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Kokousaika 09.05.2022 16:00 - 16:52

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali/sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vartiainen, Juhana pormestari
Razmyar, Nasima apulaispormestari

kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja

Arhinmäki, Paavo apulaispormestari
Gebhard, Elisa (etänä)
Halla-aho, Jussi (etänä)
Koskela, Minja
Nuorteva, Johanna (etänä)
Rantala, Marcus
Rantanen, Tuomas
Sarkomaa, Sari (etänä)
Sazonov, Daniel apulaispormestari
Vanhanen, Reetta (etänä)
Vierunen, Maarit
Hakola, Juha (etänä) varajäsen
Pasanen, Amanda varajäsen

Muut

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

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

johtaja
Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
Järvenkallas, Satu kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Lehmuskoski, Ville kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Enroos, Asta (etänä) vs. henkilöstöjohtaja
Kivelä, Liisa (etänä) viestintäjohtaja
Kühn, Markus (etänä) strategiajohtaja
Menna, Lauri (etänä) johtava asiantuntija
Peltonen, Antti va. hallintojohtaja
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Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
Rope, Jenni (etänä) kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Hopeakunnas, Maisa viestintäasiantuntija
Nirkko, Saara hallintoasiantuntija
Terävä, Timo (etänä) tarkastusjohtaja

saapui 16:36, poistui 16:52
Tiili, Minna (etänä) arviointipäällikkö

saapui 16:36, poistui 16:52

Puheenjohtaja

Juhana Vartiainen pormestari
342-364 §

Esittelijät

Juhana Vartiainen pormestari
342-343 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
344-354 §, 358-364 §

Antti Peltonen va. hallintojohtaja
355-357 §

Pöytäkirjanpitäjä

Saara Nirkko hallintoasiantuntija
342-364 §
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§ Asia

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

343 Asia/2 V 18.5.2022, Hallintosäännön muuttaminen, liikelaitosten toimitusjoh-
tajien määräaikaisuus sekä toimivaltuuksien siirto kansliapäälliköltä ja 
toimialajohtajalta liikelaitosten johtokunnille

344 Asia/3 V 1.6.2022, Helsingin kaupungin työterveyshuollon kilpailuttaminen

345 Asia/4 V 1.6.2022, Valtuutettu Mari Rantasen aloite katujen nimeämisestä 
Helsingissä syntyneiden Mannerheim-ristin ritareiden mukaan

346 Asia/5 V 18.5.2022, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite pystysuuntaisesta 
robottipysäköinnistä parkkitilan vapauttamiseksi ihmisille ja luonnolle

347 Asia/6 V 18.5.2022, Valtuutettu Coel Thomasin aloite simultaanitulkkauksesta 
kaupunginvaltuuston kokouksissa

348 Asia/7 V 18.5.2022, Valtuutettu Nina Miettisen aloite yhteiskäyttöisten kuor-
mapyörien käytön edistämisestä

349 Asia/8 V 18.5.2022, Valtuutettu Erkki Karinojan aloite Malmin lentokenttäalu-
een lentotoiminnan mahdollistamisesta kaavoitus- ja esirakentamisai-
kana

350 Asia/9 V 18.5.2022, Valtuutettu Laura Korpisen aloite Malmin lentokentän 
kiitoradan avaamisesta lentotoiminnalle

351 Asia/10 V 18.5.2022, Valtuutettu Pia Pakarisen aloite Kruunusiltojen raitiovau-
nukaluston uudelleenarvioinnista

352 Asia/11 V 18.5.2022, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Seurasaaren uimalan 
saunahankkeen perumisesta

353 Asia/12 V 1.6.2022, Valtuutettu Teija Makkosen aloite jalkapallohallista Tapuli-
kaupungin liikuntapuistoon

354 Asia/13 V 18.5.2022, Valtuutettu Laura Kolben aloite kiinnostavasta rakennus-
historiasta kertovista seinälaatoista

355 Asia/14 Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta

356 Asia/15 Työterveysliikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta

357 Asia/16 Liikenneliikelaitoksen johtokunnan varapuheenjohtajan valinta

358 Asia/17 Ajoneuvojen ja kuljetuspalveluiden ympäristökriteerien vahvistaminen
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359 Asia/18 Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
eduskunnalle kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta koskevaksi 
lainsäädännöksi

360 Asia/19 Päätös perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistamiseksi

361 Asia/20 Linjaukset nuorisoneuvoston edustajien läsnäolo- ja puheoikeudesta 
toimialalautakunnissa ja nuorisoneuvoston toimintasääntö

362 Asia/21 Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio vuoden 2022 alue-
vaaleissa

363 Asia/22 Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi kaupungin ylläpitämästä 
talviuintipaikasta

364 Asia/23 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 342
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 Nasima 
Razmyarin ja Tuomas Rantasen sekä varatarkastajiksi Sari Sarkomaan 
ja Paavo Arhinmäen.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 343
V 18.5.2022, Hallintosäännön muuttaminen, liikelaitosten toimitus-
johtajien määräaikaisuus sekä toimivaltuuksien siirto kansliapäälli-
költä ja toimialajohtajalta liikelaitosten johtokunnille

HEL 2022-005324 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liit-
teen 1 mukaisesti 1.6.2022 lukien.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Mikko Kiesiläinen, pääekonomisti, puhelin: 044 5051396

mikko.kiesilainen(a)hel.fi
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö 1.6.2022
2 Hallintosäännön rinnakkaistekstit muutettujen kohtien osalta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosääntöön tehtävä muutos koskisi keskushallintoon kuuluvien lii-
kelaitosten johtavia viranhaltijoita 5 luvun 4 §:ssä, kaupunkiympäristön 
toimialan johtavia viranhaltijoita 5 luvun 7 §:ssä, liikelaitoksen johto-
kunnan yleistä toimivaltaa 11 luvun 1 §:ssä ja kansliapäällikön toimival-
taa 12 luvun 1 §:ssä. 

Muutosten myötä liikelaitosten toimitusjohtajat nimitettäisiin jatkossa 
enintään seitsemän vuoden määräajaksi. Lisäksi liikelaitosten toimitus-
johtajiin kuuluvia toimivaltuuksia tuloksiin tai suoritukseen perustuvaan 
palkitsemiseen ja virkasuhteisiin liittyen siirrettäisiin kansliapäälliköltä ja 
liikenneliikelaitoksen osalta kaupunkiympäristön toimialan toimialajoh-
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tajalta liikelaitosten johtokunnille. Muutetut kohdat on koottu liitteeseen 
2.

Virkasuhteesta säädetään kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 
annetussa laissa (304/2003, viranhaltijalaki). Lisäksi Helsingin kaupun-
gin hallintosäännössä on määrätty kansliapäällikön sekä toimialajohta-
jien määräaikaisista virkasuhteista.  

Pääsääntönä on viranhaltijan ottaminen virkasuhteeseen toistaiseksi. 
Niissä tapauksissa, joissa on olemassa laissa tai asetuksessa erikseen 
säädetty peruste, viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi. Viranhaltija-
lain 3 §:n 2 momentissa säädetään niistä perusteista, joiden nojalla vi-
ranhaltija voidaan ottaa virkasuhteeseen määräajaksi. Yhtenä määrä-
aikaisuuden perusteena viranhaltijalain 3 §:ssä mainitaan tehtävän 
luonne. 

Viranhaltijalakia koskevan hallituksen esityksen (HE 196/2002 vp, s. 
28–29) mukaan peruste liittyy yleensä tilanteisiin, joissa on kysymys 
tietystä ajallisesti tai sisällöllisesti rajatusta tehtäväkokonaisuudesta, 
esimerkiksi tietystä projektista. Esimerkkinä mainitaan apulaiskunnan-
johtajan virka.

Helsingin kaupungin liikelaitosten toimitusjohtajien tehtävät ovat vas-
tuultaan ja vaikuttavuudeltaan verrattavissa apulaiskaupunginjohtajan 
tehtävään. Liikelaitosten toimitusjohtajat toimivat kaikkien liikelaitosten 
ylimpinä viranhaltijoina ja liikelaitosten johtokuntien esittelijöinä.  

Pitkällä, seitsemän vuoden määräaikaisuudella yhtäältä turvataan jat-
kuvuus liikelaitoksen toiminnassa ja toisaalta mahdollistetaan sellainen 
ylimmän johdon uudistuminen, jota on pidettävä perusteltuna liikelai-
toksen toimintaympäristön muutokseen vastaamisen, kilpailukyvyn yl-
läpitämisen ja toiminnan kehittämisen kannalta. Liikelaitoksen toimitus-
johtajan määräaikainen virkasuhde on mahdollista perustella viranhalti-
jalain mukaan viran erityisellä luonteella.

Liikelaitosten toimitusjohtajiin kuuluvan toimivallan siirrolla kansliapääl-
liköltä ja liikenneliikelaitoksen osalta kaupunkiympäristön toimialan toi-
mialajohtajalta liikelaitosten johtokunnille varmistetaan johtokuntien pu-
heenjohtajien nykyistä merkittävämpi rooli toimitusjohtajien työnohjauk-
sessa ja aktiivisina keskustelukumppaneina. Muutoksella pyritään osal-
taan ohjaamaan liikelaitosten toimintakulttuuria osakeyhtiömäisempään 
suuntaan. 

Hallintosäännön muutokset koskevat myös liikelaitosten nykyisiä toimi-
tusjohtajia, pois lukien virkasuhteiden määräaikaisuus, johon liittyvää 
muutosta ei sovelleta nykyisten toimitusjohtajien toistaiseksi voimassa 
oleviin virkasuhteisiin. 
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Pormestari on 26.4.2022 (§ 57) ottanut asian esittelyynsä.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Mikko Kiesiläinen, pääekonomisti, puhelin: 044 5051396

mikko.kiesilainen(a)hel.fi
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö 1.6.2022
2 Hallintosäännön rinnakkaistekstit muutettujen kohtien osalta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 305

HEL 2022-005324 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

02.05.2022 Pöydälle

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

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Mikko Kiesiläinen, pääekonomisti, puhelin: 044 5051396

mikko.kiesilainen(a)hel.fi
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi
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§ 344
V 1.6.2022, Helsingin kaupungin työterveyshuollon kilpailuttaminen

HEL 2022-003116 T 01 04 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sanna-Mari Myllynen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 27968

sanna-mari.myllynen(a)hel.fi

Liitteet

1 AHJO_liite työterveyden kilpailutusselvitys
2 Kaupungin henkilöstötoimikunnan pöytäkirja 25.4.2022 henkilötiedot 

poistettu
3 Kaupungin henkilöstötoimikunnan pöytäkirjan liite 1, työterveyspalvelui-

den laatukilpailutus, lausunto kh henkilötiedot poistettu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy, että Helsingin kaupungin omana toimin-
tana tuottamat työterveyspalvelut voidaan saattaa kilpailuttamisen pii-
riin. Kilpailutus tulee järjestää niin, että työterveysliikelaitoksen henki-
löstö siirtyy liikkeen luovutuksella kilpailun voittaneen toimijan palveluk-
seen.

Esittelijän perustelut

Tausta

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 8.12.2021 (§ 385) Helsingin kaupungin 
talousarvion vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2024. 
Talousarviossa todetaan, että työterveyspalveluista tullaan järjestä-
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mään laatukilpailutus, jolla parannetaan työterveyspalveluiden saata-
vuutta. 

Selvitykset

Kaupungin oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteet (kaupunginhalli-
tus 11.2.2008,170 §) edellyttävät, että ennen kaupunginvaltuuston pää-
töksentekoa kilpailutettavaksi aiotun yksikön osalta on selvitetty pää-
töksenteon kannalta oleellisia seikkoja. Näitä ovat alustava selvitys ky-
seisen toimialan markkinoiden toimivuudesta, arvio kilpailuttamisen 
kohteeksi joutuvan kaupungin yksikön kilpailukyvystä, arvio kilpailutta-
misen avulla saavutettavista hyödyistä ja kilpailuttamisen kustannuksis-
ta. 

Valmistelutyönä Työterveys Helsingin kilpailukykyä on arvioitu ulkoisen 
konsulttiyhtiön toimesta. Yksityisten palveluntoimittajien palveluista se-
kä palvelujen saatavuudesta ja kustannuksista on tehty alustavaa ar-
viota.

Selvitys työterveystoimialan markkinoiden toimivuudesta

Työterveyshuollon toimintaa ohjaa sitä koskeva lainsäädäntö ja sen 
soveltamisala on sidottu työturvallisuuslakiin. Käytännössä tämä tar-
koittaa sitä, että kaupunki työnantajana noudattaessaan työturvallisuus-
lakia, on velvollinen järjestämään työntekijöilleen lakisääteisen työter-
veyspalvelun. Sairaanhoidon palveluiden sisällyttäminen työterveys-
toimintaan on työnantajalle vapaaehtoista. Sairaanhoidon palvelun to-
teuttaminen työnantajan toimesta on Suomessa tavanomaista, koska 
sen hyöty nähdään työkykyisyyden varmistamisessa sekä työkykyris-
kien hallinnassa. 

Vuonna 2019 työnantajan järjestämän työterveyshuollon piirissä oli 1 
936 900 työntekijää ja työnantajan järjestämän työterveyshuollon hy-
väksytyt kustannukset olivat 875 miljoonaa euroa. (Kelan työterveys-
huoltotilasto 2019 helda.helsinki.fi). Yksityisen sektorin lääkärikeskuk-
set ovat selvästi merkittävin työterveyspalvelujen tuottaja. Vuonna 2019 
ne tarjosivat työterveyshuoltopalvelut 1,7 miljoonalle henkilölle eli 85 
%:lle työterveyshuollon piiriin kuuluvista. Terveyskeskukset tarjosivat 
palvelut 115 000 henkilölle. Työnantajien omilta ja/tai heidän yhdessä 
muiden työnantajien kanssa omistamiltaan työterveysasemilta pää-
asialliset palvelut sai 154 000 henkilöä (Kelan työterveyshuoltotilasto 
2019 helda.helsinki.fi).

Viime vuosien työterveyden toimialan yrityskaupoissa on näkynyt se, 
että kunnat ovat myyneet omia työterveyshuoltoyhtiöitään yksityiselle 
sektorille. Ajureina on kuvattu olleen muun muassa vähäisyys työter-
veyspalveluiden osaamisessa tai palveluiden tuottaminen tehokkaasti 
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sekä haasteet osaavan työvoiman saamisessa palveluiden tuottami-
seen.

Työterveys Helsingin palvelukuvaus

Työterveys Helsinki on vastannut vuodesta 1964 alkaen työterveys-
huollosta Helsingin kaupungin noin 39 000 työntekijälle ja noin 3500 ty-
täryhteisöjen työntekijälle. Liikelaitoksen liikevaihto vuonna 2021 oli 
19,0 miljoonaa euroa ja liikeylijäämä 2 prosenttia liikevaihdosta. Covid-
19 -pandemia lisäsi myyntiä 3,4 miljoonalla eurolla ja kustannuksia 3,7 
miljoonalla eurolla vuosien 2019-2020 välisenä aikana. Nousu johtui 
suurilta osin koronatesteistä. 

Työterveys Helsingin toimipiste on Helsingin Kalliossa, jossa sijaitsee 
myös laboratoriopalvelut ja ulkoistetut röntgenpalvelut. Palveluita tuote-
taan vain yhdessä toimipisteessä, mutta myös etäpalveluilla. Työter-
veys Helsinki tuottaa monipuolisesti eri työterveyshuollon palveluita ai-
na lakisääteisistä palveluista työterveyspainotteiseen sairaanhoitoon 
tutkimuksineen.

Arvio Työterveys Helsingin kilpailukyvystä

Selvitystyössä Työterveys Helsingin kilpailukykyä arvioitiin vertaamalla 
nykyistä kustannus- ja asiointitasoa yksityisten työterveystoimijoiden 
indikatiivisiin eli suuntaa-antaviin palveluehdotuksiin. Suuntaa-antavaa 
vertailua suoritettiin yhteistyössä neljän suuren suomalaisen työter-
veyspalveluita tarjoavan lääkärikeskuksen kanssa, joilla olisi realistiset 
mahdollisuudet tuottaa Helsingin kaupungin työntekijöiden työterveys-
huolto. Yksityiset toimijat tuottivat alustavat palveluehdotukset heille 
annetuilla reunaehdoilla siitä, miten ne järjestäisivät työterveyshuollon 
palvelut Helsingin kaupungille. 

Valmistelevan selvitystyön mukaan ulkoistamalla työterveyspalvelut 
pystyttäisiin parantamaan työterveyspalveluiden laatua erityisesti sai-
raanhoidon palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden sekä asia-
kaskokemuksen kautta. Edellisten lisäksi yksityiset toimijat pystyvät tar-
joamaan merkittävästi laajemmat digitaaliset palvelut ja tiedolla johta-
misen työkalut verrattuna nykyiseen Työterveys Helsinkiin.

Yksityiset toimijat pystyvät parantamaan palveluiden saatavuutta tar-
joamalla enimmillään jopa kymmenien toimipaikkojen verkoston jo pää-
kaupunkiseudun alueella. Myös saavutettavuus on parempaa liittyen 
toimipisteiden tai erilaisten etäpalveluiden laajempiin aukioloaikoihin. 
Esimerkiksi puhelin- ja chatpalvelut ovat yksityisellä toimijalla avoinna 
vuorokauden ympäri kaikkina viikon päivinä, kun Työterveys Helsingin 
palvelu on auki arkipäivinä klo 7.30-16.00. Vaste-aika chat-palveluun 
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Työterveys Helsingillä on 10-30 min ja yksityisillä palveluntuottajilla se-
kunteja tai minuutteja. 

Helsingin kaupungin työterveyskustannukset vuonna 2019 olivat 434 
euroa työntekijää kohden.  Kustannuksiltaan Työterveys Helsingin toi-
minta on noin 2 prosenttia alhaisempi kuin isojen, yli 1500 henkilöä 
työllistävien organisaatioiden työterveyshuollon keskimääräiset kustan-
nukset. Kustannustaso ennaltaehkäisevien ja lakisääteisten työter-
veyspalveluiden (KL1) osalta on lähes samalla tasolla. Erityisesti sai-
raanhoidollisten palveluiden (KL2) kustannukset ovat Työterveys Hel-
singin toteuttamana selkeästi alhaisemmat. Alhaisempaan kustannus-
tasoon liittyy Työterveys Helsingin sairaanhoidollisten palveluiden ra-
joittuneisuus saatavuudessa ja saavutettavuudessa.  

Yksityiset toimijat toteuttivat suuntaa antavat palveluehdotukset Helsin-
gin kaupungin talousarviossa määritellyn työterveyden kustannusten 
raameissa. Ehdotukset sisältävät pääsääntöisesti vastaavan tyyppiset 
ennaltaehkäisevät tai sairaanhoidolliset palvelut kuin mitä Työterveys 
Helsinki on toteuttanut. Osa Työterveys Helsingin muun toiminnan 
(KL0) nykyisistä palveluista on kuvattu yksityisten toimijoiden palveluis-
sa lisähinnoiteltaviksi palveluiksi. Lisähinnoiteltavia palveluja ovat muun 
muassa Työterveys Helsingin toteuttama esihenkilötyön ja työyhteisö-
työn konsultaatiopalvelu.

Ulkoistamiseen liittyvä riskit

Selvityksen perusteella Työterveys Helsingin vahvuuksina on Helsingin 
kaupungin henkilöstön ja työn hyvä tuntemus. Integroidun toimijan 
mahdollisuus vaikuttaa tai reagoida nopeasti organisaation toimintaan 
sisältäpäin on yleensä hyvä. Työterveys Helsingin palvelu on kuitenkin 
ollut hyvin haavoittuvaista työterveydenhuollon ammattihenkilöiden 
saatavuushaasteiden ja resurssitilanteen sekä toimintaympäristössä 
tapahtuneiden muutosten (koronaepidemia) takia.  

Nykyisessä toiminnassa sairaanhoidon rajallisuus on pitänyt yksikkö-
kustannuksia maltillisina. Se ei ole kuitenkaan tukenut työkykyjohtamis-
ta tai asiakaskokemusta parhaalla mahdollisella tavalla. Sairaanhoidon 
palvelun saatavuuden parantuessa saattaa ilmentyä hetkellistä patou-
tunutta palvelukysyntää, johon tulee varautua hyvällä kumppaniyhteis-
työllä ja sen ohjaamisella.

Yksityisillä toimijoilla on kattava palvelukirjo, mutta mahdollisessa ul-
koistuksessa kaupungin nykyisen työterveyskustannusten mukaisesti 
voidaan nykyistä palvelusisältöä joutua karsimaan KL0 palveluissa 
(esihenkilötyön ja työyhteisöjen konsultaatiopalvelut). Näitä esihenkilöi-
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den konsultaatiopalveluita toteutetaan yleensä HR-organisaatiossa työ-
terveystoiminnan sijaan.  

Ennen kilpailutusta arvioidaan mitä palveluita työterveyshuollossa to-
teutetaan. Toimintamallien ja kustannusten suhteen toimijan kanssa on 
määriteltävä tietty taso ja asetettava selkeät tavoitteet yhteistyölle. Kil-
pailutuksessa on myös varmistettava hyvä liikkeenluovutuksen integ-
raatio sekä toiminnan jatkuvuus.

Työterveyspalvelujen ulkoistamisen hyödyt

Alustava selvitys tukee päätösehdotusta laatukilpailutuksen järjestämi-
sestä, kun tavoitteena on parantaa sairaanhoidonpalveluiden saata-
vuutta, saavutettavuutta, palvelukokemusta sekä työkykyjohtamisen 
työkaluja. 

Parempi palvelujen saatavuus

Kilpailutuksessa saavutettavuudella tarkoitetaan palvelun sijaintia, pal-
velun aukiolo- ja asiointiaikaa sekä monipuolisia palvelukanavia. Kilpai-
lutuksen avulla halutaan parempaan palvelun saavutettavuutta kaikilla 
edellä mainituilla palvelun osa-alueilla. 

Parempi työnantajan tiedolla johtaminen ja työkykyriskien ennakointi

Yksityisten toimijoiden digitaaliset työkykyjohtamisen työkalut ja popu-
laation hallinta sekä näiden tuottama lisäarvo työkykyjohtamiseen ovat 
merkittävä tekijä. Työkykyriskien ennakointi vaatii kehittyneitä tieto- ja 
raportointijärjestelmiä, joiden avulla työkykyjohtamiseen saadaan vai-
kuttavuutta. Nämä palvelut ovat yksityisillä toimijoilla huomattavasti ke-
hittyneempiä kuin Työterveys Helsingillä tällä hetkellä.

Työterveyspalvelujen ulkoistamisen vaikutukset

Kaupungin ulkopuolisen yrityksen voittaessa tarjouskilpailun sovelle-
taan liikkeen luovutusta koskevaa säännöstöä. Tällöin kilpailun kohtee-
na olleen toiminnon henkilöstö siirtyy tarjouskilpailun voittaneen yrityk-
sen palvelukseen.  

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 109 
§:n mukaan terveyspalvelujen hankintailmoituksessa on kuvattava käy-
tettävä hankintamenettely. Tässä hankinnassa erityispiirteenä on liik-
keen luovutus, jonka vuoksi hankinnassa on tarpeen jakaa tarjoajille 
myös salassapitositoumuksen piiriin kuuluvia tietoja (mm. siirtyvää 
henkilöstöä koskevien tietojen suojaaminen). Monet hankinnan ehdot 
on voitava kirjoittaa yhteistyössä tarjoajien kanssa. Lisäksi liiketoimin-
nan luovuttamiseen liittyvä kaupan kohteen tarkastaminen (due dili-
gence) kannattaa sisällyttää osaksi hankintapäätöksentekoa edeltävää 
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hankintamenettelyä. Kilpailullista neuvottelumenettelyä mukaileva han-
kintamenettely mahdollistaa edellä sanottujen sisällyttämisen kuvatta-
vaan hankintamenettelyyn.  Valmisteluryhmä ottaa edellä sanotun 
huomioon kirjatessaan hankintailmoitukseen käytettävän menettelyta-
van tiedot.

Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, yhteisön tai säätiön tai 
näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luo-
vutettava liike pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. 
Liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista 
työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työ-
suhde-etuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle (työsopimuslaki 1 
luku 10 §; vastaavasti laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 
25 §).  

Liikkeen luovutuksesta ja sen sisällöstä on otettava maininnat myös 
kilpailutuksen tarjouspyyntöasiakirjoihin. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että liikkeen luovutusta koskeva sopimusluonnos tulee ottaa osak-
si tarjouspyyntöä. 

Henkilöstöön asemaan vaikuttavia toimenpiteitä valmistellaan yhdessä 
henkilöstön kanssa yhteistoimintamenettelyssä ennen varsinaista pää-
töksentekoa.

Työterveyspalvelujen ulkoistamisen toimivalta ja aikataulu

Helsingin kaupungin hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 1 momentin 1 koh-
dan mukaan kaupunginvaltuusto päättää merkittävistä ja taloudellisesti 
laajakantoisista kaupungin hallinnon järjestämisen periaatteista. Päätös 
työterveyspalveluiden saattamisesta kilpailutuksen piiriin kuuluu näin 
ollen kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Kansliapäällikön päätöksellä 8.2.2022 (33 §) Helsingin kaupungin työ-
terveyshuollon laatukilpailutukseen asetettu ohjausryhmä on toimin-
nassa. Valmistelua johtaa henkilöstöjohtaja. Valmistelun etenemistä 
seurataan henkilöstön edustajien kanssa myös kaupungin yhteistoimin-
taelimissä. Muutosta seurataan ja käsitellään säännöllisesti myös Työ-
terveys Helsingin kanssa. 

Jos kaupunginvaltuusto hyväksyy työterveyspalveluiden saattamisen 
kilpailutuksen piiriin, edetään syksyn 2022 aikana hankinnan kilpailu-
tukseen. Tavoitteena on, että hankintapäätös ja -sopimus tehdään ke-
vään 2023 aikana, jolloin uuden toimijan kanssa toteuttava yhteistyö ja 
palvelujen siirto voisi toteutua aikaisintaan kesällä 2023.
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Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kanslia-
päällikkö päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Näin ollen 
hankintapäätöksen työterveyspalveluiden hankinnasta tekee kanslia-
päällikkö.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sanna-Mari Myllynen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 27968

sanna-mari.myllynen(a)hel.fi

Liitteet

1 AHJO_liite työterveyden kilpailutusselvitys
2 Kaupungin henkilöstötoimikunnan pöytäkirja 25.4.2022 henkilötiedot 

poistettu
3 Kaupungin henkilöstötoimikunnan pöytäkirjan liite 1, työterveyspalvelui-

den laatukilpailutus, lausunto kh henkilötiedot poistettu

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 306

HEL 2022-003116 T 01 04 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

02.05.2022 Pöydälle

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sanna-Mari Myllynen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 27968

sanna-mari.myllynen(a)hel.fi
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§ 345
V 1.6.2022, Valtuutettu Mari Rantasen aloite katujen nimeämisestä 
Helsingissä syntyneiden Mannerheim-ristin ritareiden mukaan

HEL 2021-011576 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Liitteet

1 Valtuustoaloite 13.10.2021 Rantanen Mari Katujen nimeäminen Helsin-
gissä syntyneiden Mannerheimin-ristin ritareiden mukaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mari Rantanen ja 15 muuta valtuutettua esittävät, että Hel-
singin eri kaupunginosiin nimettäisiin katuja Mannerheim-ristin saanei-
den, Helsingissä syntyneiden Mannerheim-ristin ritarien muistoksi. 
Mannerheim-risti on kunniamerkki, joka saatettiin antaa sotilasarvosta 
riippumatta sodan aikana osoitetun erikoisen urheuden, taistellen saa-
vutettujen tärkeiden tulosten tai ansiokkaasti johdettujen sotatoimien 
palkinnoksi. Kaksiluokkainen Mannerheim-risti perustettiin vuonna 
1940 Talvisodan jo päätyttyä Vapaudenristin ritarikuntaan. Kunniamer-
kin saajasta käytetään nimitystä Mannerheim-ristin ritari. Mannerheim-
risti on sen harvinaisuuden ja sen vaatimien erityisansioiden vuoksi 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2022 13 (154)
Kaupunginhallitus

Asia/4
09.05.2022

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

Suomen arvostetuin kunniamerkki. Helsingissä on syntynyt 12 Man-
nerheim-ristin ritaria. 

Aloitteesta on saatu nimistötoimikunnan ja kaupunkiympäristölautakun-
nan lausunnot.

Kaupunginhallitus toteaa saatuihin lausuntoihin viitaten, että vastaavia 
aloitteita on aiemmin tehty kaksi ja että nimistötoimikunnan tavoitteena 
on jo pitkään ollut Mannerheim-ristin ritareiden muistaminen jossakin 
sopivassa nimeämistilanteessa. Kaupungin nimistöstä kuitenkin vain 
noin kahdeksan prosenttia on sellaisia, joissa kunnioitetaan yhden 
henkilön muistoa. Näin ollen kaikkien 12 ritarin muistaminen samanar-
voisesti eri kaupunginosissa ei ole osoittautunut mahdolliseksi. Sen si-
jaan kaavanimeä kevyemmin toteuttavissa oleva muistolaatta pitkäai-
kaisen asuintalon tai syntymäkodin seinässä tai muistopuu tai vaikkapa 
muistopenkki lähistöllä voisivat olla sopiva tapa kunnioittaa Manner-
heim-ristin ritareiden muistoa ja tuoda sitä nykykaupunkilaisten tietoi-
suuteen ja osaksi elävää helsinkiläistä kaupunkikuvaa.

Lisäksi nimistötoimikunta on asemakaavoituspalvelun ja kaupunkitila- 
ja maisemasuunnittelupalvelun kanssa selvittämässä paikkaa, jossa 
voitaisiin muistaa yhteisesti kaikkia helsinkiläissyntyisiä Mannerheim-
ristin ritareita. Alustavasti sijaintia on harkittu Meilahden, Ruskeasuon 
ja Laakson kaupunginosien alueelta Mannerheimintien ympäristöstä. 
Yhteistyössä valmisteltava esitys tuodaan nimistötoimikunnan käsitte-
lyyn kevään 2022 aikana, minkä jälkeen asia etenee asemakaavoitus-
palveluun.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 13.10.2021 Rantanen Mari Katujen nimeäminen Helsin-
gissä syntyneiden Mannerheimin-ristin ritareiden mukaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 15.02.2022 § 99

HEL 2021-011576 T 00 00 03

Hankenumero 5264_210

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Asiassa kuultu nimistötoimikunta toteaa valtuustoaloitteesta antamas-
saan lausunnossa 8.12.2021, että nimistönsuunnittelu on osa kaupun-
kisuunnittelua, ja että nimet suunnitellaan asemakaavoituksen yhtey-
dessä. Nimistö luodaan paikasta käsin, ja kaavanimet on tarkoitettu 
kestämään aikaa. Pyrkimyksenä on, että annettavalla nimellä on vank-
ka paikallishistoriallinen tai muu ympäristöön liittyvä perusta. Silloin kun 
alueella tarvitaan paljon nimiä, saatetaan käyttää niin sanottuja ryhmä-
nimiä, jolloin alueen nimistö luodaan tietyn aihealueen piiristä. Helsin-
gin nimistö on vakiintunut pitkän ajan kuluessa, ja uusia paikkoja tulee 
nimettäväksi vuosittain rajallinen määrä. Helsingin kaikista kaavanimis-
tä noin kahdeksan prosenttia on jonkin henkilön muistoksi annettuja 
niin sanottuja muistonimiä.

Kaupunkiympäristölautakunta jatkaa, että yksittäisten Helsingissä syn-
tyneiden Mannerheim-ristin ritareiden muistoa kunnioittavien muistoni-
mien sijasta nimistötoimikunta on yhteistyössä asemakaavoituspalve-
lun ja kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalvelun kanssa selvittämäs-
sä kohdetta, jossa voitaisiin paikan virallisen nimeämisen kautta muis-
taa yhteisesti kaikkia helsinkiläissyntyisiä Mannerheim-ristin ritareita. 
Alustavasti sijaintia on harkittu Meilahden, Ruskeasuon ja Laakson 
kaupunginosien alueelta Mannerheimintien ympäristöstä. Nimeämisesi-
tys on tarkoitus tuoda nimistötoimikunnan käsittelyyn kevään 2022 ai-
kana, minkä jälkeen asia etenee asemakaavoituspalveluun, jossa pai-
kan nimeämisen valmistelu jatkuu.

Aikaisemmat valtuusto- ja muut aloitteet

Mannerheim-ristin ritareiden muistamista kaupungin kaavanimistössä 
on ehdotettu jo aiemmin; viimeksi 4.6.2014 valtuutettu Risto Rautavan 
ym. tekemässä valtuustoaloitteessa, ja sitä ennen Helsingfors svenska 
krigsveteraner rf:n tekemässä aloitteessa syksyllä 2007. Sijainniltaan, 
merkitykseltään ja kaupunkikuvalliselta toteutukseltaan arvokasta, ai-
emmin nimeämätöntä paikkaa ei ole toistaiseksi tullut nimettäväksi.

Esittelijä
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kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 08.12.2021 § 93

HEL 2021-011576 T 00 00 03

Nimistötoimikunta antoi kaupunkiympäristölautakunnalle seuraavan 
lausunnon: 

Nimistötoimikunta keskusteli Mari Rantasen ym. valtuustoaloitteesta, 
joka koskee katujen nimeämistä Helsingissä syntyneiden Mannerheim-
ristin ritareiden mukaan. Kiitämme aloitteesta ja mielenkiinnosta Hel-
singin nimistöä kohtaan.

Mannerheim-ristin ritareiden muiston kunnioittaminen Helsingin nimis-
tössä on nimistötoimikunnalle tuttu toive ja haaste. Mannerheim-ristin 
ritareiden muistamista kaupungin kaavanimistössä on toivottu jo aiem-
min; viimeksi vuonna 2014 valtuutettu Risto Rautavan ym. tekemässä 
valtuustoaloitteessa ja sitä ennen vuonna 2007 Helsingfors svenska 
krigsveteraner rf:n aloitteessa. Nimistötoimikunta on antanut näistä 
aloitteista lausuntonsa 10.9.2014 (§ 67) ja 17.10.2007 (§ 92). Toistai-
seksi Mannerheim-ristin ritareiden muistoa kunnioittavaa ja arvokkuu-
deltaan sopivaa, aiemmin nimeämätöntä paikkaa ei ole tullut nimettä-
väksi, mutta toive ja pyrkimys tavoitteen saavuttamiseksi on ollut kai-
ken aikaa tiedossamme.

Nimistönsuunnittelu on osa kaupunkisuunnittelua, ja nimet suunnitel-
laan asemakaavoituksen yhteydessä. Nimistö luodaan paikasta käsin, 
ja kaavanimet on tarkoitettu kestämään aikaa. Pyrkimyksenä on, että 
annettavalla nimellä on vankka paikallishistoriallinen tai muu ympäris-
töön liittyvä perusta. Silloin kun alueella tarvitaan paljon nimiä, saate-
taan käyttää niin sanottuja ryhmänimiä, jolloin alueen nimistö luodaan 
tietyn aihealueen piiristä. Helsingin nimistö on vakiintunut pitkän ajan 
kuluessa, ja uusia paikkoja tulee nimettäväksi vuosittain rajallinen mää-
rä. Helsingin kaikista kaavanimistä noin kahdeksan prosenttia on jonkin 
henkilön muistoksi annettuja niin sanottuja muistonimiä.

Suomen pääkaupungissa ei ole mahdollista huomioida kaavanimistön 
keinoin kaikkia siellä eri aikoina ja monin eri tavoin ansioituneita ihmi-
siä. Emme pidä mahdollisena, että kutakin Helsingissä syntynyttä 
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Mannerheim-ristin ritaria kunnioitettaisiin yksittäisellä asemakaavaan 
merkityllä muistonimellä – etenkään niin, että nämä eri puolilla kaupun-
kia sijaitsevat ennestään nimeämättömät paikat tulisivat nimettäväksi 
yhtä aikaa ja olisivat sijainniltaan, merkitykseltään ja kaupunkikuvalli-
selta toteutukseltaan yhtä arvokkaita. Kaavanimeä kevyemmin toteut-
tavissa oleva muistopenkki, muistopuu tai vaikkapa muistolaatta pitkä-
aikaisen asuintalon tai syntymäkodin seinässä voisi tuoda Manner-
heim-ristin ritareiden muistoa nykykaupunkilaisten tietoisuuteen ja 
osaksi elävää helsinkiläistä kaupunkikuvaa. 

Yksittäisten henkilöiden muistoa kantavien kaavanimien sijasta nimistö-
toimikunta on yhteistyössä asemakaavoituspalvelun ja kaupunkitila- ja 
maisemasuunnittelupalvelun kanssa selvittämässä paikkaa, jossa voi-
taisiin muistaa yhteisesti kaikkia helsinkiläissyntyisiä Mannerheim-ristin 
ritareita. Alustavasti sijaintia on harkittu Meilahden, Ruskeasuon ja 
Laakson kaupunginosien alueelta Mannerheimintien ympäristöstä. Yh-
teistyössä valmisteltava esitys tuodaan nimistötoimikunnan käsittelyyn 
kevään 2022 aikana, minkä jälkeen asia etenee asemakaavoituspalve-
luun.

10.11.2021 Pöydälle

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 346
V 18.5.2022, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite pystysuuntaisesta 
robottipysäköinnistä parkkitilan vapauttamiseksi ihmisille ja luon-
nolle

HEL 2021-013424 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Varavaltuutettu Petrus Pennanen ja 15 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että Helsinki ottaa robottipysäköinnin käytännön vaih-
toehdoksi pysäköinnin kehittämisessä ja selvittää, mitkä maailmalla tar-
jolla olevat ratkaisut sopivat kaupunkiin parhaiten.      

Robottipysäköinti on yksi pysäköinnin toteutusvaihtoehto mutta tähän 
asti sen käyttö on jäänyt vähäiseksi kustannussyistä ja muista toteu-
tuksen riskeistä johtuen. Robottipysäköinti voi yleistyä myös Helsingis-
sä, jos tänne löydetään kilpailukykyisiä ratkaisuja. Helsingin kaupunki 
ei rakenna pysäköintilaitoksia, vaan ne ovat olleet joko yksityisiä hank-
keita tai liittyneet jonkun uuden alueen maankäytön ratkaisuihin. Hel-
sinki suhtautuu erilaisiin vaihtoehtoihin positiivisesti, mutta koska pysä-
köintilaitoksen rakentaminen ei ole kaupungin toimintaa, aloitteessa 
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esitettyä selvitystä ei ole kaupungin toimin tarkoituksenmukaista edis-
tää.

Kiinteistöjen pysäköintipaikkojen rakentamistarve ratkaistaan maankäy-
tön suunnittelussa. Useimmiten asemakaavoissa on määräys pysä-
köintipaikkojen lukumääristä. Asemakaavoituksessa myös ratkaistaan 
pysäköintipaikkojen sijoittuminen sekä käsitellään erilaiset vaihtoehdot 
pysäköinnin järjestämiseksi.  

Robottipysäköinnissä pysäköintiin tarvittava tila on tavallista pysäköin-
tiä tehokkaammassa käytössä, jolloin arvokasta kaupunkitilaa jää 
enemmän muuhun käyttöön. Huonona puolena ovat kustannukset. Py-
säköintipaikan hinta voi olla jopa 150 000 euroa. Joissain tapauksissa, 
varsinkin suurimman kysynnän tilanteissa, jonotusaika pysäköintiin 
ajoon voi muodostua pitkäksi, jolloin yhteensovitus katujärjestelyihin on 
tärkeää. Robottipysäköinnistä on Suomessa vielä varsin vähän koke-
muksia. 

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lausunnon mukainen.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 15.02.2022 § 104

HEL 2021-013424 T 00 00 03

Lausunto
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Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Robottipysäköinnin yksi hyödyistä on valtuustoaloitteessa todetun mu-
kaisesti, että pysäköintiin tarvittava tila on tavallista pysäköintiä tehok-
kaammassa käytössä, jolloin arvokasta kaupunkitilaa jää enemmän 
muuhun käyttöön. Hyvänä puolena on myös, koska pysäköinti voi ta-
pahtua omassa pysäköintihuoneessa, että ajoneuvo on normaaleja lai-
toksia paremmin suojassa ilkivallalta. Huonona puolena ovat kustan-
nukset. Pysäköintipaikan hinta voi olla jopa 150 000 euroa. Joissain ta-
pauksissa, varsinkin suurimman kysynnän tilanteissa, jonotusaika py-
säköintiin ajoon voi muodostua pitkäksi, jolloin yhteensovitus katujär-
jestelyihin on tärkeää. Robottipysäköinnistä on Suomessa vielä varsin 
vähän kokemuksia. 

Kiinteistöjen pysäköintipaikkojen rakentamistarve ratkaistaan maankäy-
tön suunnittelussa. Useimmiten asemakaavoissa on määräys pysä-
köintipaikkojen lukumääristä. Asemakaavoituksessa myös ratkaistaan 
pysäköintipaikkojen sijoittuminen sekä käsitellään erilaiset vaihtoehdot 
pysäköinnin järjestämiseksi. Helsingin kaupunki ei rakenna pysäköinti-
laitoksia, vaan ne ovat olleet joko yksityisiä hankkeita tai liittyneet jon-
kun uuden alueen maankäytön ratkaisuihin. Robottipysäköinti on yksi 
toteutusvaihtoehto, mutta tähän asti sen käyttö on jäänyt vähäiseksi to-
dennäköisesti kustannussyistä tai muista toteutuksen riskeistä johtuen. 

Kaupunkiympäristön toimiala suhtautuu robottipysäköintilaitoksiin läh-
tökohtaisesti yhtenä mahdollisena pysäköinnin toteutusvaihtoehtona, 
mutta ratkaisuja tunnistetaan aina tapauskohtaisesti. Toistaiseksi ra-
kennushankkeisiin ryhtyvät eivät ole riittävän laajasti nähneet robottipy-
säköinnin hyötyjen olevan suurempia kuin kohonneet kustannukset tai 
robottipysäköintiin liittyvät epävarmuustekijät. Tulevaisuudessa on 
mahdollista, että robottipysäköinti lisääntyy myös Helsingissä, jos tänne 
löydetään kilpailukykyisiä ratkaisuja esimerkiksi kaavoitettavien pysä-
köintilaitosten yhteydessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Juha Hietanen, liikenneinsinööri: 310 37120

juha.hietanen(a)hel.fi
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§ 347
V 18.5.2022, Valtuutettu Coel Thomasin aloite simultaanitulkkauk-
sesta kaupunginvaltuuston kokouksissa

HEL 2021-013432 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo Coel Thomasin aloitteen loppuun käsitel-
lyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 24.11.2021 Thomas Coel Simultaanitulkkaus kaupun-
ginvaltuustoon

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Coel Thomas ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan simultaanitulkkauksen järjestämistä kaupunginvaltuuston kokouk-
sissa siten, että virallisilla kielillä pidetyt puheenvuorot käännetään re-
aaliajassa toiselle viralliselle kielelle ja englanniksi.

Luottamushenkilöiden ja kunnan asukkaiden tiedonsaanti valtuuston 
päätöksistä ja käsiteltäväksi tulevista asioista on turvattu kielilaissa se-
kä toimielinten kieltä koskevissa hallintosäännön määräyksissä. Kieli-
laissa säädetyn mukaisesti kunnan toimielimen jäsenellä on oikeus 
käyttää suomea tai ruotsia kokouksessa sekä pöytäkirjaan tai mietin-
töön liitettävässä kirjallisessa lausunnossa tai mielipiteessä. Kaupun-
ginvaltuuston kokouskutsu ja esityslista sekä pöytäkirja laaditaan suo-
men ja ruotsin kielellä.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2022 21 (154)
Kaupunginhallitus

Asia/6
09.05.2022

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

Kaupunginvaltuuston kokouksessa asian käsittely tapahtuu sekä suo-
men että ruotsin kielellä. Kokoukseen valmistautuminen ja asioiden kä-
sittelyyn osallistuminen kokoustilanteessa edellyttää vähintään toisen 
näistä kielistä hallitsemista. Jos toimielimen jäsen ei ymmärrä suullista 
puheenvuoroa, se on kielilain säännöksen mukaisesti pyynnöstä hänel-
le lyhyesti selostettava. Selostuksesta vastaa käytännössä puheenvuo-
ron esittänyt valtuutettu itse tai kokouksessa läsnä oleva kielenkääntä-
jä.

Kokouksissa käytetyistä puheenvuoroista merkittävä osa pidetään 
suomeksi tai kaksikielisinä siten, että osa puheenvuorosta pidetään 
ruotsiksi ja osa suomeksi. Kokouksissa pidetään jonkin verran myös 
kokonaan ruotsinkielisiä puheenvuoroja. Puheenvuorojen sisältöjen se-
lostaminen toiselle kielelle on käytännössä erittäin harvinaista. 

Simultaanitulkkauksella tarkoitetaan kokouksessa pidetyn puheenvuo-
ron kääntämistä alkuperäiskieleltä kohdekielelle lähes reaaliaikaisesti. 
Kokouksen tulkkaus edellyttää hyvää valmistautumista etukäteen ja 
hyvää päätöksenteon erikoissanaston tuntemusta. Tulkkaus tapahtuisi 
käytännössä suomesta ruotsiksi ja englanniksi sekä ruotsista suomeksi 
ja tämän jälkeen suomenkielisestä tulkkauksesta englanniksi. Tulkkaus 
kuunneltaisiin valtuustosalissa kuulokkeiden kautta.

Puheenvuorojen tulkkauksella olisi vaikutusta valtuuston puheenvuoro-
käytäntöihin. Tulkkaamisen tapahtuessa pienellä viiveellä tulisi pu-
heenvuorojen väliin jättää nykyistä pitemmät tauot varsinkin kieltä vaih-
dettaessa. Tulkkaus saattaisi edellyttää hieman muodollisempaa puhe-
tyyliä, sillä puheenvuoron sisällölliseen selkeyteen ja selkeään ulosan-
tiin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota.

Pysyvän simultaanitulkkauksen järjestäminen kaupunginvaltuuston ko-
kouksiin edellyttäisi tulkkauslaitteiston hankintaa, valtuustosalin teknii-
kan muutostöitä sekä tulkkien ja äänitarkkailijoiden työskentelytilojen 
rakentamista samoin kuin Helsinki-kanavan lähetysjärjestelmän uudis-
tamista. Tulkkaus- ja äänentarkkailupalvelun kustannukset tulisivat 
osaksi kaupunginvaltuuston jatkuvia kustannuksia.

Simultaanitulkkausjärjestelmään liittyvät kertaluonteiset investoinnit ja 
jatkuvat kustannukset tulisi huomioida kaupunginvaltuuston toimintaan 
varatuissa määrärahoissa. Resursseja tulisi varata myös kilpailuttami-
seen, toiminnan kehittämiseen ja koordinointiin.

Kuntalaisten tiedoksisaanti valtuuston päätöksistä tapahtuu kuntalain 
mukaisesti yleisessä tietoverkossa suomeksi ja ruotsiksi julkaistavalla 
pöytäkirjalla. Simultaanitulkkaus palvelisi varsin pientä joukkoa kokous-
ta seuraavia kunnan asukkaita. Mahdollisia keinoja parantaa eri kieli-
ryhmien tiedoksisaantia kaupunginvaltuuston toiminnasta ja päätöksen-
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teosta tulisi tarkastella erikseen osana kaupungin monikielisen viestin-
nän kehittämistä.

Kaupunginvaltuuston kokousten simultaanitulkkauksen aloittamista ei 
ole pidettävä kustannustehokkaana eikä tarkoituksenmukaisena.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 24.11.2021 Thomas Coel Simultaanitulkkaus kaupun-
ginvaltuustoon

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 308

HEL 2021-013432 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

02.05.2022 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 348
V 18.5.2022, Valtuutettu Nina Miettisen aloite yhteiskäyttöisten 
kuormapyörien käytön edistämisestä

HEL 2021-011258 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Lisäys kappaleen 9 jälkeen:
"Kaupunginhallitus kehottaa selvittämään, missä kirjastoissa olisi mah-
dollisuus lisätä yhteiskäyttöisiä kuormapyöriä huomioiden mahdollisuu-
det turvalliseen säilytykseen. Myös laina-aikoja kannattaa tarkastella 
yhteiskäyttöisten kuormapyörien osalta."

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Reetta Vanhasen vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Nina Miettisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Nina Miettinen ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että yhteiskäyttöisten kuormapyörien käyttöönottoa edistetään 
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selvittämällä mahdollisuudet saada kuormapyöriä asuinrakennusten ja 
kaupunkipyöräpalvelun yhteyteen.

Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon 
viitaten, että yhteiskäyttöisten kuormapyörien käytön lisääminen lyhyi-
den, autolla tehtävien ostos- ja harrastusmatkojen vähentämiseksi on 
erittäin kannatettavaa. Tämä tukisi sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -
toimenpideohjelman että Liikkumisohjelman tavoitteita sekä yleisemmin 
pyöräliikenteen edistämisen tavoitetta. Valmistelussa olevan kaupunki-
pyöräpalvelun kilpailutuksen yhteydessä selvitetään mahdollisuudet yh-
teiskäyttöisten kuormapyörien integroimiseksi sopivalla tavalla osaksi 
tulevaa kaupunkipyöräjärjestelmää.

Kaupunkiympäristön toimiala edistää kuormapyörien käytön edellytyk-
siä toteuttamalla pyöräliikenteen tavoiteverkkoa ja baanojen tavoite-
verkkoa kantakaupungissa ja esikaupunkialueilla tehtyjen suunnitel-
mien ja pyöräliikenteen suunnitteluohjeen periaatteiden mukaisesti. 
Myös nykyisten suunnitteluohjeiden mukaan toteutetut pyöräpysäköinti-
telineet mahdollistavat kuormapyörän lukitsemisen turvallisesti. Kuor-
mapyörille paremmin soveltuvia telinemalleja on tarkoitus selvittää tar-
kemmin tulevien pyöräpysäköintisuunnitelmien yhteydessä.

Kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotannon rakennuttamissa koh-
teissa pyritään huomioimaan kestävän liikkumisen tilantarpeet jatkossa 
entistä paremmin. Kaupunkiympäristön toimiala on sopinut Helsingin 
kaupungin asunnot Oy:n (Hekan) ja Helsingin asumisoikeus Oy:n (Ha-
son) kanssa syksyllä 2021, että pyörävarastoihin varataan tilaa kuor-
mapyörille ja pyörien huollolle. Hasolla kohteisiin tulee lisäksi sähkö-
pyörien latauspiste pyörävarastoihin. Päivitetty suunnitteluohje julkais-
taan keväällä 2022. Aloitteessa esitettyjen, mahdollisten talokohtaisten 
kuormapyörien varausjärjestelmien suunnittelu ja toteutus on kunkin it-
senäisen yhtiön päätösvallassa oleva asia.

Koska sähkökäyttöisen kuormapyörän säilyttäminen ulkona ei ole talvi-
käytön kannalta ideaalia, voi autojen pysäköintitilojen (kuten hukkakäy-
tössä olevien pilarinvierustojen tai kapeiden kaistaleiden) hyödyntämi-
nen tulla kysymykseen. Kuormapyörän säilytys pyörävarastossa edel-
lyttää, että pyörävarastoon on helppo kulkuyhteys ulkoa ja tarpeeksi le-
veä ovi. Uusissa kohteissa tämä on mahdollista, mutta monissa van-
hoissa voi olla haasteita.

Liikenneliikelaitos HKL (nykyinen Kaupunkiliikenne Oy), on lausunnos-
saan pitänyt esitystä yhteiskäyttöisistä kuormapyöristä varteenotetta-
vana mahdollisuutena. HKL toteutti kuormapyörien pilottihankkeen 
Ruoholahden ja Jätkäsaaren alueilla vuonna 2020. Kokeilusta saadut 
kokemukset olivat positiivisia ja palvelusta pidettiin erityisesti perheiden 
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keskuudessa. Kokeilun käyttäjämääriin oltiin tyytyväisiä. Pidempiaikai-
sen ratkaisun toteuttaminen vaatii kuitenkin vielä paljon kehittämistä. 
Mahdollisuutta sisällyttää kuormapyörät osaksi kaupunkipyöräpalvelua 
tai sen yhteyteen selvitetään palvelun seuraavaa kilpailutusta valmistel-
taessa.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) on ilmoittanut yhtyvänsä 
HKL:n näkemykseen ja pitävänsä kuormapyörien tuomista osaksi kau-
punkipyöräpalvelua alustavasti kannatettavana. HSL tulee osaltaan 
selvittämään asiaa kaupunkipyöräpalvelun seuraavan sopimuskauden 
hankintaa valmisteltaessa. 

Vastaus on asiasta saatujen kaupunkiympäristölautakunnan, HKL:n ja 
HSL:n lausuntojen mukainen. 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Nina Miettisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 314

HEL 2021-011258 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

02.05.2022 Pöydälle
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 15.02.2022 § 87

HEL 2021-011258 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Yhteiskäyttöisten kuormapyörien lisääminen lyhyiden automatkojen vä-
hentämiseksi esimerkiksi kauppa- ja harrastusmatkoja varten on erit-
täin kannatettavaa. Tämä tukisi pyöräliikenteen edistämisen, Hiilineut-
raali Helsinki –toimenpideohjelman sekä Liikkumisohjelman tavoitteita. 
Valmistelussa olevan kaupunkipyöräkilpailutuksen yhteydessä on pe-
rusteltua selvittää mahdollisuudet yhteiskäyttöisten kuormapyörien in-
tegroimiseksi sopivalla tavalla osaksi tulevaa kaupunkipyöräjärjestel-
mää. 

Kaupunkiympäristön toimiala edistää kuormapyörien käyttöedellytyksiä 
toteuttamalla pyöräliikenteen tavoiteverkkoa ja baanojen tavoiteverkkoa 
kantakaupungissa ja esikaupunkialueilla tehtyjen suunnitelmien ja pyö-
räliikenteen suunnitteluohjeen periaatteiden mukaisesti. Myös nykyis-
ten suunnitteluohjeiden mukaan toteutetut pyöräpysäköintitelineet 
mahdollistavat kuormapyörän lukitsemisen turvallisesti. Kuormapyörille 
paremmin soveltuvia telinemalleja on tarkoitus selvittää tarkemmin tu-
levien pyöräpysäköintisuunnitelmien yhteydessä. 

Asuntotuotannon rakennuttamissa kohteissa pyritään huomioimaan 
kestävän liikkumisen tilantarpeet jatkossa entistä paremmin. Hekan 
(Helsingin kaupungin asunnot Oy) ja Hason (Helsingin asumisoikeus 
Oy) kanssa sovittiin syksyllä 2021, että pyörävarastoihin varataan tilaa 
kuormapyörille ja pyörien huollolle. Hasolla kohteisiin tulee lisäksi säh-
köpyörien latauspiste pyörävarastoihin. Päivitetty suunnitteluohje tul-
laan julkaisemaan keväällä 2022. 

Sähkökäyttöisen kuormapyörän säilyttäminen ulkona ei ole talvikäytön 
kannalta ideaalia, joten tässä kannattaisi hyödyntää pysäköintitiloja 
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(hukkaan meneviä pilarinvierustoja, kapeita kaistaleita yms.) silloin kun 
sellaisia on tarjolla. Kuormapyörän säilytys pyörävarastossa edellyttää, 
että pyörävarastoon on helppo kulkuyhteys ulkoa ja tarpeeksi leveä ovi. 
Uusissa kohteissa tämä on mahdollista, mutta monissa vanhoissa voi 
olla haasteita.

Talokohtaiset varausjärjestelmät yms. jäävät Hekan, Hason ja As 
Oy:den mietittäviksi ja toteutettaviksi.

08.02.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Oskari Kaupinmäki, liikennesuunnittelija: 310 22589

oskari.kaupinmaki(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 16.12.2021 § 203

HEL 2021-011258 T 00 00 03

Lausunto

Johtokunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Nina 
Miettisen valtuustoaloitteesta yhteiskäyttöisten kuormapyörien 
käyttöönoton edistämiseksi:

Liikenneliikelaitos (HKL) näkee yhteiskäyttöiset kuormapyörät
varteenotettavana mahdollisuutena ja on kokeillut niiden tarjoamista 
pilottihankkeessa Ruoholahden ja Jätkäsaaren alueella 2020. Kokeilun 
kokemukset olivat positiivisia, käyttömäärät kohtuullisia ja erityisesti 
perheiden keskuudessa palvelusta pidettiin. Samalla HKL myös totesi, 
että pidempiaikaisen ratkaisun toteuttaminen vaatii vielä paljon kehit-
tämistä. 

HKL tulee selvittämään mahdollisuutta sisällyttää kuormapyörät osaksi 
kaupunkipyöräpalvelua tai sen yhteyteen palvelun seuraavaa kilpailu-
tusta valmistellessa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753

samuli.makinen(a)hel.fi
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§ 349
V 18.5.2022, Valtuutettu Erkki Karinojan aloite Malmin lentokenttä-
alueen lentotoiminnan mahdollistamisesta kaavoitus- ja esiraken-
tamisaikana

HEL 2021-012412 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Palautusehdotus:
Jussi Halla-aho: Kaupunginhallitus palauttaa asian valmisteltavaksi si-
ten, että n. 1000 metrin osuus jommastakummasta Malmin kentän ra-
dasta säilytetään ilmailukäytössä kenttäalueen esirakentamisen ajan.

Perustelut:

Yleisilmailu on sähköisen lentämisen yleistymisen myötä suuren kehi-
tysloikan äärellä.

Muualla Euroopassa kymmeniä sähkölentokoneita tilataan lentäjien pe-
ruskoulutukseen ja uudet sähkölentokoneprojektit etenevät niin yleisil-
mailu- kuin kevytreittipuolella ja niiden mahdollistamat kuljetukset ja 
matkustaminen nähdään olennaisena kilpailutekijänä tulevaisuudessa.

Pääkaupunkiseudulla ja Helsingissä yhteiskuntaa hyödyttävä yleisilmai-
lu on kuitenkin suurissa vaikeuksissa. Malmin kentän lisäksi Nummelan 
kenttä on ollut koko talven suljettu ja Hyvinkään kentän operaatiomää-
rät vähäisiä puutteellisen kunnossapidon vuoksi.

Tämä vaarantaa alan yritysten jatkuvuuden, vaikka juuri nyt ympäris-
töystävällistä lentämistä pitäisi päästä kehittämään myös pääkaupunki-
seudulla.

Mikäli osa Malmin kentästä pidettäisiin ilmailukäytössä, helpottaisi se 
alan yrittäjien asemaa ja mahdollistaisi osaltaan alan jatkuvuuden to-
teutumisen, kunnes Malmin kentän korvaava kenttä saataisiin operoita-
vaan kuntoon.

Kokemusperäisesti voidaan sanoa, että esirakentamisen vaatimat toi-
menpiteet voidaan toteuttaa lentotoiminnan jatkuessa. Näin tehdään 
kaikkialla muuallakin, liikenneilmailussakin.
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Kannattaja: Marcus Rantala

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Jussi Halla-ahon palautusehdotus

Jaa-äänet: 11
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, 
Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Daniel Sazo-
nov, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 2
Jussi Halla-aho, Marcus Rantala

Tyhjä: 2
Juha Hakola, Sari Sarkomaa

Kaupunginhallitus hylkäsi Jussi Halla-ahon palautusehdotuksen äänin 
11 - 2 (2 tyhjää).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Kimmo Kuisma, projektinjohtaja, puhelin: 310 25808

kimmo.kuisma(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Erkki Karinojan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Erkki Karinoja ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että esirakentamisen hyvällä suunnittelulla ja töiden vaiheistami-
sella ilmailulle annetaan Malmin lentokentällä toistaiseksi mahdollisuus 
palvella viranomaistoiminta , kuljetuksia, liikenne- ja harrasteilmailun 
koulutusta, matkustamista ja harrasteilmailua ja että kenttä sekä sen 
rakennukset vuokrataan tässä tarkoituksessa kaavoitus- ja esirakenta-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2022 30 (154)
Kaupunginhallitus

Asia/8
09.05.2022

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

misajaksi samoille tai vastaaville toimijoille
kuin aiemminkin, ja vastaavin ehdoin.

Aloitteessa esitettyyn ei ole mitään aihetta suostua.

Kaupungin strategiset tavoitteet Malmin entisen lentokenttäalueen käy-
töstä asuntorakentamisen tarpeisiin eivät mahdollista lentotoiminnan 
uudelleen käynnistämistä alueella. Lentotoiminta estäisi kaupungin 
toiminnan kentällä ja aiheuttaisi aikatauluriskin, joka toteutuessaan vii-
västyttäisi alueen rakentamista. Tämä vaarantaisi kaupungin kasvun 
kannalta tärkeän asuntotuotantotavoitteen saavuttamisen alueella. Len-
totoiminnan jatkuminen estäisi kaupunkilaisten virkistysmahdollisuudet 
aidatulla kentän alueella. 

Aiemmat päätökset

Helsingin kaupunginvaltuusto on usean valtuustokauden aikana käsitel-
lyt Malmin lentokentän tulevaisuutta ja päättänyt aina asuinalueen ra-
kentamisesta. Viimeksi 8.12.2021 § 395 valtuusto hylkäsi kansanää-
nestysaloitteen Malmin lentokentän säilyttämisestä ilmailukäytössä. 
Valtuusto on käsitellyt viime vuosina myös useita Malmin lentokenttään 
liittyviä valtuutetun aloitteita ja aina päätynyt vahvistamaan kaupunkist-
rategisen tavoitteen saada alue uuteen käyttöön eli 25 000 uuden 
asukkaan kaupunkialueeksi. 

Malmin lentokentän aluetta koskeva kaupunkitasoinen suunnittelu, pää-
töksenteon valmistelu ja päätöksenteko on ollut johdonmukaista. Pää-
tökset ja niiden valmistelu ovat perustuneet kulloisenkin valtuuston 
asettamiin strategisiin tavoitteisiin sekä aluetta koskeviin sopimuksiin.

Sopimustilanne

Malmin entisen lentokentän alue on kaupungin vapaassa hallinnassa. 
Alue ei ole enää vuokrattuna tilapäisestä lentotoiminnasta alueella vuo-
sina 2017–2019 vastanneelle Malmin lentokenttäyhdistys ry:lle. Myös 
yksittäisten yritysten maanvuokrasopimukset entisellä lentokenttäalu-
eella ovat päättyneet.

Kaupunkiympäristön toimialan tontit -yksikön päällikkö irtisanoi päätök-
sellään 5.12.2018 § 65 Malmin lentokenttäyhdistys ry:n maanvuokra-
sopimuksen päättymään 31.12.2019. Kaupunkiympäristölautakunta 
hylkäsi päätöksellään 20.8.2019 § 375 viranhaltijapäätöksestä tehdyt 
oikaisuvaatimukset. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi tehdyt valitukset 
päätöksellään 17.3.2021. Korkein hallinto-oikeus jätti tutkimatta Malmin 
lentoaseman ystävät ry:n tekemän valituslupahakemuksen päätöksel-
lään 29.9.2021. Hallinto-oikeuden päätös on siten lainvoimainen.
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Lisäksi Malmin lentokenttäyhdistys ry haastoi kaupungin oikeuteen 
vaatien mm. maanvuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkamista. Helsingin 
käräjäoikeus hylkäsi yhdistyksen vaatimukset tuomiollaan 23.12.2020. 
Käräjäoikeuden tuomion perusteella alueella suoritettiin häätö ja yhdis-
tyksen hallitsema alue luovutettiin 16.3.2021 kaupungin vapaaseen hal-
lintaan. Yhdistys haki ulosottoviranomaisen häätöpäätöksen toimeen-
panokieltoa hovioikeudesta, joka hylkäsi hakemuksen. Häätöpäätös on 
lainvoimainen. Käräjäoikeuden päätöksestä on valitettu hovioikeuteen, 
jossa asian käsittely on kesken. Käräjäoikeuden ratkaisu ei siten ole 
lainvoimainen.

Alueen maanvuokrasopimus on päättynyt 31.12.2019, jonka jälkeen 
Malmin lentokenttäyhdistys ry piti aluetta oikeudettomasti hallinnassaan 
yli vuoden rikkoen osapuolten välillä sovittuja ehtoja. Yhdistystä ei ole 
aihetta pitää luotettavana sopimuskumppanina, jonka kanssa olisi jär-
kevää tehdä mitään sopimuksia. 

Vanhan terminaali- ja hangaarirakennuksen tilat ovat käytössä vuokrat-
tuina. Hangaarin halliosaa vuokrataan tapahtumakäyttöön ja muuhun ti-
lapäiseen käyttöön.

Valvomattoman lentopaikan pitolupa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ei ole perunut Malmin lentokent-
täyhdistys ry:ltä valvomattoman lentopaikan pitolupaa, mutta on vuo-
den 2021 alussa edellyttänyt yhdistystä ryhtymään toimiin kiitotien sul-
kemiseksi 14.3.2021 alkaen. Traficom kertoo tiedotteessaan, että se 
käsittelee lentopaikan pitoluvan perumista koskevaa kysymystä siinä 
vaiheessa, kun käynnissä oleva maa-alueen hallintaa koskeva sopi-
musriita on lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu. Malmin lentokenttäyh-
distys ry on sulkenut kiitotiet kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan Notam-
ilmoituksella (Notice to Airmen). 

Kaavoitus- ja suunnittelutilanne

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa (lainvoimainen 15.5.2020) 
Malmin entisen lentokentän alue on osoitettu taajamatoimintojen alue-
varausmerkinnällä sekä tiivistettävän alueen kehittämisperiaatemerkin-
nällä. Alueella on säilynyt kulttuuriympäristöön liittyvä ominaisuusmer-
kintä. Sen sijaan aikaisemmat maakuntakaavamerkinnät Malmin lento-
kentästä liikennealueena, jonka toissijainen käyttötarkoitus on ollut taa-
jamatoimintojen alue, ovat kumottu kokonaisuudessaan. 

Uusimaa 2050 maakuntakaavassa Malmin entisen lentokentän alue on 
osoitettu tiivistettäväksi taajamatoimintojen alueeksi, jolla yhdyskunta-
rakennetta tulee tehostaa nykyiseen rakenteeseen, erityisesti keskuk-
siin ja asemanseutuihin tukeutuen ja joukkoliikenteen, kävelyn ja pyö-
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räilyn edellytyksiä parantaen. Vyöhykettä tulee kehittää tiiviinä ja moni-
puolisena asumisen, työpaikkojen, palveluiden ja viherrakenteen koko-
naisuutena ympäristön erityiset arvot huomioon ottaen. Helsingin seu-
dulla vyöhykettä tulee kehittää rakenteeltaan verkostomaisena joukko-
liikennekaupunkina. Entisen lentokentän alue on osoitettu kulttuuriym-
päristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi, jolla yk-
sityiskohtaisemmassa alueiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käy-
tössä on turvattava valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen 
ja luonnonperinnön arvot. Alueen suunnittelussa on arvioitava ja sovi-
tettava yhteen maakuntakaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mukai-
nen maankäyttö sekä alueen maisema- ja kulttuuriympäristöarvot. Uu-
denmaan maakuntavaltuusto hyväksyi elokuussa 2020 kaavakokonai-
suuden kolmella eri päätöksellä koskien Helsingin seudun, Itä-
Uusimaan sekä Länsi-Uusimaan vaihemaakuntakaavoja, jotka yhdessä 
ohjaavat koko Uudenmaan maakunnan alueen maankäyttöä. Vaihe-
maakuntakaavat on eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta tarkoitettu kor-
vaamaan Uudellamaalla aikaisemmin voimassaolleet maakuntakaavat. 
Maakuntahallitus määräsi 7.12.2020 maakuntakaavakokonaisuuden tu-
levan voimaan valituksista huolimatta. Helsingin hallinto-oikeus määrä-
si 22.1.2021 kaavakokonaisuuden täytäntöönpanokieltoon. 24.9.2021 
hallinto-oikeus totesi, ettei täytäntöönpanokieltoa ollut enää aihetta pi-
tää voimassa siltä osin kuin valitukset oli hylätty. .

Helsingin yleiskaavassa (2016) Malmin entisen lentokentän alueelle on 
osoitettu rakentamista lähikeskusta C3-merkinnällä ja asuntovaltainen 
alue A2-merkinnällä. Aluetta on yleiskaavan mukaisesti tarkoitus kehit-
tää pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalveluiden se-
kä lähipalveluiden käyttöön. Malmin entisen lentokentän alue on Hel-
singin yleiskaavan (2016) tärkein uusi rakentamisalue, josta suunnitel-
laan ja rakennetaan 25 000 asukkaan uusi kaupunginosa. Yleiskaavan 
toteuttamisohjelmassa (kaupunginhallitus 4.6.2018) alue kuuluu yleis-
kaavan ensimmäiseen toteutusvaiheeseen. Helsingin yleiskaava 2016 
tuli voimaan joulukuussa 2018. Korkein hallinto-oikeus kumosi joitakin 
osia yleiskaavan hyväksymistä koskevasta Helsingin kaupunginval-
tuuston päätöksestä, mikä lisää Malmin entisen lentokentän alueen 
merkitystä kaupungin asuntorakentamisessa.

Alueen saaminen uuteen, pääosin asuntorakentamisen ja myös liikun-
ta-, virkistys- ja muiden palvelujen käyttöön 25 000 uudelle asukkaalle 
on tärkeä kaupunkistrateginen tavoite. Kaupunkistrategia vuosille 
2021–2025 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 13.10.2021 § 293. 
Kaupunkistrategian mukaisesti alueiden tasapainoista kehitystä ediste-
tään panostamalla kaupunkiuudistusalueisiin, monipuoliseen asunto-
tuotantoon ja kaupunkiympäristön viihtyisyyteen. Nimetyt kaupunkiuu-
distusalueet ovat Malminkartano-Kannelmäki, Malmi, Mellunkylä ja 
Vuosaari. 
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Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2020 § 313 asumisen ja 
siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2020:n (AM-ohjelma). AM-
ohjelmassa linjataan, että Helsingissä rakennetaan uudistuotantona ja 
käyttötarkoituksen muutoksilla vuosittain vähintään 7000 asuntoa ja 
vuodesta 2023 alkaen vähintään 8 000 asuntoa. Malmin entisen lento-
kentän alue on yksi keskeisimmistä aluerakentamisen kohteista. Alue-
rakentamisprojektien osuus asuntotuotannosta on noin puolet, joten 
niiden toteutumisen varmistaminen on tärkeää asetettujen tavoitteiden 
toteuttamiseksi sekä valtion ja Helsingin kaupungin välillä solmittujen 
sopimusten noudattamiseksi.

Alueelle on laadittu kaavarunko, joka on hyväksytty kaupunkisuunnitte-
lulautakunnassa 13.12.2016.Tarkennettu kaavarunko on hyväksytty 
11.12.2018 kaupunkiympäristölautakunnassa. Lautakunta on ohjeista-
nut kiinnittämään jatkosuunnittelussa erityistä huomiota alueen luon-
toarvojen selvittämiseen, säilyttämiseen ja vaalimiseen. Lentotoiminnan 
säilyttämistä ei ole edellytetty. Alueen asemakaavat laaditaan vaiheit-
tain noudattaen yleiskaavan ja kaavarungon periaatteita. Alueella on 
kolme yleiskaavan mukaista lainvoimaista asemakaavaa: Malmin len-
toaseman rakennukset (asemakaavan muutos nro 12450, lainvoimai-
nen 14.11.2019), Tattarisillan eritasoliittymä (asemakaavan muutos nro 
12480, lainvoimainen 8.1.2019) ja Fallkullan tila (asemakaavan muutos 
nro 12479, lainvoimainen 12.3.2019.)

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 31.3.2021 Nallenrinteen asemakaava-
muutoksen § 79 ja Lentoasemankortteleiden asemakaavamuutoksen § 
80. Kaavoista on valitettu ja ne ovat hallinto-oikeuden käsittelyssä. Nal-
lenrinteen kaavaratkaisu mahdollistaa asuinalueen rakentamisen lähi-
palveluineen ja puistoalueineen noin 2 800 asukkaalle entisen lento-
kenttäalueen eteläosaan Tattariharjuntien varrelle. Lentoasemankortte-
leiden kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen lä-
hipalveluineen ja puistoalueineen noin 2200 asukkaalle. Lentoaseman-
kortteleiden alueelle on osoitettu kaavassa myös pelastusasema, koulu 
ja päiväkoti sekä koko alueen keskeisin viheralue, Lentoasemanpuisto.

Seuraavat asemakaavoitettavat alueet sijoittuvat Viikin-Malmin pikarai-
tiotien suunnitellun linjauksen varrelle ja kytkevät entisen lentokentän 
alueen Malmin keskustaan. Alueella on vireillä Pikitehtaankortteleiden 
ja Sunnuntaikortteleiden asemakaavahankkeet sekä Sunnuntaipalsto-
jen suunnitteluperiaatteet. Malmin entisen lentokentän keskustan käsit-
tävä asemakaavanmuutos, Kiitotienkorttelit, tulee vireille vuoden 2022 
alkupuolella. Alueen vanhoille rakennuksille, terminaali, hangaari ja au-
totallirakennus, on lainvoimaisessa asemakaavassa (12450) osoitettu 
uusia, lentotoimintaan liittymättömiä käyttötarkoitusmahdollisuuksia. 
Terminaalin ja hangaarin käyttöä turvaavien teknisten korjausten suun-
nittelutyö on käynnissä.
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Rakentamisen aikataulu

Kaupunki valmistelee Malmin entisen lentokentän alueen rakentamista. 
Asuntorakentamisen käynnistäminen edellyttää asemakaavoituksen li-
säksi esirakentamisen suunnittelun ja toteutuksen, katujen ja kunnallis-
tekniikan suunnittelun ja rakentamisen sekä tontinluovutusprosessin 
ajallista limittämistä. Suunnittelu- ja rakentamistavoitteiden hallittu limit-
täminen ja toteutus sekä eri rakentamisvaiheiden keskinäisten riippu-
vuuksien ennakointi ja koordinointi edellyttävät, että Malmin entisen 
lentokentän alue on kaupungin omassa hallinnassa ja käytössä. 

Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden osalta asuntorakentamisen 
edellytyksenä ovat esirakentaminen, putki- ja johtosiirrot, väistöt, katu-
ja infrarakentaminen, tontinvaraukset sekä talosuunnittelu. Vuoden 
2022 aikana entisen lentokentän alueella on ohjelmoitu aloitettavan 
mm. maakaasun runkoputken siirron toteuttaminen sekä uuden ajoyh-
teyden toteuttaminen kenttäalueen pohjoisosaan. Ajoyhteys tulee pal-
velemaan rakentamislogistiikkaa ja erilaista väliaikaiskäyttöä kuten ta-
pahtumia.  Lisäksi kenttäalueella tehdään maaperätutkimuksia ja esira-
kentamistöitä, rakennetaan koestabilointikenttiä, tehdään luontoselvi-
tyksiin liittyviä maastotöitä ja toteutetaan luonnonhoidon suunnitelmaa. 
Hankkeiden suunnitelmat ovat valmiit ja investointimäärärahat on varat-
tu vuoden 2022 talousarvioon.

Alueen väliaikaiskäyttö vuonna 2022

Alueen väliaikaiskäytöstä on laadittu yleissuunnitelma vuonna 2019. 
Malmin pelastusasema toimii alueella Rajavartiolaitokselta vapautunei-
siin halleihin toteutetuissa väistötiloissa. Pelastuslaitokselle on otettu 
käyttöön hälytysajoreitit entisen lentokenttäalueen poikki Tattariharjun-
tielle ja Malminraitille. Hälytysajoreitit ovat parantaneet koillisen Helsin-
gin henkilöturvallisuutta ja palauttaneet pelastuslaitoksen vasteajat 
aluehallintoviranomaisen edellyttämälle tasolle. Stadin ammatti- ja ai-
kuisopistoa (STAO) varten toteutetaan logistiikkakoulutuksen väistötilat 
ja ajoharjoittelualue kentän eteläosaan alkuvuoden 2022 aikana. Mal-
min väistötila-alueet ovat käytössä ammattiopiston Roihupellon kam-
puksen rakentamisen ajan 2022−2025. Kentän poikki on rakennettu 
kaksi uutta ulkoilureittiä jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Tattarisuon ja 
Malminkaaren välisen reittiyhteyden varrelle on suunniteltu myös ulko-
kuntoilu- ja leikkipaikka, jonka rakennustyöt käynnistyvät vuoden 2022 
aikana.

Malmin entisen lentokentän aidattu alue on avattu kaupunkilaisten käyt-
töön 2.2.2022 alkaen. Tavoitteena on pitää alue mahdollisimman aktii-
visessa ja monipuolisessa käytössä ennen rakentamisen alkamista ja 
sen aikana. Samalla kun suunnittelu ja rakentaminen etenevät, Malmin 
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kenttä palvelee helsinkiläisiä monipuolisena kymmenien hehtaarien vir-
kistys-, tapahtuma- ja harrastuspaikkana. Vuoden 2022 heinäkuussa 
kentän alueella järjestetään mm. palokuntanuorten kansainvälinen El-
dis 22 -suurleiri, johon odotetaan 4 000 osallistujaa.

Alueen investointiohjelma ja kaupunkitaloudelliset vaikutukset

Kaupunki on investointiohjelmissaan varautunut Malmin entisen lento-
kentän alueen rakentamisen käynnistämiseen vuonna 2022. Kaupun-
ginvaltuusto on varannut talousarvioiden investointiohjelmissa inves-
tointimäärärahaa Malmin entisen lentokentän alueen esi-, katu-, puisto- 
ja liikunta-aluerakentamista varten. Joulukuussa 2021 hyväksytyssä ta-
lousarviossa mukaan Malmin projektialueen esirakentamiseen on va-
rattu investointimäärärahaa vuosille 2022−2031 yhteensä 154,7 M€. 
Näistä vuodelle 2022 on varattu 13,4 M€, vuodelle 2023 8,3 M€ ja vuo-
delle 2024 3,7 M€. Malmin määrärahalla toteutetaan Nallenrinteen ja 
Lentoasemankortteleiden esirakentamiseen ja tonttien rakentamiskel-
poiseksi saamiseen liittyviä kokonaisuuksia entisen lentokentän alueel-
la. Suurimpana niistä on maakaasun runkoputken siirto. Lisäksi määrä-
rahalla edistetään tilapäisen lumenvastaanottopaikan ja rakentamislo-
gistiikan ajoyhteyden rakentamista sekä esirakentamisen koerakentei-
den toteutusta.

Malmin projektialueen katujen ja puistojen rakentamiseen on hyväksy-
tyssä vuoden 2022 talousarviossa varattu investointimäärärahaa vuo-
sille 2022−2031 yhteensä 64,1 M€. Näistä vuodelle 2022 on varattu 1,9 
M€, vuodelle 2023 3,2 M€ ja vuodelle 2024 4,5 M€. Malmin entisen len-
tokentän alueen katurakentaminen käynnistyy vuonna 2023. Malmin 
määrärahalla vuonna 2022 suunnitellaan katuja Nallenrinteen, Lentoa-
semankortteleiden ja Lahdenväylän eritasoliittymän kaava-alueilla 
asuntotuotannon edellytysten luomiseksi. Malmin rakentaminen jatkuu 
koko suunnitelmakauden ajan. Malmin puistot ja liikunta-alueet -
määrärahalla toteutetaan Nallenrinteen puistoaluetta siltä osin kuin 
maakaasun runkoputken siirron maisemointityöt edellyttävät. Lisäksi 
alueelle toteutetaan erilaisia väliaikaiskäyttöä ja tulevaa asutusta palve-
levia liikunta- ja leikkitoimintoja, myös myöhemmin rakennettaville 
alueille.

Terminaalin ja hangaarin käyttöä turvaaville teknisille korjauksille on ta-
lousarviossa 2022 osoitettu määrärahaa vuosille 2022−24.

Malmin entisen lentokentän rakentamisen kaupunkitaloudelliset vaiku-
tukset ovat erittäin merkittäviä. Kaavarunkoalueen esi-, katu- ja puisto-
rakentamisen sekä palvelurakennusten budjettirahoitteisten investointi-
kustannusten on arvioitu olevan suuruusluokkaa 500 000 000 euroa. 
Kaupungin aluerakentamisprojektitoiminnasta saaman 40-vuotisen ko-
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kemuspohjan perusteella yksi kaupungin budjettivaroilla investoima eu-
ro käynnistää 4−8 euron edestä yksityisiä investointeja, riippuen aluei-
den erilaisista ominaisuuksista, lähtötilanteesta ja tavoitteista. Malmin 
entisen lentokentän alueen rakentamisessa yksityisten investointien 
osuus on suuruusluokkaa 3 miljardia euroa, jos oletetaan melko maltil-
lisesti, että yhdellä kaupungin budjettivaroin investoimalla eurolla alu-
eelle saadaan liikkeelle kuuden euron edestä yksityisiä investointeja.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Kimmo Kuisma, projektinjohtaja, puhelin: 310 25808

kimmo.kuisma(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Erkki Karinojan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 315

HEL 2021-012412 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

02.05.2022 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus 
Rantalan ehdotuksesta. 

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

timo.linden(a)hel.fi
Kimmo Kuisma, projektinjohtaja, puhelin: 310 25808

kimmo.kuisma(a)hel.fi
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§ 350
V 18.5.2022, Valtuutettu Laura Korpisen aloite Malmin lentokentän 
kiitoradan avaamisesta lentotoiminnalle

HEL 2021-014046 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Palautusehdotus:
Jussi Halla-aho: Kaupunginhallitus palauttaa asian valmisteluun siten, 
että Helsingin kaupunki omalta osaltaan myötävaikuttaa siihen, että 
Malmin lentokentän kiitorata avataan lentoliikenteelle viipymättä.

Perustelu: Rakentaminen alueella ei ala vuosiin. Kun Euroopan huolto-
varmuus- ja turvallisuustilanne huolettaa yhä useampia, on lyhytnäköis-
tä ajaa toimivaa lentokenttäinfrastruktuuria alas.

Kannattaja: Marcus Rantala

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Jussi Halla-ahon palautusehdotus

Jaa-äänet: 11
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, 
Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Daniel Sazo-
nov, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 2
Jussi Halla-aho, Marcus Rantala

Tyhjä: 2
Juha Hakola, Sari Sarkomaa

Kaupunginhallitus hylkäsi Jussi Halla-ahon palautusehdotuksen äänin 
11 - 2 (2 tyhjää).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

Liitteet

1 Valtuutettu Laura Korpisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Laura Korpinen ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsingin kaupunki omalta osaltaan myötävaikuttaa siihen, 
että Malmin lentokentän kiitorata avataan lentoliikenteelle viipymättä 
tässä tilanteessa, kun aluetta koskevat kaava- ja valitusasiat ovat vailla 
lainvoimaisia ratkaisuja.

Aloitteessa esitettyyn ei ole mitään aihetta suostua.

Kaupungin strategiset tavoitteet alueen käytöstä asuntorakentamisen 
tarpeisiin eivät mahdollista lentotoiminnan jatkamista alueella. Ilmailu-
toiminnan jatkuminen estäisi kaupungin ja kaupunkilaisten toiminnan 
kentällä ja aiheuttaisi aikatauluriskin, joka toteutuessaan viivästyttäisi 
Malmin lentokentän alueen rakentamista. Tämä vaarantaisi kaupungin 
kasvun kannalta tärkeän strategisen asuntotuotantotavoitteen saavut-
tamisen Malmin lentokentän alueella.

Malmin entisen lentokentän rakentamista valmistellaan. Asuntoraken-
tamisen käynnistäminen edellyttää asemakaavoituksen lisäksi esira-
kentamisen suunnittelun ja toteutuksen, katujen ja kunnallistekniikan 
suunnittelun ja rakentamisen sekä tontinluovutusprosessin ajallista li-
mittämistä. Suunnittelu- ja rakentamistavoitteiden hallittu limittäminen ja 
toteutus sekä eri rakentamisvaiheiden keskinäisten riippuvuuksien en-
nakointi ja koordinointi edellyttää, että Malmin lentokentän alue on kau-
pungin omassa hallinnassa ja käytössä. 

Kuluvan vuoden aikana on tarkoitus käynnistää maakaasun runkoput-
ken siirto ja uuden ajoyhteyden toteuttaminen kenttäalueen pohjoiso-
saan. Ajoyhteys tulee palvelemaan rakentamislogistiikkaa ja erilaista 
väliaikaiskäyttöä kuten tapahtumia. Lisäksi kenttäalueella tehdään 
maaperätutkimuksia ja esirakentamistöitä, rakennetaan koestabilointi-
kenttiä, tehdään luontoselvityksiin liittyviä maastotöitä ja toteutetaan 
luonnonhoidon suunnitelmaa.  
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Malmin pelastusasema toimii alueella tiloissa, jotka on rakennettu Ra-
javartiolaitokselta vapautuneisiin halleihin. Pelastuslaitokselle on otettu 
käyttöön hälytysajoreitit entisen lentokenttäalueen poikki Tattariharjun-
tielle ja Malmin raitille. Hälytysajoreitit ovat parantaneet koillisen Hel-
singin henkilöturvallisuutta, ja palauttaneet pelastuslaitoksen vasteajat 
aluehallintoviranomaisen edellyttämälle tasolle. Stadin ammatti- ja ai-
kuisopistoa (STAO) varten toteutetaan logistiikkakoulutuksen väistötilat 
ja ajoharjoittelualue kentän eteläosaan alkuvuoden 2022 aikana. Mal-
min väistötila-alueet ovat käytössä ammattiopiston Roihupellon kam-
puksen rakentamisen ajan 2022−25. Kentän poikki on rakennettu kaksi 
uutta ulkoilureittiä jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Tattarisuon ja Malmin-
kaaren välisen reittiyhteyden varrelle on suunniteltu myös ulkokuntoilu- 
ja leikkipaikka, jonka rakennustyöt käynnistyvät vuoden 2022 aikana.

Kaupunginvaltuusto on käsitellyt viime vuosina useita Malmin lento-
kenttään liittyviä valtuustoaloitteita, mutta ne eivät ole muuttaneet kau-
punkistrategista tavoitetta saada alue uuteen käyttöön eli 25 000 uuden 
asukkaan kaupunkialueeksi. Malmin lentokentän aluetta koskeva kau-
punkitasoinen suunnittelu, päätöksenteon valmistelu ja päätöksenteko 
on ollut johdonmukaista. Päätökset ja niiden valmistelu ovat perustu-
neet kulloisenkin valtuuston asettamiin strategisiin tavoitteisiin sekä 
aluetta koskeviin sopimuksiin.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lausunnon mukainen.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Laura Korpisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 316

HEL 2021-014046 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

02.05.2022 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus 
Rantalan ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 01.03.2022 § 129

HEL 2021-014046 T 00 00 03

Hankenumero 5264_211

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Aikaisemmat päätökset

Helsingin kaupunginvaltuusto on usean valtuustokauden aikana käsitel-
lyt Malmin lentokentän tulevaisuutta ja päättänyt aina asuinalueen ra-
kentamisesta. Viimeksi 8.12.2021 (§ 395) valtuusto päätti hylätä kan-
sanäänestysaloitteen Malmin lentokentän säilyttämisestä ilmailukäy-
tössä. Kaupunginvaltuusto on käsitellyt viime vuosina useita Malmin 
lentokenttään liittyviä valtuustoaloitteita, mutta ne eivät ole muuttaneet 
kaupunkistrategista tavoitetta saada alue uuteen käyttöön eli 25 000 
uuden asukkaan kaupunkialueeksi. Malmin lentokentän aluetta koske-
va kaupunkitasoinen suunnittelu, päätöksenteon valmistelu ja päätök-
senteko on ollut johdonmukaista. Päätökset ja niiden valmistelu ovat 
perustuneet kulloisenkin valtuuston asettamiin strategisiin tavoitteisiin 
sekä aluetta koskeviin sopimuksiin.

Maanvuokrasopimustilanne
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Malmin entisen lentokentän alue on palautunut takaisin kaupungin 
omaan vapaaseen hallintaan maanvuokrasopimusten päätyttyä. Alue ei 
ole enää vuokrattuna tilapäisestä lentotoiminnasta alueella vuosina 
2017−19 vastanneelle Malmin lentokenttäyhdistys ry:lle. Myös yksittäis-
ten yritysten maanvuokrasopimukset entisellä lentokenttäalueella ovat 
päättyneet.

Kaupunkiympäristön toimialan tontit -yksikön päällikkö irtisanoi viran-
haltijapäätöksellään 5.12.2018 § 65 Malmin lentokenttäyhdistys ry:n 
maanvuokrasopimuksen. Kaupunkiympäristölautakunta hylkäsi päätök-
sellään 20.8.2019 § 375 viranhaltijapäätöksestä tehdyt oikaisuvaati-
mukset. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi tehdyt valitukset päätöksel-
lään 17.3.2021. Korkein hallinto-oikeus jätti tutkimatta Malmin lentoa-
seman ystävät ry:n tekemän valituslupahakemuksen päätöksellään 
29.9.2021. Hallinto-oikeuden päätös on siten lainvoimainen.

Malmin lentokenttäyhdistys ry haastoi kaupungin vastaajaksi käräjäoi-
keuteen vaatien mm. maanvuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkamista. 
Helsingin käräjäoikeus hylkäsi Malmin lentokenttäyhdistys ry:n vaati-
mukset tuomiollaan 23.12.2020. Käräjäoikeuden tuomion perusteella 
alueella suoritettiin häätö ja Malmin lentokenttäyhdistys ry:n hallitsema 
alue luovutettiin 16.3.2021 kaupungin vapaaseen hallintaan. Malmin 
lentokenttäyhdistys haki ulosottoviranomaisen häätöpäätöksen toi-
meenpanokieltoa hovioikeudesta, joka hylkäsi hakemuksen. Häätöpää-
tös on lainvoimainen. Käräjäoikeuden päätöksestä on valitettu hovioi-
keuteen, jossa asian käsittely on kesken. Käräjäoikeuden ratkaisu ei 
ole lainvoimainen.

Alueen maanvuokrasopimus on päättynyt 31.12.2019, jonka jälkeen 
Malmin lentokenttäyhdistys ry piti aluetta oikeudettomasti hallinnassaan 
yli vuoden rikkoen osapuolten välillä sovittuja ehtoja. Vuokrasopimuk-
sen uusimiseen ei siten ole mitään edellytyksiä muun ohella, koska yh-
distys on toiminnallaan osoittanut, ettei kaupunki voi luottaa yhdistyk-
sen kanssa tehtävien sopimusten pitävyyteen. Ei ole myöskään mitään 
syytä olettaa, että yhdistys menettelisi toisin kuin nyt, jos uusi vuokra-
sopimus solmittaisiin.

Valvomattoman lentopaikan pitolupa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ei ole perunut Malmin lentokent-
täyhdistys ry:ltä valvomattoman lentopaikan pitolupaa, mutta on vuo-
den 2021 alussa edellyttänyt lentokenttäyhdistystä ryhtymään toimiin 
kiitotien sulkemiseksi 14.3.2021 alkaen. Traficom kertoo tiedottees-
saan, että ”Traficom käsittelee lentopaikan pitoluvan perumista koske-
vaa kysymystä siinä vaiheessa, kun käynnissä oleva maa-alueen hal-
lintaa koskeva sopimusriita on lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu”. 
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Malmin lentokenttäyhdistys ry on sulkenut kiitotiet kolmeksi kuukau-
deksi kerrallaan Notam-ilmoituksella (Notice to Airmen). 

Kaavoitustilanne

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa (lainvoimainen 15.5.2020) 
Malmin lentokenttä on osoitettu taajamatoimintojen aluevarausmerkin-
nällä sekä tiivistettävän alueen kehittämisperiaatemerkinnällä. Alueella 
on säilynyt kulttuuriympäristöön liittyvä ominaisuusmerkintä. Sen sijaan 
aikaisemmat maakuntakaavamerkinnät Malmin lentokentästä liikennea-
lueena, jonka toissijainen käyttötarkoitus on ollut taajamatoimintojen 
alue, on kumottu kokonaan. 

Uusimaa 2050 maakuntakaavassa Malmin lentokentän alue on osoitet-
tu tiivistettäväksi taajamatoimintojen alueeksi, jolla yhdyskuntaraken-
netta tulee tehostaa nykyiseen rakenteeseen, erityisesti keskuksiin ja 
asemanseutuihin tukeutuen ja joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn 
edellytyksiä parantaen. Vyöhykettä tulee kehittää tiiviinä ja monipuoli-
sena asumisen, työpaikkojen, palveluiden ja viherrakenteen kokonai-
suutena ympäristön erityiset arvot huomioon ottaen. Helsingin seudulla 
vyöhykettä tulee kehittää rakenteeltaan verkostomaisena joukkoliiken-
nekaupunkina. Lentokentän alue on osoitettu kulttuuriympäristön tai 
maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi, jolla yksityiskohtai-
semmassa alueiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on 
turvattava valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen ja luon-
nonperinnön arvot. Alueen suunnittelussa on arvioitava ja sovitettava 
yhteen maakuntakaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mukainen 
maankäyttö sekä alueen maisema- ja kulttuuriympäristöarvot. Uuden-
maan maakuntavaltuusto hyväksyi elokuussa 2020 kaavakokonaisuu-
den kolmella eri päätöksellä koskien Helsingin seudun, Itä-Uusimaan 
sekä Länsi-Uusimaan vaihemaakuntakaavoja, jotka yhdessä ohjaavat 
koko Uudenmaan maakunnan alueen maankäyttöä. Vaihemaakunta-
kaavat on eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta tarkoitettu korvaamaan 
Uudellamaalla aikaisemmin voimassaolleet maakuntakaavat. Maakun-
tahallitus määräsi 7.12.2020 maakuntakaavakokonaisuuden tulevan 
voimaan valituksista huolimatta. Helsingin hallinto-oikeus määräsi 
22.1.2021 kaavakokonaisuuden täytäntöönpanokieltoon. 24.9.2021 
hallinto-oikeus totesi, ettei täytäntöönpanokieltoa ollut enää aihetta pi-
tää voimassa siltä osin kuin valitukset oli hylätty.

Helsingin yleiskaavassa (2016) Malmin lentokentän alueelle on osoitet-
tu rakentamista lähikeskusta C3-merkinnällä ja asuntovaltainen alue 
A2-merkinnällä. Aluetta on yleiskaavan mukaisesti tarkoitus kehittää 
pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalveluiden sekä 
lähipalveluiden käyttöön. Malmin lentokentän alue on Helsingin yleis-
kaavan (2016) tärkein uusi rakentamisalue, josta suunnitellaan ja ra-
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kennetaan 25 000 asukkaan uusi kaupunginosa. Yleiskaavan toteutta-
misohjelmassa (kaupunginhallitus 4.6.2018) Malmin lentokentän alue 
kuuluu yleiskaavan ensimmäiseen toteutusvaiheeseen. Helsingin yleis-
kaava 2016 tuli voimaan joulukuussa 2018. Korkein hallinto-oikeus ku-
mosi joitakin osia yleiskaavan hyväksymistä koskevasta Helsingin kau-
punginvaltuuston päätöksestä, mikä lisää Malmin lentokentän alueen 
merkitystä kaupungin asuntorakentamisessa.

Malmin lentokentän alueen saaminen uuteen, pääosin asuntorakenta-
misen ja myös liikunta-, virkistys- ja muiden palvelujen käyttöön 25 000 
uudelle asukkaalle on tärkeä kaupunkistrateginen tavoite. Kaupunkist-
rategia vuosille 2021−2025 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 
13.10.2021 § 293. Kaupunkistrategian mukaisesti alueiden tasapainois-
ta kehitystä edistetään panostamalla kaupunkiuudistusalueisiin, moni-
puoliseen asuntotuotantoon ja kaupunkiympäristön viihtyisyyteen. Ni-
metyt kaupunkiuudistusalueet ovat Malminkartano-Kannelmäki, Malmi, 
Mellunkylä ja Vuosaari. 

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2020 § 313 uuden asu-
misen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2020:n (AM-
ohjelma). AM-ohjelmassa linjataan, että Helsingissä rakennetaan uu-
distuotantona ja käyttötarkoituksen muutoksilla vuosittain vähintään 
7 000 asuntoa ja vuodesta 2023 alkaen vähintään 8 000 asuntoa. Mal-
min lentokentän alue on yksi keskeisimmistä aluerakentamisen kohteis-
ta. Aluerakentamisprojektien osuus asuntotuotannosta on noin puolet, 
joten niiden toteutumisen varmistaminen on tärkeää asetettujen tavoit-
teiden toteuttamiseksi sekä valtion ja Helsingin kaupungin välillä solmit-
tujen sopimusten noudattamiseksi.

Alueelle on laadittu kaavarunko, joka on hyväksytty kaupunkisuunnitte-
lulautakunnassa 13.12.2016. Tarkennettu kaavarunko on hyväksytty 
11.12.2018 kaupunkiympäristölautakunnassa. Lautakunta on ohjeista-
nut kiinnittämään jatkosuunnittelussa erityistä huomiota alueen luon-
toarvojen selvittämiseen, säilyttämiseen ja vaalimiseen. Lentotoiminnan 
säilyttämistä ei ole edellytetty.

Malmin entisen lentokentän alueen asemakaavat laaditaan vaiheittain 
noudattaen yleiskaavan ja kaavarungon periaatteita. Alueella on kolme 
yleiskaavan mukaista lainvoimaista asemakaavaa: Malmin lentoase-
man rakennukset (asemakaavan muutos nro 12450, lainvoimainen 
14.11.2019), Tattarisillan eritasoliittymä (asemakaavan muutos nro 
12480, lainvoimainen 8.1.2019) ja Fallkullan tila (asemakaavan muutos 
nro 12479, lainvoimainen 12.3.2019).

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 31.3.2021 Nallenrinteen asemakaava-
muutoksen § 79 ja Lentoasemankortteleiden asemakaavamuutoksen 
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§ 80. Kaavoista on valitettu ja ne ovat hallinto-oikeuden käsittelyssä. 
Nallenrinteen kaavaratkaisu mahdollistaa asuinalueen rakentamisen 
lähipalveluineen ja puistoalueineen noin 2 800 asukkaalle entisen len-
tokenttäalueen eteläosaan Tattariharjuntien varrelle. Lentoasemankort-
teleiden kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen 
lähipalveluineen ja puistoalueineen noin 2 200 asukkaalle. Lentoase-
mankortteleiden alueelle on osoitettu kaavassa myös pelastusasema, 
koulu ja päiväkoti sekä koko alueen keskeisin viheralue, Lentoaseman-
puisto.

Seuraavat asemakaavoitettavat alueet sijoittuvat Viikin-Malmin pikarai-
tiotien suunnitellun linjauksen varrelle ja kytkevät entisen lentokentän 
alueen Malmin keskustaan. Alueella on vireillä Pikitehtaankortteleiden 
ja Sunnuntaikortteleiden asemakaavahankkeet sekä Sunnuntaipalsto-
jen suunnitteluperiaatteet. Malmin entisen lentokentän keskustan käsit-
tävä asemakaavanmuutos, Kiitotienkorttelit, tulee vireille vuoden 2022 
alkupuolella.

Rakentamisen aikataulu

Kaupunki valmistelee Malmin entisen lentokentän alueen rakentamista. 
Asuntorakentamisen käynnistäminen edellyttää asemakaavoituksen li-
säksi esirakentamisen suunnittelun ja toteutuksen, katujen ja kunnallis-
tekniikan suunnittelun ja rakentamisen sekä tontinluovutusprosessin 
ajallista limittämistä. Suunnittelu- ja rakentamistavoitteiden hallittu limit-
täminen ja toteutus sekä eri rakentamisvaiheiden keskinäisten riippu-
vuuksien ennakointi ja koordinointi edellyttävät, että Malmin lentoken-
tän alue on kaupungin omassa hallinnassa ja käytössä. 

Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden osalta asuntorakentamisen 
edellytyksenä ovat esirakentaminen, putki- ja johtosiirrot, väistöt, katu- 
ja infrarakentaminen, tontinvaraukset sekä talosuunnittelu. Vuoden 
2022 aikana lentokentän alueella on suunniteltu aloitettavan mm. maa-
kaasun runkoputken siirron toteuttaminen sekä uuden ajoyhteyden to-
teuttaminen kenttäalueen pohjoisosaan. Ajoyhteys tulee palvelemaan 
rakentamislogistiikkaa ja erilaista väliaikaiskäyttöä kuten tapahtumia. 
Lisäksi kenttäalueella tehdään maaperätutkimuksia ja esirakentamistöi-
tä, rakennetaan koestabilointikenttiä, tehdään luontoselvityksiin liittyviä 
maastotöitä ja toteutetaan luonnonhoidon suunnitelmaa.  

Pelastuslaitoksen Malmin pelastusasema toimii alueella tiloissa, jotka 
on rakennettu Rajavartiolaitokselta vapautuneisiin halleihin. Pelastus-
laitokselle on otettu käyttöön hälytysajoreitit entisen lentokenttäalueen 
poikki Tattariharjuntielle ja Malmin raitille. Hälytysajoreitit ovat paranta-
neet koillisen Helsingin henkilöturvallisuutta, ja palauttaneet pelastus-
laitoksen vasteajat aluehallintoviranomaisen edellyttämälle tasolle. 
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Stadin ammatti- ja aikuisopistoa (STAO) varten toteutetaan logistiikka-
koulutuksen väistötilat ja ajoharjoittelualue kentän eteläosaan alkuvuo-
den 2022 aikana. Malmin väistötila-alueet ovat käytössä ammattiopis-
ton Roihupellon kampuksen rakentamisen ajan 2022−25. Kentän poikki 
on rakennettu kaksi uutta ulkoilureittiä jalankulkijoille ja pyöräilijöille. 
Tattarisuon ja Malminkaaren välisen reittiyhteyden varrelle on suunni-
teltu myös ulkokuntoilu- ja leikkipaikka, jonka rakennustyöt käynnistyvät 
vuoden 2022 aikana.

Malmin entisen lentokentän aidattu alue on avattu kaupunkilaisten käyt-
töön 2. helmikuuta 2022. Tavoitteena on pitää alue mahdollisimman ak-
tiivisessa ja monipuolisessa käytössä ennen rakentamisen alkamista ja 
sen aikana. Samalla kun suunnittelu ja rakentaminen etenevät, Malmin 
kenttä palvelee helsinkiläisiä monipuolisena kymmenien hehtaarien vir-
kistys-, tapahtuma- ja harrastuspaikkana. Vuoden 2022 heinäkuussa 
kentän alueella järjestetään mm. palokuntanuorten kansainvälinen El-
dis 22 -suurleiri, johon odotetaan 4 000 osallistujaa.

Ilmailutoiminnan jatkuminen estäisi kaupungin ja kaupunkilaisten toi-
minnan kentällä ja aiheuttaisi aikatauluriskin, joka toteutuessaan viiväs-
tyttäisi Malmin lentokentän alueen rakentamista. Tämä vaarantaisi 
kaupungin kasvun kannalta tärkeän strategisen asuntotuotantotavoit-
teen saavuttamisen Malmin lentokentän alueella. Näin ollen kaupungin 
strategiset tavoitteet alueen käytöstä asuntorakentamisen tarpeisiin ei-
vät mahdollista lentotoiminnan jatkamista alueella.

Alueen investointiohjelma ja kaupunkitaloudelliset vaikutukset

Kaupunki on investointiohjelmissaan varautunut Malmin entisen lento-
kentän alueen rakentamisen käynnistämiseen vuonna 2022. Kaupun-
ginvaltuusto on varannut talousarvioiden investointiohjelmissa inves-
tointimäärärahaa alueen esi-, katu-, puisto- ja liikunta-aluerakentamista 
varten. Joulukuussa 2021 hyväksytyssä talousarviossa Malmin projek-
tialueen esirakentamiseen on varattu investointimäärärahaa vuosille 
2022−31 yhteensä 154,7 milj. euroa. Näistä vuodelle 2022 on varattu 
13,4 milj. euroa, vuodelle 2023 8,3 milj. euroa ja vuodelle 2024 3,7 milj. 
euroa. Malmin määrärahalla toteutetaan Nallenrinteen ja Lentoase-
mankortteleiden esirakentamiseen ja tonttien rakentamiskelpoiseksi 
saamiseen liittyviä kokonaisuuksia entisen lentokentän alueella. Suu-
rimpana niistä on maakaasun runkoputken siirto. Lisäksi määrärahalla 
edistetään tilapäisen lumenvastaanottopaikan ja rakentamislogistiikan 
ajoyhteyden rakentamista sekä esirakentamisen koerakenteiden toteu-
tusta.

Malmin projektialueen katujen ja puistojen rakentamiseen on hyväksy-
tyssä vuoden 2022 talousarviossa varattu investointimäärärahaa vuo-
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sille 2022−31 yhteensä 64,1 milj. euroa. Näistä vuodelle 2022 on varat-
tu 1,9 milj. euroa, vuodelle 2023 3,2 milj. euroa ja vuodelle 2024 4,5 
milj. euroa. Malmin entisen lentokentän alueen katurakentaminen 
käynnistyy vuonna 2023. Malmin määrärahalla vuonna 2022 suunnitel-
laan katuja Nallenrinteen, Lentoasemankortteleiden ja Lahdenväylän 
eritasoliittymän kaava-alueilla asuntotuotannon edellytysten luomiseksi. 
Malmin rakentaminen jatkuu koko suunnitelmakauden ajan. Malmin 
puistot ja liikunta-alueet -määrärahalla toteutetaan Nallenrinteen puis-
toaluetta siltä osin kuin maakaasun runkoputken siirron maisemointityöt 
edellyttävät. Lisäksi alueelle toteutetaan erilaisia väliaikaiskäyttöä ja tu-
levaa asutusta palvelevia liikunta- ja leikkitoimintoja, myös myöhemmin 
rakennettaville alueille.

Malmin lentokentän rakentamisen kaupunkitaloudelliset vaikutukset 
ovat erittäin merkittäviä. Kaavarunkoalueen esi-, katu- ja puistoraken-
tamisen sekä palvelurakennusten budjettirahoitteisten investointikus-
tannusten on arvioitu olevan suuruusluokkaa 500 000 000 euroa. Kau-
pungin aluerakentamisprojektitoiminnasta saaman 40-vuotisen koke-
muspohjan perusteella yksi kaupungin budjettivaroilla investoima euro 
käynnistää 4−8 euron edestä yksityisiä investointeja, riippuen alueiden 
erilaisista ominaisuuksista, lähtötilanteesta ja tavoitteista. Malmi enti-
sen lentokentän alueen rakentamisessa yksityisten investointien osuus 
on suuruusluokkaa 3 miljardia euroa, jos oletetaan maltillisesti, että yh-
dellä kaupungin budjettivaroin investoimalla eurolla alueelle saadaan 
liikkeelle kuuden euron edestä yksityisiä investointeja.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Kaisa Jama, tiimipäällikkö, puhelin: 310 22980

kaisa.jama(a)hel.fi
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§ 351
V 18.5.2022, Valtuutettu Pia Pakarisen aloite Kruunusiltojen raitio-
vaunukaluston uudelleenarvioinnista

HEL 2021-011578 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Pia Pakarisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Pia Pakarinen ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Kruunusilloilla käytettäväksi suunnitellun uuden kaluston ai-
heuttamien pysäkkien ja katujen uudelleenrakentamisinvestointien kus-
tannukset arvioidaan, myös Kruunusiltojen raitioyhteyden keskustao-
suuden osalta, ja päätöksentekoon tuodaan vaunuvaihtoehto, joka on 
taloudellisesti järkevä sillan käyttäjämäärään nähden.          

Kruunusillat-yhteydelle hankittavan raitiovaunukaluston lyhentäminen ei 
ole tarkoituksenmukaista. Raitiovaunukalusto ei ole ylimitoitettu suh-
teessa linjalle ennustettuihin matkustajamääriin. Aloitteessa esitetyt 
vaihtoehdot kasvattavat Kruunusiltojen raitiolinjaston kustannuksia jo 
hyväksytyistä ja sisältävät merkittävän aikatauluriskin hankkeen valmis-
tumiselle. 

Vartiosaaren maankäyttö ei ole ollut Kruunusiltojen raitiovaunukaluston 
hankepäätöksessä 2016 hankkeen eikä liikennöintisuunnitelman perus-
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teluna, kuten ei vuoden 2021 enimmäishinnan korottamispäätöksessä-
kään. 

Stansvikinkallion asemakaava on tullut voimaan hallinto-oikeuden ja 
korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyjen jälkeen 18.11.2020. Kau-
punkistrategian kirjauksen perusteella kaavan sisältöä ja asuntoraken-
tamisen laajuutta tullaan arvioimaan uudelleen. Kokonaisuutena Kruu-
nuvuorenrannan asukasmäärälle asetettuihin tavoitteisiin ei ole esitetty 
muutoksia, eikä siten raitiotien kaluston lyhentämiselle ole perusteita.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.6.2020 § 173 Kruunusiltojen linjaston 
kalustohankinnan hankesuunnitelman. Tämän jälkeen liikenneliikelai-
toksen (HKL) johtokunta on oikeuttanut 17.12.2020 § 200 liikenneliike-
laitoksen tilaamaan 23 kappaletta kahteen suuntaan ajettavia noin 35 
metriä pitkiä raitiovaunuja Škoda Transtech Oy:ltä. Vaunut ovat saman-
laisia kuin Raide-Jokerille aiemmin tilatut ja tilaus on aiempaan hankin-
taan liittyvä optiohankinta.

Mikäli tilattuja vaunuja ei käytettäisi Kruunusillat-raitiotien liikennöintiin, 
niille ei olisi muuta käyttöä Helsingin raitiotieverkolla ennen Vihdintien 
pikaraitiotien valmistumista. Raide-Jokerin tarvitsemat vaunut on tilattu 
jo aiemmin, eikä lisäkalustolle ole tarvetta. Nykyisellä raitioverkolla 
vaunujen käyttömahdollisuudet ovat rajattuja erityisesti vaunupituuden 
vuoksi. Vaunuhankintaa pitäisi joko lykätä, vaunuja seisottaa käyttä-
mättömänä tai keskeyttää hankinta kokonaan. Kaikki vaihtoehdot toisi-
vat lisäkustannuksia kaupungille.

Kruunusillat-yhteyden liikennöinti on suunniteltu perustuvan tilattuun 35 
metriä pitkään vaunukalustoon. Mitoittavana tekijänä on ruuhka-ajan 
kapasiteetti ja vuoroväli, joka on Yliskylän linjalla tiheimmillään 5 mi-
nuuttia, jotta kaikki matkustajat mahtuvat kyytiin. Kruunuvuorensillan yli 
ennustetaan kulkevan vuonna 2040 noin 2300 matkustajaa aamuruuh-
katunnissa keskustan suuntaan. 35-metrisillä vaunuilla pystytään vas-
taamaan Laajasalon kysyntään toistaiseksi. Vaunujen pidentäminen 
45-metriksiksi voi olla tarpeen tulevaisuudessa vuoromäärien kasvun 
rajoittamiseksi.

Helsingin pikaraitiotiehankkeet on suunniteltu käyttäen perusvaununpi-
tuutena n. 35 ja 45 metriä. Tähän mennessä tilatut 35-metriset vaunut 
ovat pidennettävissä 45-metriksiksi. Pikaraitioteiden tehokkuus perus-
tuu omalta osaltaan siihen, että kalustokoko on nykyistä raitiovaunuka-
lustoa suurempaa.

Mikäli Laajasalon raitioliikenteeseen päätettäisiin tilata lyhempiä raitio-
vaunuja, edellyttäisi se uudenlaista raitiovaunutyyppiä. Nykyiset n. 27 
metriä pitkät Artic-vaunut ovat perinteisiä yhteen suuntaan ajettavia 
vaunuja. Kruunusillat-hankkeessa toteutettava rataverkko edellyttää 
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kahteen suuntaan ajettavia raitiovaunuja, sillä rataverkolle ei toteuteta 
kääntösilmukoita Yliskylän päätepysäkille eikä Hakaniemen tilapäiselle 
päätepysäkille. Nykyisillä vaunuilla ei ole mahdollista ajaa Yliskylään.

Nykyisillä vaunuilla on ratainfran puolesta mahdollista liikennöidä Kruu-
nuvuorenrannan ja Pasilan välillä vuonna 2024 valmistuvaa Kalasata-
man ja Pasilan välistä raitiotietä, sillä Kruunuvuorenrannan päätepysä-
killä on ympäriajon mahdollistava silmukka. Nykyinen vaunumäärä ei 
kuitenkaan riitä tämän linjan liikennöintiin.

Uuden alle 30 metriä pitkän kahteen suuntaan ajettavan raitiovaunu-
tyypin tilaaminen pienenä sarjana ainoastaan Kruunusillat-yhteyden 
tarpeisiin olisi todennäköisesti kallis ja pitkäkestoinen yksittäishankinta 
ja toisi merkittävän viivästymisriskin Kruunusillat-hankkeen käyttööno-
tolle. Nykyistä vastaava noin 27-metrinen vaunu olisi kaksisuuntaisena 
matkustajamäärältään pienempi kuin yksisuuntavaunut johtuen mm. 
toisen ohjaamon viemästä tilasta.

Helsingin kantakaupungin raitioverkon pysäkit toteutetaan nykyisin pal-
velualueeltaan 30 metriä pitkiksi. Kahden vaunun pysäkeillä palvelua-
lueet toteutetaan 61 metriä pitkiksi. Vanhojen pysäkkien pidentämiseksi 
ja korottamiseksi ei ole ollut järjestelmällistä projektia, vaan niitä on teh-
ty tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Moni nykyinen pysäkki kanta-
kaupungissa on tavoitepituuksia lyhyempi, jotkut jopa alle nykyisten 
vaunujen pituuksien. Esimerkiksi Rautatieaseman nykyinen pysäkki 
Kaivokadulla on liian lyhyt kahdelle nykyiselle Artic-vaunulle ja sitä täy-
tyy pidentää riippumatta tulevista pikaraitiovaunujen reiteistä.

Pikaraitiolinjojen reiteillä pysäkkien palvelualueiden pituus on lähtökoh-
taisesti 45 metriä. Tuleville 35- tai 45-metrisille vaunuille mitoitettavat 
reitit käydään läpi ja tarvittaessa suunnitellaan ja toteutetaan pidennyk-
set pidempää vaunutyyppiä varten. Suunnittelussa huomioidaan myös 
katutilan asettamat rajoitteet ja muiden kulkumuotojen tarpeet.

Kaupunginvaltuusto päätti 25.8.2021 § 252 Kruunusillat-hankkeen han-
kesuunnitelman raitiotieosuuden enimmäishinnan korottamisen yhtey-
dessä, että raitiotie toteutetaan ensi vaiheessa Hakaniemeen ja jatko-
osuus Hakaniemestä Helsingin päärautatieasemalle tuodaan erikseen 
päätettäväksi myöhemmin. Tämän vaiheen lähtökohtana on, että Kai-
vokadulle ei tarvita erillistä pikaraitiotien päätepysäkkiä, vaan linja kyt-
ketään tarkoituksenmukaisella tavalla jatkumaan muuhun raitiotieverk-
koon. Päätöksen perusteella on tarpeen tutkia pikaraitioliikenteelle so-
veltuvia reittejä Kaivokadulta länteen ja millaisia muutoksia liikennejär-
jestelyihin niiden toteuttaminen pikaraitioliikenteelle soveltuvalla tavalla 
edellyttää.
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HSL:n hallitus hyväksyi pika- ja kaupunkiraitioliikenteen linjastosuunni-
telman kokouksessaan 14.12.2021. Työssä tutkittiin raitiolinjaston muu-
toksia uusien pikaraitiolinjojen myötä. Valtuuston Kruunusillat-päätös 
on huomioitu linjastosuunnitelmassa. Linjastoehdotus tulee toimimaan 
infraratkaisujen suunnittelun lähtökohtana. Linjastoehdotusta tarkiste-
taan tarpeen mukaan, jos suunnitellut infraratkaisut osoittautuvat riittä-
mättömiksi tai toteutuskelvottomiksi tai jos suunniteltujen hankkeiden 
ajoituksessa tai laajuudessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Koska kahteen suuntaan ajettavia vaunuja ei ole mahdollista saada ly-
hempinä kuin 35-metrisinä, vaunuja ei ole mahdollista edelleen lyhen-
tää. Vaunujen lyhentäminen edelleen tarkoittaisi täysin uuden yhteen 
suuntaan ajettavan raitiovaunumallin tilaamista ja tulisi erittäin toden-
näköisesti jo tilattuja vaunuja kalliimmaksi. Tällaisen vaunutyypin mat-
kustajakapasiteetti jäisi huomattavasti nykyisiä kantakaupunkivaunuja 
pienemmäksi. Lisäksi tulisi rakentaa kääntösilmukat, jotka veisivät tilaa 
kaupunkikehitykseltä. Tämäkin vaihtoehto tuottaisi lähes varmasti sel-
keän viivästyksen Kruunusiltojen linjaston liikenteen alkamiselle.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan ja HKL:n johtokunnan 
lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Pia Pakarisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 317

HEL 2021-011578 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

02.05.2022 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 11.01.2022 § 10

HEL 2021-011578 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkistrategiaan on kirjattu ”Osoitetaan Vartiosaari virkistyskäyt-
töön” ja ”Uudelleenarvioidaan Stansvikinkallion asemakaava metsä-
luonnon arvojen näkökulmasta samassa yhteydessä Kruunuvuoren 
asemakaavan kumottujen osien kanssa”. Vartiosaaren osalta käynnis-
tetään strategiakirjauksen perusteella osayleiskaavaprosessi. Kruunu-
sillat-hankkeeseen ja sen liikenne-ennusteisiin tämä ei vaikuta, sillä 
Vartiosaaren maankäyttö ei ole ollut hankepäätöksessä 2016 hankkeen 
eikä liikennöintisuunnitelman perusteluna, kuten ei vuoden 2021 enim-
mäishinnan korottamispäätöksessäkään. 

Stansvikinkallion asemakaava on tullut voimaan hallinto-oikeuden ja 
korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyjen jälkeen 18.11.2020. Kau-
punkistrategian kirjauksen perusteella kaavan sisältöä ja asuntoraken-
tamisen laajuutta tullaan arvioimaan uudelleen. Kokonaisuutena Kruu-
nuvuorenrannan asukasmäärälle asetettuihin tavoitteisiin ei ole esitetty 
muutoksia, eikä siten raitiotien kaluston lyhentämiselle ole perusteita.

Helsingin kaupungin kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.6.2020 Kruunusil-
tojen linjaston kalustohankinnan hankesuunnitelman. Tämän jälkeen 
liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta on oikeuttanut 17.12.2020 lii-
kenneliikelaitoksen tilaamaan 23 kappaletta kahteen suuntaan ajettavia 
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noin 35 metriä pitkiä raitiovaunuja Škoda Transtech Oy:ltä. Vaunut ovat 
samanlaisia kuin Raide-Jokerille aiemmin tilatut ja tilaus on aiempaan 
hankintaan liittyvä optiohankinta.

Mikäli tilattuja vaunuja ei käytettäisi Kruunusillat-raitiotien liikennöintiin, 
niille ei olisi muuta käyttöä Helsingin raitiotieverkolla ennen Vihdintien 
pikaraitiotien valmistumista uusimman talousarvioesityksen mukaan ar-
violta vuonna 2031. Raide-Jokerin tarvitsemat vaunut on tilattu jo ai-
emmin, eikä lisäkalustolle ole tarvetta. Nykyisellä raitioverkolla vaunu-
jen käyttömahdollisuudet ovat rajattuja erityisesti vaunupituuden vuok-
si. Vaunuhankintaa pitäisi joko lykätä, vaunuja seisottaa käyttämättö-
mänä tai keskeyttää hankinta kokonaan. Kaikki vaihtoehdot toisivat li-
säkustannuksia kaupungille.

Kruunusillat-yhteyden liikennöinti on suunniteltu perustuen tilattuun 35 
metriä pitkään vaunukalustoon. Mitoittavana tekijänä on ruuhka-ajan 
kapasiteetti ja vuoroväli, joka on Yliskylän linjalla tiheimmillään 5 mi-
nuuttia, jotta kaikki matkustajat mahtuvat kyytiin. Kruunuvuorensillan yli 
ennustetaan kulkevan vuonna 2040 noin 2300 matkustajaa aamuruuh-
katunnissa keskustan suuntaan. 35-metrisillä vaunuilla pystytään vas-
taamaan Laajasalon kysyntään toistaiseksi. Vaunujen pidentäminen 
45-metriksiksi voi olla tarpeen tulevaisuudessa vuoromäärien kasvun 
rajoittamiseksi.

Helsingin pikaraitiotiehankkeet on suunniteltu käyttäen perusvaununpi-
tuutena n. 35 ja 45 metriä. Tähän mennessä tilatut 35-metriset vaunut 
ovat pidennettävissä 45-metriksiksi. Pikaraitioteiden tehokkuus perus-
tuu omalta osaltaan siihen, että kalustokoko on nykyistä raitiovaunuka-
lustoa suurempaa.

Mikäli Laajasalon raitioliikenteeseen päätettäisiin tilata lyhempiä raitio-
vaunuja, edellyttäisi se uudenlaisen raitiovaunutyypin määrittelyä Hel-
sinkiin. Nykyiset n. 27 metriä pitkät Artic-vaunut ovat perinteisiä yhteen 
suuntaan ajettavia vaunuja. Kruunusillat-hankkeessa toteutettava rata-
verkko edellyttää kahteen suuntaan ajettavia raitiovaunuja, sillä rata-
verkolle ei toteuteta kääntösilmukoita Yliskylän päätepysäkille eikä Ha-
kaniemen tilapäiselle päätepysäkille. Nykyisillä vaunuilla ei ole mahdol-
lista ajaa Yliskylään.

Nykyisillä vaunuilla on ratainfran puolesta mahdollista liikennöidä Kruu-
nuvuorenrannan ja Pasilan välillä hyödyntäen vuonna 2024 valmistu-
vaa Kalasataman ja Pasilan välistä raitiotietä, sillä Kruunuvuorenran-
nan päätepysäkillä on ympäriajon mahdollistava silmukka. Nykyinen 
vaunumäärä ei kuitenkaan riitä tämän linjan liikennöintiin.

Uuden alle 30 metriä pitkän kahteen suuntaan ajettavan raitiovaunu-
tyypin tilaaminen pienenä sarjana ainoastaan Kruunusillat-yhteyden 
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tarpeisiin olisi todennäköisesti kallis ja pitkäkestoinen yksittäishankinta 
ja toisi merkittävän viivästymisriskin Kruunusillat-hankkeen käyttööno-
tolle. Nykyistä vastaava noin 27 metrinen vaunu olisi kaksisuuntaisena 
matkustajamäärältään pienempi kuin yksisuuntavaunut johtuen mm. 
toisen ohjaamon viemästä tilasta.

Helsingin kantakaupungin raitioverkon pysäkit toteutetaan nykyisin pal-
velualueeltaan 30 metriä pitkiksi. Kahden vaunun pysäkeillä palvelua-
lueet toteutetaan 61 metriä pitkiksi. Vanhojen pysäkkien pidentämiseksi 
ja korottamiseksi ei ole ollut järjestelmällistä projektia, vaan niitä on teh-
ty tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Moni nykyinen pysäkki kanta-
kaupungissa on tavoitepituuksia lyhyempi, jotkut jopa alle nykyisten 
vaunujen pituuksien. Esimerkiksi Rautatieaseman nykyinen pysäkki 
Kaivokadulla on liian lyhyt kahdelle nykyiselle Artic-vaunulle ja sitä täy-
tyy pidentää riippumatta tulevista pikaraitiovaunujen reiteistä.

Pikaraitiolinjojen reiteillä pysäkkien palvelualueiden pituus on lähtökoh-
taisesti 45 metriä. Tuleville 35- tai 45-metrisille vaunuille mitoitettavat 
reitit käydään läpi ja tarvittaessa suunnitellaan ja toteutetaan pidennyk-
set pidempää vaunutyyppiä varten. Suunnittelussa huomioidaan myös 
katutilan asettamat rajoitteet ja muiden kulkumuotojen tarpeet.

Kaupunginvaltuusto päätti 25.8.2021 Kruunusillat-hankkeen hanke-
suunnitelman raitiotieosuuden enimmäishinnan korottamisen yhteydes-
sä, että raitiotie toteutetaan ensi vaiheessa Hakaniemeen ja jatko-
osuus Hakaniemestä Helsingin päärautatieasemalle tuodaan erikseen 
päätettäväksi myöhemmin. Tämän vaiheen lähtökohtana on, että Kai-
vokadulle ei tarvita erillistä pikaraitiotien päätepysäkkiä, vaan linja kyt-
ketään tarkoituksenmukaisella tavalla jatkumaan muuhun raitiotieverk-
koon. Päätöksen perusteella on tarpeen tutkia pikaraitioliikenteelle so-
veltuvia reittejä Kaivokadulta länteen ja millaisia muutoksia liikennejär-
jestelyihin niiden toteuttaminen pikaraitioliikenteelle soveltuvalla tavalla 
edellyttää.

HSL:n hallitus hyväksyi pika- ja kaupunkiraitioliikenteen linjastosuunni-
telman kokouksessaan 14.12.2021. Työssä tutkittiin raitiolinjaston muu-
toksia uusien pikaraitiolinjojen myötä. Valtuuston Kruunusillat-päätös 
on huomioitu linjastosuunnitelmassa. Linjastoehdotus tulee toimimaan 
infraratkaisujen suunnittelun lähtökohtana. Linjastoehdotusta tarkiste-
taan tarpeen mukaan, jos suunnitellut infraratkaisut osoittautuvat riittä-
mättömiksi tai toteutuskelvottomiksi tai jos suunniteltujen hankkeiden 
ajoituksessa tai laajuudessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Suunnitelmassa Laajasalosta tulevan pikaraitioliikenteen reitiksi esite-
tään ensisijaisesti Kampin kautta Simonkatua ja Ruoholahdenkatua 
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Jätkäsaareen ja edelleen Länsiterminaaliin kulkevaa raitiotietä. Vaih-
toehtoisena reittinä on Bulevardin kautta kulkeva raitiotieyhteys.

Päärautatieaseman ja Hakaniemen välisellä osuudella tullaan teke-
mään yleissuunnitelma Kaisaniemenkadun ja Unioninkadun alueesta. 
Nykyiset liikennejärjestelyt eivät ole riittävät tavoitteiden toteuttamisesta 
johtuvalle raitioliikenteen kasvulle. Kaivokadun alueelle suunnitellaan 
uusi pysäkkijärjestely, joka mahdollistaa sujuvan ja turvallisen raitiolii-
kenteen huomioiden myös suunniteltujen pikaraitiolinjojen tarpeet. 
Keskustan ja Hakaniemen välinen osuus tuodaan päätöksentekoon yh-
tenäisenä hankekokonaisuutena.

Länsiterminaalin osalta pikaraitiotieyhteys on nähty tarpeellisena myös 
satamatoimintojen kehittämisen kannalta. Kaupunginvaltuusto teki 
3.2.2021 periaatepäätöksen keskittää Tallinnaan suuntautuva matkus-
taja-autolauttaliikenne Jätkäsaareen, mikä tulee kasvattamaan Länsi-
terminaalin liikennemääriä tulevaisuudessa. Siten joukkoliikennetarjon-
taa keskustan ja Länsiterminaalin välillä on tarpeen kehittää ja nykyisiä 
vaunuja pidemmät pikaraitiovaunut on nähty toimivana keinona vastata 
kasvavaan kysyntään. Laajasalosta keskustan kautta Länsisatamaan 
kulkevalla pikaraitiolinjalla on siten tarvetta pitkille vaunuille linjan mo-
lemmissa päissä.

Kampin kautta Jätkäsaareen kulkevan raitiotien kehittäminen pikaraitio-
liikenteelle sopivaksi edellyttää sekä pysäkkien pidentämistä että raitio-
liikenteen luotettavuuden varmistamista. Tämä voi edellyttää myös 
muiden liikennemuotojen järjestelyjä raitiotien reitillä. Pikaraitiolinjalle 
asetettujen tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi on tärkeää, että 
tässä vaiheessa on vielä useampia vaihtoehtoja reitiksi keskustasta 
Länsiterminaaliin. Jos Kampin olemassa olevan radan järjestelyt osoit-
tautuvat toteutuskelvottomiksi, on vaihtoehtona tarkasteltava myös Bu-
levardin kautta kulkevaa reittiä.

Pika- ja raitioliikenteen linjastosuunnitelmassa Bulevardille ei ohjata pi-
karaitioliikennettä. Hernesaaren joukkoliikenneratkaisu perustuu kau-
punkiraitiolinjoihin. Bulevardin raitiotie on joka tapauksessa peruskor-
jauksen tarpeessa ja Hernesaaren joukkoliikenteen toimivuus ja luotet-
tavuus riippuu raitioliikenteen sujuvuudesta Bulevardilla. Bulevardilla on 
myös raitiotiestä riippumattomia perusparannustarpeita. Bulevardin 
länsipäässä Hietalahdessa on käynnissä kaupunkikehityshanke, jolla 
on mahdollisesti vaikutuksia Bulevardin ja Hietalahdenrannan liikenne-
järjestelyihin.

Jätkäsaaressa ja Hernesaareen kulkevalla uudella raitiotieosuudella on 
pienin muutoksin mahdollista hyödyntää nykyistä pidempiä raitiovaunu-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2022 56 (154)
Kaupunginhallitus

Asia/10
09.05.2022

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

ja. Nämä uudet rataosuudet ovat siis jo käytännössä yhteensopivia pi-
karaitiovaunujen kanssa.

Pikaraitioliikenteelle sopiva reitti Kaivokadulta Länsiterminaaliin pyri-
tään suunnittelemaan kokonaisuutena. Reitin toteutusaikataulu ja kus-
tannusarvio laaditaan suunnittelun edetessä. 

Tällä hetkellä ei ole tiedossa, että uusien vaunujen suurempi paino 
edellyttäisi muutoksia nykyinfraan pikaraitioliikenteelle suunnitellulla rei-
tillä. Myös kunnallistekniikka kestää pidempien vaunujen painon. Ka-
dun alaiset kunnallistekniset järjestelmät kuten esimerkiksi vesi- ja vie-
märiputket on toteutettu raitiotiekaduilla muualle kuin kiskojen alle, jotta 
järjestelmien mahdolliset korjaustarpeet eivät häiritse raitiotien liiken-
nöintiä. Raitiotien ali järjestelmät kulkevat lähtökohtaisesti aina kohti-
suoraan. 

Kruunusillat-yhteydelle hankittava raitiovaunukalusto ei ole ylimitoitettu 
suhteessa linjalle ennustettuihin matkustajamääriin. Lyhyemmän kalus-
ton hankkiminen ei olisi kustannustehokasta ja aiheuttaisi merkittävän 
aikatauluriskin Laajasalon raitioliikenteen aloittamiselle. Kaupunkiym-
päristölautakunta ei siten pidä tarkoituksenmukaisena lyhentää Kruu-
nusilloille hankittavaa raitiovaunukalustoa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Niko Setälä, projektipäällikkö: 310 37031

niko.setala(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 16.12.2021 § 208

HEL 2021-011578 T 00 00 03

Esitys

Johtokunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Pia Pa-
karisen valtuustoaloitteesta Kruunusiltojen raitiovaunukalustotarpeiden 
uudelleenarvioimiseksi:

Kruunusiltojen raitiovaunukaluston hankintaa koskeva hankesuunnitel-
ma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 17.6.2020, 173 §. Kruunusilto-
jen raitiovaunukaluston hankinta Skoda Transtech Oy:ltä perustuu 
HKL:n johtokunnan päätökseen 17.12.2020, 200 §, jossa johtokunta oi-
keutti HKL:n käyttämään olemassa olevan raitiovaunujen hankintaso-
pimuksen lisäsopimuksen L9 mukaista jäljellä olevaa optiota 23 
Artic XL -tyyppisen raitiovaunun tilaamiseen.
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Kuten hankesuunnitelman hyväksymistä koskevan päätöksen peruste-
luissa todetaan, on Kruunusiltojen raitiorata suunniteltu liikennöitäväksi 
kahteen suuntaan ajettavilla raitiovaunuilla. Radan infrastruktuuri niin 
kantakaupungin kuin Laajasalon päässä on suunniteltu kahteen suun-
taan ajettaville vaunuille. Mikäli linjastoa haluttaisiin liikennöidä nor-
maaleilla kantakaupunkilinjaston vaunuilla (kuten Artic/MLNRV), tämä 
edellyttäisi kääntösilmukoiden rakentamista niin Hakaniemen kuin Laa-
jasalon päähän sekä muita raiteistomuutoksia. Kääntösilmukoiden li-
sääminen ei ole mahdollista ilman laajempia maankäytön suunnittelun 
muutoksia, mikä edelleen hidastaisi Kruunusiltojen linjaston käyttöönot-
toa. Alun perin Kruunusiltojen linjastoa varten oli tarkoitus hankkia 45 
metriä pitkiä vaunuja, mutta vaunupituutta on jo lyhennetty 35 metriin 
hankekokonaisuuden laajuuden ja siten matkustajamääräennusteiden 
täsmentymisen myötä. Vaunujen lyhentäminen 45 metrisistä 35 metri-
siksi ei pudottanut merkittävästi vaunukohtaista hankintakustannusta.

Koska kahteen suuntaan ajettavia vaunuja ei ole mahdollista saada ly-
hempinä kuin 35 metrisinä, vaunuja ei ole mahdollista edelleen lyhen-
tää. Vaunujen lyhentäminen edelleen tarkoittaisi täysin uuden yhteen 
suuntaan ajettavan raitiovaunumallin tilaamista ja tulisi erittäin toden-
näköisesti jo tilattuja vaunuja kalliimmaksi. Tällaisen vaunutyypin mat-
kustajakapasiteetti jäisi huomattavasti nykyisiä kantakaupunkivaunuja 
pienemmäksi. Lisäksi tulisi rakentaa kääntösilmukat, jotka veisivät tilaa 
kaupunkikehitykseltä. Tämäkin vaihtoehto tuottaisi lähes varmasti sel-
keän viivästyksen Kruunusiltojen linjaston liikenteen alkamiselle.

Uuden vaunutyypin hankintaan ryhtyminen tarkoittaisi jo tilattujen 23 
Artic XL -vaunun siirtämistä käyttöön Länsi-Helsingin raitioteille. Länsi-
Helsingin raitiotiet liikennöivät myös kantakaupunkiraiteiston alueella, 
jolloin olemassa olevien katujen kuormitusta ei voida välttää. Tällä het-
kellä ei ole tiedossa, että nykyinfraan ja pohjalaattarakenteeseen tarvit-
sisi tehdä muutoksia. Myös kunnallistekniikka kestää 
Artic XL -vaunujen painon. Kantakaupunkiverkon raitiotiepysäkkejä ei 
ole korotettu eikä pidennetty kampanjaluonteisesti, vaan pidennyksiä 
tehdään aina tilanteen ja mahdollisuuksien mukaan liikenteen tilaajan 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ja/tai kaupunkiympäristön 
toimialan pyyntöjen mukaisesti. Pysäkkien pituuteen vaikuttaa myös se, 
kuinka monta linjaa kyseisen pysäkin kohdalla liikennöi ja mitä mahdol-
lisia rajoitteita ympäröivä rakennettu kaupunkitila asettaa.

Koska Länsi-Helsingin raitiotiet toteutetaan vasta käynnissä olevien pi-
karaitiotiehankkeiden jälkeen, pitäisi HKL:n joko neuvotella tilattujen 
raitiovaunujen toimituksen siirtämisestä tai varastoida toimitettuja rai-
tiovaunuja useita vuosia. Toimitusten siirtäminen kauemmas tulevai-
suuteen nostaisi vaunuhankinnan kustannuksia, kun vaunuja ei raken-
nettaisi jo sovitussa aikataulussa ja tällöin toimittaja joutuisi sovitta-
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maan tuotannon muuhun tilauskantaansa. Vaunujen varastointi tulevai-
suutta varten merkitsisi varastotilan tarvetta sekä edelleen suurempia 
ylläpitokustannuksia vaunujen elinkaarelle takuuajan osittaisen hyödyn-
tämättä jättämisen myötä.

Kaikki edellä esitetyt vaihtoehdot kasvattavat Kruunusiltojen raitiolinjas-
ton kustannuksia jo hyväksytyistä ja sisältävät merkittävän aikatauluris-
kin hankkeen valmistumiselle. Näin ollen HKL ei pidä tarkoituksenmu-
kaisena muuttaa Kruunusilloille hankittavaa kalustoa lyhemmäksi.

Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätiedot
Heidi Heikkilä, kalustopäällikkö, puhelin: 310 33823

heidi.h.heikkila(a)hel.fi
Hannu Stam, infrapalvelupäällikkö, puhelin: 310 35777

hannu.stam(a)hel.fi
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§ 352
V 18.5.2022, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Seurasaaren uimalan 
saunahankkeen perumisesta

HEL 2021-013431 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että esittelijän perusteluiden kol-
mannesta kappaleesta poistetaan teksti: "ehdotusta naisten ja miesten 
alueiden vaihtamisesta keskenään". 

Palautusehdotus:
Marcus Rantala: Kaupunginhallitus palauttaa aloitteen niin, että Seura-
saaren saunapaikan hanke ei etene valitulla varausalueella. Sauna-
hankkeen mahdollinen toteutuminen Seurasaareen vaatii uuden varau-
salueen, joka ei pienennä uimalan nykyistä aluetta.

Marcus Rantalan palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut
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Valtuutettu Sinikka Vepsä ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Seurasaaren uimalan saunahanke perutaan ja saunalle etsi-
tään saaresta tai muilta rannoilta uusi paikka.

Kaupunginhallitus ei puolla Seurasaaren saunahankkeen perumista 
vaan katsoo, että saunapaikan varauksen ja myöhemmin tehtävän 
maanvuokrasopimuksen valmistelua jatketaan suunnitellusti. Alueen 
varaamista koskeva toimivalta on kaupunginhallituksen elinkeinojaos-
tolla. 

Varaukseen ja myöhemmin mahdollisesti tehtävään maanvuokrasopi-
mukseen kirjataan riittävät ehdot uuden saunan toimintaan, toteutus-
suunnitteluun ja saunan lähiympäristöön liittyen. Näin varmistetaan, et-
tä saunahanke ei vaaranna alueen suojelutavoitteiden tai uimaranta- ja 
talviuintikäytön jatkumista. Varauspäätöksen yhteydessä elinkeinojaos-
to voi arvioida saunalle osoitettua sijaintia, ehdotusta naisten ja mies-
ten alueiden vaihtamisesta keskenään ja sitä, kumpi kahdesta viime 
vaiheen hankesuunnitelmasta on sopivampi kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaaseen ympäristöön.

Saunapaikkojen kysyntä on Helsingissä kasvanut viime vuosina. Tähän 
vastatakseen kaupunki järjesti viime kesänä haun kolmesta saunan ra-
kennuspaikasta Hietaniemestä, Seurasaaresta ja Tarvosta. Saunapai-
kat laitettiin kaikille avoimeen hakuun, jossa vuokrat on ennalta määri-
telty ja toteuttajien valinta tapahtuu laadullisin kriteerein. Seurasaaren 
saunapaikkahakuun osallistui kuusi hakijaa, joista kaksi valittiin jatko-
neuvotteluihin. 

Ensimmäisessä haussa mukana olleet paikat valikoituivat sillä perus-
teella, että niissä on jo valmiiksi kaavoitettu saunapaikka. Uusia sauna-
paikkoja on tulevaa varten kartoitettu myös alueilta, jotka edellyttävät 
kaavamuutosta. Haun reunaehtojen mukaan rakennuksen ja suunnitel-
lun toiminnan tulee sopia kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäris-
töön. Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon alueen merkittävät luon-
toarvot ja yhteensopivuus uimalan ja yleisen virkistysalueen toiminnan 
kanssa.

Seurasaaressa on kaupungin ylläpitämä uimaranta, joka on toinen Hel-
singin kahdesta nudistirannasta. Uimarannalla on naisille ja miehille 
erilliset, aidatut alueet. Talviaikaan uimarannalla toimii Seurasaaren 
Uimarit ry:n ylläpitämä talviuintipaikka. Uimarannan kesäaikainen kävi-
jämäärä on suhteellisen pieni verrattuna muihin kaupungin ylläpitämiin 
uimarantoihin. Pinta-alaltaan varsin laaja ranta voisi kestävällä tavalla 
palvella laajempaakin käyttäjäkuntaa.

Seurasaaressa on voimassa asemakaava vuodelta 2004. Uimalan alue 
on määritelty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi alueeksi, jolla sijaitse-
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vat pukusuojarakennukset, aidat ja muut rakennelmat on säilytettävä. 
Muutos- ja korjaustyöt on tehtävä siten, että alueen kulttuurihistorialli-
nen arvo säilyy. Alueelle saa rakentaa uimalatoimintaa palvelevan, mit-
takaavaltaan ja materiaaleiltaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen 
ympäristöön soveltuvan saunan. Sekä asemakaavoitus että kaupun-
ginmuseo ovat katsoneet, että hakukriteereissä mahdollistetut muutok-
set ovat asemakaavan mukaisia eivätkä heikennä uimala-alueen arvoa. 
Seurasaaren alueella asemakaava ei mahdollista saunarakennuksen 
sijoittamista muualle kuin uimalan alueelle.

Saunaa varten osoitettava alue on noin viidesosa uimalan alueesta. 
Suunniteltu sauna jäisi alueen eteläosan kallion taakse ja uimalalle jää 
edelleen riittävän suuri alue. Sekä miesten että naisten puolelle jää 
hiekkarantaa, rantakallioita ja rauhallisia oleskelupaikkoja. Uimalan ny-
kykäyttäjien yksityisyys on huomioitu hakukriteereissä siten, että uima-
lan ja saunan alue tulee erottaa toisistaan vuokra-alueen rajalle raken-
nettavalla aidalla.

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

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

Jos valtuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi ehdotuksen mukai-
sesti, alueen varaaminen on tarkoitus tuoda kaupunginhallituksen elin-
keinojaoston päätettäväksi kesäkuussa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 319
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HEL 2021-013431 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

02.05.2022 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus 
Rantalan ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 01.03.2022 § 116

HEL 2021-013431 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta ei puolla Seurasaaren uimala-alueen 
saunahankkeen perumista ja esittää, että saunapaikan hakuprosessia 
jatketaan suunnitellusti siten, että varaukseen ja myöhemmin maan-
vuokrasopimukseen kirjataan riittävät ehdot liittyen uuden saunan toi-
mintaan, saunan toteutussuunnitteluun ja saunan lähiympäristöön liit-
tyen. Näin varmistetaan, että saunahanke ei vaaranna alueen suojelu-
tavoitteiden tai uimaranta- ja talviuintikäytön jatkumista.

Taustaa

Saunapaikkojen kysyntä on Helsingissä viime vuosina kasvanut ja ky-
syntään vastatakseen kaupunkiympäristön toimialan tontit-yksikkö on 
järjestänyt kesällä 2021 avoimen haun koskien kolmea saunan raken-
nuspaikkaa keskeisiltä rantapaikoilta: Hietaniemi, Seurasaari ja Tarvo. 
Hakumenettelyyn osallistui Seurasaaren osalta 6 hakijaa, joista kaksi 
valittiin loppuvuodesta käytyihin jatkoneuvotteluihin. Arviointiryhmä on 
päättänyt saunapaikkojen varauksensaajiksi esitettävän tahot ja sau-
napaikkahaun varauksensaajia koskeva esitysehdotus on tämän ko-
kouksen asialistalla.
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Kaupunkiympäristön toimiala on kartoittanut mahdollisia saunapaikkoja 
osana selvitystä uusien toimintojen paikoista Helsingin rantareiteillä 
(Kaupunkiympäristön aineistoja 2019:7) yhteistyössä kaupunginkans-
lian elinkeino-osaston ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa sekä 
voimassa olevista asemakaavoista, että tulevaisuudessa kaavoitettavil-
ta alueilta. Edellä mainitut kolme paikkaa valikoituivat ensimmäiseen 
saunapaikkahakuun, sillä niissä oli jo valmiiksi kaavoitettu saunapaik-
ka.  

Seurasaaressa on voimassa asemakaava nro 11130 vuodelta 2004. 
Seurasaaren uimalan käytössä oleva alue on määritelty kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaaksi alueeksi (VV/s), jolla sijaitsevat pukusuojaraken-
nukset, aidat ja muut rakennelmat on säilytettävä. Muutos- ja korjaus-
työt on tehtävä siten, että alueen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Li-
säksi alueelle saa rakentaa uimalatoimintaa palvelevan, mittakaaval-
taan ja materiaaleiltaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäris-
töön soveltuvan saunan.

Uimalaan pyrittiin toteuttamaan saunaa kaupungin omana hankkeena 
vuonna 2009, mutta hanke jouduttiin perumaan johtuen kaupungin ta-
loudellisesta tilanteesta. 

Helsingin merellisen strategian 2030 (kaupunginhallitus 11.3.2019 § 
188) mukaisesti kaupunki haluaa edistää rantojen palveluiden kehittä-
mistä sekä edellytyksiä uusien merellisten palveluiden synnylle. Merel-
lisiä virkistyskohteita suunnitellaan siten, että jokainen helsinkiläinen 
pääsee nauttimaan niistä. Myös Helsingin uudessa kaupunkistrategias-
sa 2021-2025 (kaupunginvaltuusto 13.10.2021 § 293) mainitaan, että 
”Merellisen Helsingin kehittämistä jatketaan kunnianhimoisesti merelli-
siä yhteyksiä, rantareittejä, laitureita ja tukikohtia parantaen sekä me-
rellistä yrittäjyyttä edistäen.” Edellä mainittujen tavoitteiden mukaisesti 
saunapaikkojen hakumenettelyn järjestäminen oli myös kaupunkiympä-
ristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun vuo-
den 2021 toimintasuunnitelmassa.

Uimarannan nykyinen toiminta

Seurasaaressa toimii kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan ylläpitämä uima-
ranta, joka on Helsingin kahdesta nudistirannasta toinen. Seurasaaren 
uimarannalla on naisille ja miehille erilliset, aidatut alueet. Seurasaaren 
uimarannalla käyntimäärät ovat vuosien 2018 – 2020 aikana vaihdel-
leet 2 000 – 7 000 käyntikerran välillä. Seurasaaren uimarantaa voi-
daan käyntikertatilastojen valossa pitää käyntimääriltään pienenä uima-
rantana, koska Helsingissä 15 uimarantaa, jossa on enemmän käynti-
kertoja kuin Seurasaaren uimarannalla. Kesäkäytön lisäksi Seurasaa-
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ren talviuintipaikalla oli vuonna 2021 yhtensä noin 9 000 käyntikertaa. 
Seurasaaren talviuintitoiminnasta vastaa Seurasaaren Uimarit ry. 

Uimarantaa hoitavien työntekijöiden mukaan Seurasaaren uimarannal-
la on uskollinen kävijäkuntansa, jolle ranta on tärkeä hyvinvoinnin läh-
de. Toisaalta henkilökunnan näkemykset tukevat ajatusta siitä, että pin-
ta-alaltaan varsin laaja ranta voisi kestävällä tavalla palvella laajem-
paakin käyttäjäkuntaa.

Liitteenä 2 on havainnekuva uimalan alueesta saunaa varten osoitetta-
vasta alueesta. 

Saunaa varten osoitettava alue on noin viidesosa uimalan alueesta. 
Suunniteltu sauna jäisi alueen eteläosan kallion taakse ja uimalalle jää 
edelleen riittävän suuri alue. Sekä miesten että naisten puolelle jää 
hiekkarantaa, rantakallioita ja rauhallisia oleskelupaikkoja.

Hakumenettely ja hankkeen valmistelu

Tontinluovutusta koskevien linjausten (kaupunginhallitus 1.4.2019 § 
220) mukaisesti tonttien varaajien valinta tapahtuu pääsääntöisesti 
avoimella hakumenettelyllä tai kilpailulla ja tämän vuoksi myös nämä 
saunapaikat on päätetty laittaa kaikille avoimeen hakuun, jossa vuokrat 
on ennalta määritelty ja toteuttajien valinta tapahtuu laadullisin kritee-
rein.

Saunapaikkojen haun ensisijaisena tavoitteena on ollut, että toiminnan 
tulee edistää Seurasaaren virkistyskäyttöä ja täydentää uimalan palve-
luntarjontaa säilyttäen myös uimalan nykyiset toiminnot. Hakumenette-
lyn arviointikriteereissä on lisäksi painotettu saunapalveluiden tarjoa-
mista yleiseen käyttöön. Saunatoiminta vahvistaisi myös uimarannan 
nykyisiä palveluita ja lisäisi sen tunnettavuutta, jonka myötä nykyistä 
useampi helsinkiläinen tai matkailija voisi löytää nykyisin suljetuksi 
mielletystä uimala-alueesta virkistyspaikan. 

Saunapaikkojen haun reunaehtoina rakennuksen ja suunnitellun toi-
minnan tulee sopia kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön ja 
suunnitelmassa tulee ottaa huomioon alueen merkittävät luontoarvot 
sekä yhteensopivuus uimalan ja yleisen virkistysalueen toiminnan 
kanssa.

Uimalan nykykäyttäjien (mm. naturistien) yksityisyys on huomioitu ha-
kumenettelyn vaatimuksissa siten, että uimalan ja saunan alue tulee 
erottaa toisistaan vuokra-alueen rajalle rakennettavalla, uimalan nykyi-
seen aitaan yhteensopivalla aidalla tai käyttäen purettavia aidan osia. 
Muutokset tulee tehdä alueen kulttuurihistorialliset arvot säilyttäen. Ha-
kumenettelyä on valmisteltu laajassa yhteistyössä, jossa mukana on ol-
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lut tontit-yksikön lisäksi mm. kaupunginmuseon, rakennusvalvonnan, 
kaavoituksen sekä kaupunkitila- ja maisemasuunnittelun edustajia. 

Hakuilmoitus Seurasaaren osalta kokonaisuudessaan on lausuntoesi-
tyksen liitteenä 3.

Sauna on voimassa olevan asemakaavan mukainen

Seurasaaren asemakaava on vuodelta 2004. Kaava valmisteltiin tällöin 
normaalin kaavoitusprosessin mukaisesti siten, että asemakaavaluon-
nos asetettiin viralliseksi määräajaksi nähtäville ja kaavaluonnoksesta 
toimitettiin asianosaisten (mm. naapurikiinteistöjen omistajien ja maan-
vuokralaisten sekä alueen merkittäviä toimijoiden) kuuleminen. Kaavan 
sisältö määräyksineen on edelleen ajankohtainen eikä kaavan uusimi-
seksi ole tullut aloitteita.

Vuonna 2009 suunnitellun kaupungin saunahankkeen toteutumatta 
jääminen ei myöskään johtunut asemakaavasta tai merkinnyt asema-
kaavan tavoitteista luopumista.

Asemakaava sallii uimalan muutos- ja korjaustyöt sillä ehdolla, että 
alueen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Asemakaavoitus ja kaupun-
ginmuseo ovat katsoneet, että hakumenettelyn kriteereissä mahdollis-
tetut muutokset ovat asemakaavan mukaisia eivätkä heikennä uimala-
alueen arvoa.

Seurasaaren alueella asemakaava ei mahdollista saunarakennuksen 
sijoittamista muualle kuin uimalan VV/s- merkitylle alueelle. Seurasaa-
ren muilla alueilla on puistomerkinnät VP/s ja VP-1/s. VP/s-alue on kult-
tuurihistoriallisesti arvokas kansanpuisto, jota tulee hoitaa siten, että 
alueen ja rakennuskannan kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Kansan-
puistoajalta periytyvät rakennukset, tiet, polut ja puistorakennelmat ku-
ten siltarakennelmat, portaat, muurit, kaivot ja laiturit tulee säilyttää ja 
mahdollisuuksien mukaan palauttaa. VP-1/s-alue on kulttuurihistorialli-
sesti arvokas museotoimintaa ja virkistystä palveleva puistoalue, jolle 
saa siirtää museorakennuksia ja rakentaa museotoimintaan liittyviä ke-
vyitä rakennelmia. Aluetta tulee hoitaa ympäristöön sopivalla tavalla. 
Aluetta ei saa aidata. Määräysten lisäksi VP/s ja VP-1/s-alueilla on eri 
osa-alueiden hoitoa ohjaavia merkintöjä s-1, s-2, s-3 ja s-4.

Läntiseen ja Itäiseen Pukkisaareen (merkintä VP-2/s) saa siirtää mu-
seorakennuksia ja rakentaa museotoimintaan liittyviä kevyitä raken-
nelmia, jotka sopivat ympäristöön ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaa-
seen maisemaan. Pukkisaarissa ei ole kunnallistekniikkaa ja saariin on 
hankalat kulkuyhteydet, minkä takia Pukkisaaret eivät ole saunahank-
keelle sopiva paikka ilman kaupungin suuria kunnallisteknisiä ym. in-
vestointeja.
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Käsittely

01.03.2022 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Silja Borgarsdottir Sandelin: Esitän, että lausuntoehdotus muutetaan 
muotoon: 
Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että Seurasaaren saunapaikan 
hanke ei etene valitulla varausalueella. Saunahankkeen mahdollinen 
toteutuminen Seurasareen vaatii uuden varausalueen, joka ei pienennä 
uimalan nykyistä aluetta.

Kannattaja: Marleena Isomaa

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Silja Borgarsdottir Sandelinin vastaehdotuksen mukaisesti 
muutettuna

Jaa-äänet: 9
Tarik Ahsanullah, Otso Kivekäs, Olli-Pekka Koljonen, Sami Kuusela, 
Tuomas Nevanlinna, Arvind Ramachandran, Risto Rautava, Laura Ris-
sanen, Anni Sinnemäki

Ei-äänet: 2
Silja Borgarsdottir Sandelin, Marleena Isomaa

Tyhjä: 2
Amanda Pasanen, Katri Penttinen

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 
2 (2 tyhjää).

15.02.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Elina Kuikanmäki, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34008

elina.kuikanmaki(a)hel.fi
Taina Niemeläinen, kiinteistöasiantuntija, puhelin: 310 27335

taina.niemelainen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.02.2022 § 34

HEL 2021-013431 T 00 00 03
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Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Seurasaaren saunahankkeella voi olla myönteisiä vaikutuksia siihen, 
että nyt varsin vähällä käytöllä olleen uimarannan tunnettavuus lisään-
tyy ja käyttäjämäärät kasvavat. Toisaalta saunahanke on herättänyt 
huolta siitä, miten ainutlaatuinen miljöö ja uimarannan yhteisöllisyys 
turvataan jatkossa. Jos saunapaikan hakuprosessia jatketaan, tulee va-
raukseen ja myöhemmin maanvuokrasopimukseen kirjata riittävät eh-
dot liittyen uuden saunan toimintaan, saunan toteutussuunnitteluun ja 
saunan lähiympäristöön liittyen. Näin varmistetaan, että saunahanke ei 
vaaranna alueen suojelutavoitteiden tai uimaranta- ja talviuintikäytön 
toteutumista. Kaikki rannan nykykäytön muodot jatkuvat saunahank-
keen toteutuessakin. Jotta naisille varattu alue on riittävän suuri, pitää 
harkita naisten ja miesten alueiden vaihtamista keskenään. On tarpeel-
lista myös pohtia, onko saunalle nyt osoitettu sijainti ylipäätään opti-
maalisin vaihtoehto.

Saunapaikkojen kysyntä on Helsingissä viime vuosina kasvanut, ja 
kaupunki vastaa kysyntään tarjoamalla kolmea uutta saunatonttia kes-
keisiltä rantapaikoilta, joista yksi on Seurasaaren saunapaikka. Haku-
menettelyyn osallistui Seurasaaren osalta 6 hakijaa, joista kaksi valittiin 
loppuvuodesta käytyihin jatkoneuvotteluihin. Arviointiryhmä on päättä-
nyt saunapaikkojen varauksensaajiksi esitettävän tahot. Kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunnan mielestä pitäisi vielä arvioida, olisiko yhteisölli-
syyttä ja saunaperinnettä painottava hanke sopivampi kulttuurihistorial-
lisesti arvokkaaseen miljööseen. Yleiseen käyttöön tulevien saunojen 
yhteyteen on mahdollista toteuttaa myös pienimuotoista kahvila- ja ra-
vintolatoimintaa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo saunatoi-
minnan vahvistavan uimarannan tunnettavuutta kaupunkilaisten kes-
kuudessa ja siten lisäävän sen käyttöä ja laajentavan käyttäjäkuntaa. 
Sauna kahviloineen on myös toivottu lisä Seurasaaren suositun ranta-
reitin palveluihin. 

Seurasaaressa toimii kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ylläpitämä ui-
maranta. Seurasaaren uimaranta on Helsingin kahdesta nudistirannas-
ta toinen. Seurasaaren uimarannalla on naisille ja miehille erilliset, ai-
datut alueet. Uimala on yhteiskäytössä keskiviikkoisin ja sunnuntaisin, 
jolloin uima-asua on käytettävä. Uima-asua edellyttävät vuorot on to-
dettu suosituiksi ja niiden laajentavan uimarannan kävijäkuntaa. Uima-
rantaa hoitavien työntekijöiden mukaan Seurasaaren uimarannalla on 
uskollinen kävijäkuntansa, jolle ranta on tärkeä hyvinvoinnin lähde. Toi-
saalta henkilökunnan näkemykset tukevat ajatusta siitä, että pinta-
alaltaan varsin laaja ranta voisi kestävällä tavalla palvella laajempaakin 
käyttäjäkuntaa.
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Saunapaikkojen haun ensisijaisena tavoitteena on ollut, että toiminnan 
tulee edistää Seurasaaren virkistyskäyttöä ja täydentää uimalan palve-
luntarjontaa. Hakumenettelyn arviointikriteereissä on painotettu sauna-
palveluiden tarjoamista yleiseen käyttöön. Saunatoiminta vahvistaisi 
myös uimarannan nykyisiä palveluita ja lisäisi sen tunnettavuutta, jonka 
myötä nykyistä useampi helsinkiläinen tai matkailija voisi löytää nykyi-
sin suljetuksi mielletystä uimala-alueesta virkistyspaikan.

Seurasaaren uimarannalla käyntimäärät ovat vuosien 2018–2020 aika-
na vaihdelleet 2 000 – 7 000 käyntikerran välillä. Seurasaaren uimaran-
taa voidaan käyntikertatilastojen valossa pitää käyntimääriltään piene-
nä uimarantana, koska Helsingissä on 15 uimarantaa, joissa on 
enemmän käyntikertoja kuin Seurasaaren uimarannalla. Kesäkäytön li-
säksi Seurasaaren talviuintipaikalla oli vuonna 2021 yhtensä noin 9 000 
käyntikertaa. Seurasaaren talviuintitoiminnasta vastaa Seurasaaren 
Uimarit ry. Tilastojen valossa voidaan todeta, että pandemia-aika on 
kasvattanut myös Seurasaaren uimarannan kävijämääriä.

Seurasaaressa on voimassa asemakaava vuodelta 2004, ja silloin teh-
dyt linjaukset ovat edelleen asianmukaiset. Seurasaaren uimalan käy-
tössä oleva alue on määritelty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi alu-
eeksi, jolla muutos- ja korjaustyöt on tehtävä siten, että alueen kulttuu-
rihistoriallinen arvo säilyy. Kaavan mukaan alueelle saa rakentaa uima-
latoimintaa palvelevan, mittakaavaltaan ja materiaaleiltaan kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaaseen ympäristöön soveltuvan saunan.

Asemakaavan mukaan uimalan rakennukset, aita ja rakennelmat on 
säilytettävä. Kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoitus katsoo, et-
tä saunahankkeessa esitetyt muutokset ovat asemakaavan mukaisia. 
Eteläosan aidan siirtäminen tai uudelleen rakentaminen vanhan mallin 
mukaan ei heikennä uimala-alueen arvoa.

Helsingin merellisen strategian mukaisesti kaupunki haluaa edistää 
rantojen palveluiden kehittämistä. Saunapaikkojen vuokralaisten ja to-
teuttajien valinnassa on käytössä kaikille avoin hakumenettely ja vuok-
rat on ennalta määritelty. Saunapaikat luovutetaan jatkoneuvottelujen 
perusteella 30 vuoden vuokrasopimuksilla. Kaupungin vakiintuneiden 
tontinluovutusehtojen lisäksi huomioidaan kunkin kohteen erityispiirteet. 

Lausunnon valmistelua on tehty yhdessä kaupunkiympäristön toimialan 
kanssa.

Käsittely

15.02.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Asian aikana kuultavana oli erityissuunnittelija Minttu Perttula. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus 1:
Veronika Honkasalo: Korvataan toinen kappale kokonaan seuraavalla 
kappaleella:

”Seurasaaren saunahankkeella voi olla myönteisiä vaikutuksia siihen, 
että nyt varsin vähällä käytöllä olleen uimarannan tunnettavuus lisään-
tyy ja käyttäjämäärät kasvavat. Toisaalta saunahanke on herättänyt 
huolta siitä, miten ainutlaatuinen miljöö ja uimarannan yhteisöllisyys 
turvataan jatkossa. Jos saunapaikan hakuprosessia jatketaan, tulee va-
raukseen ja myöhemmin maanvuokrasopimukseen kirjata riittävät eh-
dot liittyen uuden saunan toimintaan, saunan toteutussuunnitteluun ja 
saunan lähiympäristöön liittyen. Näin varmistetaan, että saunahanke ei 
vaaranna alueen suojelutavoitteiden tai uimaranta- ja talviuintikäytön 
toteutumista. Kaikki rannan nykykäytön muodot jatkuvat saunahank-
keen toteutuessakin. Jotta naisille varattu alue on riittävän suuri, pitää 
harkita naisten ja miesten alueiden vaihtamista keskenään. On tarpeel-
lista myös pohtia, onko saunalle nyt osoitettu sijainti ylipäätään opti-
maalisin vaihtoehto.”

Kannattaja: Tuomas Tuomi-Nikula

Vastaehdotus 2:
Veronika Honkasalo: Lisäksi lisätään kolmannen kappaleen lauseen 
"Arviointiryhmä on päättänyt nyt saunapaikkojen varauksensaajiksi...." 
jälkeen seuraavaa lause: ”Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan mielestä 
pitäisi vielä arvioida, olisiko yhteisöllisyyttä ja saunaperinnettä painotta-
va hanke sopivampi kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen miljööseen.”

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Vastaehdotus 3:
Hilkka Ahde: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei puolla Seurasaaren 
saunahankkeen toteuttamista voimassa olevan asemakaavan mukai-
sesti. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa Seurasaaren uimala-
alueen saunahankkeen perumista ko. alueelle ja esittää etsittäväksi 
saunalle uutta paikkaa esimerkiksi Pukkisaariin, joihin kaavan mukaan 
"saa siirtää museorakennuksia ja rakentaa museotoimintaan liittyviä 
kevyitä rakennelmia"

Voimassa olevassa vuoden 2004 asemakaavassa 11130 uimarannalla 
on merkintä VV/s: ”Uimaranta-alue. Kulttuurihistoriallisesti arvokas ui-
maranta-alue. Pukusuojarakennukset, aidat ja muut rakennelmat on 
säilytettävä. Muutos- ja korjaustyöt on tehtävä siten, että alueen kult-
tuurihistoriallinen arvo säilyy. Alueelle saa rakentaa uimalatoimintaa 
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palvelevan, mittakaavaltaan ja materiaaleiltaan kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaaseen ympäristöön soveltuvan saunan.”

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että 1000 neliömetrin lohkai-
su uimarannasta vaarantaa ainutlaatuisen ja kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaan ympäristön suojelemisen. Vuonna 1906 perustetun, naturisti-
rantana toimivan uimalan käyttö on runsasta ja palvelee myös talviui-
mareita. Se on perustamisestaan asti lunastanut paikkansa rauhallise-
na ja turvallisena uimapaikkana myös naisille. Uimalan aidatun alueen 
sisälle uskaltautuu sellainenkin henkilö, jolle yleiselle uimarannalle me-
no on syystä tai toisesta ylivoimaista. Siellä kukin voi olla omana itse-
nään, ilman tuijotusta ja epämukavaa huomiota tai häirintää.

Naisten puolella kävijöitä on runsaasti, joten kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta katsoo, että naisten alueesta suunniteltu lohkaisu pol-
kee pahasti juuri naisten oikeuksia. Hanke pienentäisi naisten puoleista 
ranta-aluetta varjoisine männikköineen käytännössä puoleen nykyises-
tä. Saunalta jäljelle jäävä alue olisi pääasiassa jyrkkää kalliorinnettä, 
jolla ei ole mahdollista oleskella turvallisesti. 

On aika ilmeistä, että suunniteltu sauna oheispalveluineen muuttaisi 
täysin uimalan luonteen ja siten koko alueen käytön. Vaarana on, että 
se tekisi naistenpuolen nykyisenlaisen käytön mahdottomaksi. Lisäksi 
rauhallinen, ainutlaatuinen luontokohde vastapäätä suojeltua lintujen 
pesimäsaarta ja perinteinen arvokas kokonaisuus tuhoutuisi peruutta-
mattomasti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta huomioi lausunnossaan myös sen, 
että uimalan kävijät eivät katso tarvitsevansa eivätkä halua saunaa ui-
malaan. Ei edes erittäin runsas ja aktiivinen talviuintiväki. Vanha, sau-
nan mahdollistava kaava tehtiin lähes kaksikymmentä vuotta sitten il-
man perusteellista pohdintaa ja keskustelua. Aikoinaan ei myöskään 
nähty luonnon itseisarvoa parantavan virkistyksen lähteenä siten kuin 
tänä päivänä. 

Kannattaja: Mahad Ahmed

Veronika Honkasalon vastaehdotuksesta 1 ja Hilkka Ahteen vastaeh-
dotuksesta 3 äänestettiin vastakkain, jonka jälkeen voittanut ehdotus 
äänestettiin vastakkain esittelijän ehdotuksen kanssa. 

Lopuksi Veronika Honkasalon vastaehdotuksen 2 mukaisesta lisäyk-
sestä äänestettiin erikseen.

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen 1 mukaisesti 
muutettuna 
EI-ehdotus: Hilkka Ahteen vastaehdotuksen 3 mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 11
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Oona Hagman, Veronika 
Honkasalo, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Ni-
na Miettinen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen, Tuomas Tuomi-Nikula

Ei-äänet: 2
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Tässä äänestyksessä Veronika Honkasalon vastaehdotus 1 voitti Hilk-
ka Ahteen vastaehdotuksen 3 äänin 11 - 2.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen 1 mukaisesti muu-
tettuna 

Jaa-äänet: 4
Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen

Ei-äänet: 9
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, 
Oona Hagman, Veronika Honkasalo, Eeva Kärkkäinen, Nina Miettinen, 
Tuomas Tuomi-Nikula

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Veronika Honkasalon vas-
taehdotuksen 1 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 4 - 9.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen 2 mukaisesti muu-
tettuna 

Jaa-äänet: 5
Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Nina Suomalai-
nen, Tuomas Tuomi-Nikula
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Ei-äänet: 5
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Oona Hagman, Veroni-
ka Honkasalo

Tyhjä: 3
Outi Alanko-Kahiluoto, Eeva Kärkkäinen, Nina Miettinen

Poissa: 0

Äänten mentyä tasan 5 - 5 (3 tyhjää) puheenjohtajan ääni ratkaisi, että 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Veronika Honkasalon vas-
taehdotuksen 2 mukaan muutetun ehdotuksen.

01.02.2022 Pöydälle

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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§ 353
V 1.6.2022, Valtuutettu Teija Makkosen aloite jalkapallohallista Tapu-
likaupungin liikuntapuistoon

HEL 2021-013428 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Teija Makkosen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Teija Makkonen ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Tapulikaupungin liikuntapuistoon rakennetaan kaupungin lii-
kuntapalvelujen hallinnoima kiinteä ja lämmin jalkapallohalli.

Kaupunginhallitus ei kannata aloitteessa ehdotetun jalkapallohallin ra-
kentamista Tapulikaupungin liikuntapuistoon. Kiinteät jalkapallohallit 
ovat haasteellisia ennen kaikkea lämpimän vuodenajan käytön osalta 
sekä niiden korkeiden investointi- ja käyttökustannusten takia.

Kaupungilla on kaksi omaa kiinteää jalkapallohallia, Myllypurossa sijait-
seva Pallomylly ja Talin jalkapallohalli. Näiden suosituin käyttöaika on 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2022 74 (154)
Kaupunginhallitus

Asia/12
09.05.2022

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

lokakuusta maaliskuun loppuun. Kesäkaudella jalkapalloilijat mieluum-
min pelaavat ulkona ja kiinteät hallit ovat varsin vähäisellä käytöllä. 
Ympärivuotisen käytön puute korostaa kiinteän jalkapallohallin korkeita 
investointikustannuksia, jotka ovat liikuntapalvelujen arvion mukaan 
noin 15─20 miljoonaa euroa.

Aloitteessa ehdotettu alue Tapulikaupungin liikuntapuistossa on liian 
pieni (4 660 m²) kiinteää jalkapallohallia varten. Pallomyllyn koko on 
noin 10 000 m² ja Talin jalkapallohallin noin 8 700 m². Tällä hetkellä ai-
noa kaavoituksen puolesta sopiva ja vapaa tontti jalkapallohallille sijait-
see Vuosaaren liikuntapuistossa.

Korkeiden investointikustannusten ja vähäisen kesäkäytön vuoksi kiin-
teitä jalkapallohalleja ei ole viime vuosina juurikaan rakennettu. Niiden 
sijaan on rakennettu Best Hall -tyyppisiä kevytrakenteisempia halleja 
tai ylipainehalleja, joille on tehty aiempaa tukevammat perustukset. Täl-
laisten hallien investointikustannukset ovat kiinteitä halleja huomatta-
vasti matalammat, noin 3─5 miljoonaa euroa. 

Helsingissä on tällä hetkellä kymmenen jalkapalloseurojen hallinnoi-
maa ylipainehallia, joista suurin osa lasketaan alas kesän ajaksi. Uusia 
on suunnitteilla ainakin Lauttasaareen, Kumpulanlaaksoon, Vuosaa-
reen ja Laajasaloon. Kaupungilla ei ole omia ylipainehalleja, eikä niiden 
hankkimista pidetä tarkoituksenmukaisena muun muassa runsaan 
energiankulutuksen ja talviturvallisuuteen liittyvien riskien vuoksi.

Jalkapallon kesäkauden harjoittelu- ja peliolosuhteet ovat Helsingissä 
hyvällä tasolla, mutta talviolosuhteiden parantamiseen on selkeä tarve. 
Leutoina talvina kiinteiden ja ylipainehallien ohella pelataan lämmitetyil-
lä ulkotekonurmikentillä, joita on tällä hetkellä yhdeksän. Näistä kolme 
on kaupungin ja kuusi jalkapalloseurojen. Lämmitettävien tekonurmien 
määrää olisi tarpeen lisätä joko kaupungin omina kenttinä tai yhteis-
työssä seurojen kanssa. 

Vastaus on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnon mukainen. 
Lautakunta on äänin 8−4 puoltanut ajatusta, että Tapulikaupungin lii-
kuntapuistoon voisi selvittää Best Hall -hallin rakentamista yhdessä 
kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Tähän ei kuitenkaan ole tällä 
hetkellä varattu määrärahaa eikä hanke ole liikuntapaikkarakentamisen 
investointiohjelmassa. Kaupunkiympäristön toimiala on ilmoittanut, ettei 
sillä ole asiaan lausuttavaa.

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

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Teija Makkosen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 322

HEL 2021-013428 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

02.05.2022 Pöydälle

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.02.2022 § 33

HEL 2021-013428 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei tällä hetkellä kannata kiinteän ja 
lämmitettävän jalkapallohallin rakentamista Tapulikaupungin liikunta-
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puistoon. Hallit ovat haasteellisia liikuntapaikkoja ennen kaikkea läm-
pimän vuodenajan käytön osalta sekä niiden korkeiden investointi- ja 
käyttökustannusten takia.

Kiinteiden jalkapallohallien perustamista rajoittaa lisäksi
liikuntapaikkarakentamiselle kaavoitettujen alueiden ja tonttien niuk-
kuus. Aloitteessa ehdotettu alue Tapulikaupungin liikuntapuistossa on 
kooltaan 4 660 m², mikä on liian pieni jalkapallohallia varten. Vertailuna 
todettakoon, että Myllypuron Pallomyllyn koko on noin 10 000 m² ja Ta-
lin jalkapallohallin noin 8 700 m². Tällä hetkellä ainoa kaavoituksen 
puolesta sopiva ja vapaa tontti jalkapallohallille sijaitsee Vuosaaren lii-
kuntapuistossa.

Toinen Helsingin kaupungin viimeisistä itse rakentamista ja uusista si-
säliikuntapaikoista on yllä mainittu jalkapallohalli Pallomylly. Halli val-
mistui vuonna 2009. Pallomyllyn lisäksi kaupunki omistaa ja hallinnoi 
vastaavanlaista jalkapallohallia Talissa. Näiden suosituin käyttöaika on 
yleensä lokakuusta maaliskuun loppuun, minkä ulkopuolella jalkapalloi-
lijat mieluummin pelaavat ulkona. Kiinteät hallit ovat kesällä usein var-
sin vähäisellä käytöllä.

Ympärivuotisen käytön puute korostaa Talin tai Myllypuron kaltaisen 
kiinteän jalkapallohallin korkeita investointikustannuksia. Ne ovat kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialaan kuuluvan liikuntapalvelukokonaisuuden 
arvion mukaan noin 15 000 000 ─ 20 000 000 euroa. Hintaa voivat li-
säksi korottaa hallin sijainnin vaatimat maansiirtotyöt sekä mahdolliset 
rakennuslupaviranomaisten vaatimukset.

Edellä mainituista syistä kiinteitä jalkapallohalleja ei ole viime vuosina 
juurikaan rakennettu. Niiden sijaan Suomeen nousseet jalkapallohallit 
ovat olleet besthall-tyylisiä tai sitten ylipainehalleja, joille on viime aikoi-
na rakennettu aiempaa tukevammat perustukset. Tällaisten hallien in-
vestointikustannukset ovat olleet kiinteitä halleja huomattavasti mata-
lammat, noin 3 000 000 ─ 5 000 000 euroa. 

Helsingissä kaupungin jalkapalloseurat hallinnoivat tällä hetkellä kym-
mentä erikokoista ylipainehallia. Näiden ohella seurat suunnittelevat 
uusien ylipainehallien pystyttämistä ainakin Lauttasaareen (PPJ), 
Kumpulanlaaksoon (KÄPA), Vuosaaren liikuntapuistoon (Viikingit) ja 
Laajasalon liikuntapuistoon (LPS). Ylipainehallit ovat harvoin pystyssä 
ympäri vuoden, vaan ne usein lasketaan alas keväällä jalkapalloväen 
toiveesta tai viranomaisluvista johtuen. 

Liikuntapalvelukokonaisuudella ei ole omia ylipainehalleja, eikä niiden 
hankkimista pidetä tarkoituksenmukaisena muun muassa talviturvalli-
suuteen liittyvien riskien sekä ylipainehallien energiankulutuksen vuok-
si. Ennen jalkapallohallin rakentamispäätöksen tekemistä tulisikin huo-
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lehtia liikuntapalvelukokonaisuuden investointi- ja käyttötalousmäärä-
rahojen lisäämisestä sekä riittävyydestä nykyisten toimintojen turvaa-
miseksi. Samaten tulisi pohtia runsaasti energiaa kuluttavien liikunta-
paikkarakentamishankkeiden soveltumista kaupungin kunnianhimoisiin 
ympäristötavoitteisiin.

Jalkapalloilun kesäkauden olosuhteet Helsingissä ovat tällä hetkellä 
vähintään hyvällä tasolla. Kaupungista löytyy yhteensä 76 erikokoista 
tekonurmikenttää tai -aluetta. Näistä 36 on liikuntapalvelukokonaisuu-
den hallinnassa ja 28 jalkapallo- seurojen tai niiden omistamien yhtiöi-
den rakentamia ja hallinnoimia. 12:ta tekonurmialuetta tai -kenttää hal-
linnoivat muut kaupungin toimialat sekä palvelut.

Jalkapalloilun talviharrastamista tukevat kiinteiden ja ylipainehallien 
ohella kaupungin lämmitetyt tekonurmikentät, joita Helsingistä löytyy 
yhdeksän kappaletta. Kaupungin liikuntapalvelukokonaisuus hallinnoi 
näistä yhteensä kolmea (Pallokenttä 1, Pallokenttä 6 ja Vuosaari). Lo-
puista vastaavat helsinkiläiset jalkapalloseurat. 

Helsingissä on selvä tarve jalkapallon talviolosuhteiden parantamiseen. 
Lämmitettävien tekonurmikenttien määrää olisi syytä lisätä joko Helsin-
gin omina kenttinä tai yhteistyössä seurojen kanssa. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa kuitenkin ajatusta siitä, että 
niin kutsutun besthall-halliratkaisun rakentamista pilottihankkeena Ta-
pulikaupungin liikuntapuistoon (nykyisen tekonurmen päälle tai luon-
nonnurmialueelle) tulisi selvittää yhdessä kaupunkiympäristön kanssa.

Besthall-kiinteä-kevytrakenteinen -halli on ympäri vuoden käytettävissä 
oleva jalkapallo- ja urheiluhalli, joka parantaisi jalkapallon talviolosuh-
teita, ja palvelisi alueen asukkaita sekä varhaiskasvatuksen ja perus-
koulujen käyttötarpeita. Jalkapallon talvikauden olosuhteiden kehittämi-
selle on kokonaisuudessaan kaupungissa tunnistettua tarvetta alueelli-
nen ja tasapainoinen kaupunkikehittäminen ja saavutettavuus huomioi-
den.

Käsittely

15.02.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre. 
Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus 1:
Teija Makkonen: Kappale 9)
Poistetaan:
Taloudellisten haasteiden ohella liikuntapoliittinen näkökulma ei sel-
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keästi tue kiinteän jalkapallohallin rakentamista, sillä jalkapalloilun olo-
suhteet Helsingissä ovat tällä hetkellä vähintään hyvällä tasolla. Kau-
pungista löytyy yhteensä 76 erikokoista tekonurmikenttää tai -aluetta. 
Näistä 36 on liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnassa ja 28 jalkapallo- 
seurojen tai niiden omistamien yhtiöiden rakentamia ja hallinnoimia. 
12:ta tekonurmialuetta tai -kenttää hallinnoivat muut kaupungin toimia-
lat sekä palvelut. Kaikki alueet ja kentät eivät ole jalkapallon pelikaute-
nakaan jatkuvassa käytössä, vaan vapaata kenttätilaa löytyy varsin 
runsaasti ympäri kaupunkia esimerkiksi viikonloppuisin ja arkisin toimis-
toaikojen sisältä. 

Lisätään kappale:
Jalkapalloilun kesäkauden olosuhteet Helsingissä ovat tällä hetkellä 
vähintään hyvällä tasolla. Kaupungista löytyy yhteensä 76 erikokoista 
tekonurmikenttää tai -aluetta. Näistä 36 on liikuntapalvelukokonaisuu-
den hallinnassa ja 28 jalkapallo- seurojen tai niiden omistamien yhtiöi-
den rakentamia ja hallinnoimia. 12:ta tekonurmialuetta tai -kenttää hal-
linnoivat muut kaupungin toimialat sekä palvelut.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Teija Makkosen vastaehdo-
tuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus 2:
Teija Makkonen: Lisätään kappale 10) loppuun seuraavat:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa kuitenkin ajatusta siitä, että 
niin kutsutun besthall-halliratkaisun rakentamista pilottihankkeena Ta-
pulikaupungin liikuntapuistoon (nykyisen tekonurmen päälle tai luon-
nonnurmialueelle) tulisi selvittää yhdessä kaupunkiympäristön kanssa.

Besthall-kiinteä-kevytrakenteinen -halli on ympäri vuoden käytettävissä 
oleva jalkapallo- ja urheiluhalli, joka parantaisi jalkapallon talviolosuh-
teita, ja palvelisi alueen asukkaita sekä varhaiskasvatuksen ja perus-
koulujen käyttötarpeita. Jalkapallon talvikauden olosuhteiden kehittämi-
selle on kokonaisuudessaan kaupungissa tunnistettua tarvetta alueelli-
nen ja tasapainoinen kaupunkikehittäminen ja saavutettavuus huomioi-
den.

Kannattaja: Hilkka Ahde

Vastaehdotus 3:
Veronika Honkasalo: Lisätään lausunnon loppuun kappale: 
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Helsingissä on selvä tarve jalkapallon talviolosuhteiden parantamiseen. 
Lämmitettävien tekonurmikenttien määrää olisi syytä lisätä joko Helsin-
gin omina kenttinä tai yhteistyössä seurojen kanssa. 

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Teija Makkosen vastaehdotuksen 2 mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 4
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Nina 
Miettinen

Ei-äänet: 8
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Oona Hagman, Eeva Kärkkäinen, Heimo 
Laaksonen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen

Tyhjä: 1
Tuomas Tuomi-Nikula

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Teija Makkosen vastaehdo-
tuksen 2 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 4 - 8  (1 tyhjä).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen 3 mukaisesti muu-
tettuna

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 9
Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Oona Hag-
man, Veronika Honkasalo, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Nina 
Miettinen, Dani Niskanen

Tyhjä: 4
Hilkka Ahde, Eeva Kärkkäinen, Nina Suomalainen, Tuomas Tuomi-
Nikula

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Veronika Honkasalon vas-
taehdotuksen 3 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 0 - 9  (4 tyhjää).
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01.02.2022 Pöydälle

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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§ 354
V 18.5.2022, Valtuutettu Laura Kolben aloite kiinnostavasta raken-
nushistoriasta kertovista seinälaatoista

HEL 2022-000712 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. 

Käsittely

Palautusehdotus:
Minja Koskela: Esitys palautetaan ja selvitetään, millaisin ehdoin ja 
kustannuksin hanke onnistuisi kaupungin koordinoimana ja toteuttama-
na. Samalla selvitetään, voidaanko hankkeeseen sisällyttää rakennus-
ten lisäksi myös muita historiallisesti ja kulttuurisesti merkittäviä kohtei-
ta.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Minja Koskelan palautuseh-
dotuksen.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Laura Kolben aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Laura Kolbe ja 24 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki selvittää mahdollisuutta toteuttaa rakennushisto-
riallisesti kiinnostaviin yksityisiin ja julkisiin rakennuksiin arkkitehtuurista 
ja historiasta kertovia seinälaattoja.
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Erilaiset opastaulut rakennuksissa tai niiden läheisyydessä lisäävät ra-
kennushistorian tuntemusta ja siten osaltaan edistävät kaupungin kult-
tuuriperinnön säilymistä. Helsingin historialliset rakennukset ovat kan-
sainvälisesti kiinnostavia ja ulkomaisten matkailijoiden vierailukohteita. 
Matkailuyrittäjät, museot ja useat muut tahot ovat suunnitelleet Helsin-
kiin digitaalisia kävelykierroksia ja vastaavia tietopaketteja.

Kaupunginmuseolla ei ole määrärahoja varattuna infotaulujen pystyt-
tämiseen tai kunnossapitoon. Seinälaattahankkeen taloudelliseksi 
mahdollistajaksi tarvitaan ulkopuolinen taho, esimerkiksi aiheesta kiin-
nostunut yhdistys tai yritys tai toimikunnan perustaminen. Hoitovastuu 
kuuluu seinälaatan asettaneelle yhteisölle. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala valmistelee yhdessä kaupunkiympäris-
tön toimialan kanssa toimintasuunnitelman asian edistämiseksi. Kau-
punginmuseon asiantuntijat ovat valmiita antamaan neuvoja ja apua 
seinälaattojen suunnitteluun, toteutukseen ja sijoittamiseen liittyen, jos 
hanke käynnistyy. Taloyhtiöt ja kiinteistön omistajat voivat myös itse 
edistää rakennusten historian esilletuomista seinään kiinnitettävillä laa-
toilla. Kaupunki on valmis laatimaan prosessin, jotta historiallisten kylt-
tien asettaminen ratkaistaan säännönmukaisesti asemakaavoituksen 
yhteydessä. Olemassa olevien seinälaattojen tunnettuutta ja löydettä-
vyyttä olisi myös tärkeä parantaa.

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 Laura Kolben aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 323

HEL 2022-000712 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

02.05.2022 Pöydälle

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.03.2022 § 50

HEL 2022-000712 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää erittäin tärkeänä ja ilahduttava-
na, että kaupunginvaltuutettujen keskuudesta löytyy kiinnostusta Hel-
singin rakennushistoriaan ja sen esiin tuomiseen. Erilaiset opas- ja tie-
totaulut rakennuksissa tai niiden läheisyydessä ovat yksi tapa lisätä ra-
kennushistorian tuntemusta ja siten osaltaan edistää kaupungin kult-
tuuriperinnön säilymistä. Keskeistä on ulkopuolisen tahon, esimerkiksi 
aiheesta kiinnostuneen yhdistyksen tai yrityksen löytäminen tai toimi-
kunnan perustaminen seinälaattahankkeen taloudelliseksi mahdollista-
jaksi. Taloyhtiöt ja kiinteistön omistajat voivat myös itse olla aktiivisia ja 
edistää rakennusten historian esilletuomista esim. seinään kiinnitettävil-
lä laatoilla

Helsingin erilaisten historiallisesti merkittävien rakennusten, kohteiden 
ja nähtävyyksien merkitsemisestä vastanneen kaupunginmuseon bud-
jetissa ei useiden vuosien ajan ole ollut varoja muisto- tai infotaulujen 
pystyttämiseen tai kunnossapitoon. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
korostaa, että kaupunginmuseon asiantuntijat yhdessä oman toimia-
lansa ja kaupunkiympäristön toimialan eri toimijoiden kanssa ovat kui-
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tenkin valmiita antamaan neuvoja ja asiantuntija-apua infotaulujen 
suunnitteluun, toteutukseen ja sijoittamiseen liittyvissä asioissa, mikäli 
rakennushistoriallisten tekstitaulujen toteuttaminen käynnistyy. Kulttuu-
ri- ja vapaa-aikalautakunta painottaa kuitenkin, että hoitovastuu kuuluu 
seinälaatan tai infotaulun asettaneelle yhteisölle tai henkilölle niin kau-
an kuin tällainen vastuutaho on olemassa. 

Helsingin historialliset rakennukset ovat kansainvälisesti kiinnostavia ja 
ulkomaisten matkailijoiden vierailukohteita. Matkailuyrittäjät, museot ja 
useat muut tahot ovat suunnitelleet Helsinkiin digitaalisia kävelykierrok-
sia ja vastaavia tietopaketteja. Rakennushistoriallisen tiedon tuottami-
nen olisi helpompaa ja tiedon määrä laajempi, koska digitaaliset ratkai-
sut ovat helposti muokattavia ja muunneltavia. 

Kaupunki on valmis laatimaan prosessin, jotta historiallisten kylttien 
asettaminen ratkaistaan säännönmukaisesti asemakaavoituksen yh-
teydessä.

Jo olemassa olevien opas- ja infotaulujen tunnettavuutta ja löydettä-
vyyttä olisi myös tärkeä parantaa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala valmistelee yhdessä kaupunkiympäris-
tön toimialan kanssa konkreettisen toimintasuunnitelman asian edistä-
miseksi.

Käsittely

15.03.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anna Karhumaa: Lisätään lausunnon loppuun:

"Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala valmistelee yhdessä kaupunkiympä-
ristön toimialan kanssa konkreettisen toimintasuunnitelman asian edis-
tämiseksi. "

Kannattaja: Nina Suomalainen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Anna Karhumaan vastaeh-
dotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Lisätiedot
Sanna Granbacka, tutkija, puhelin: 09 310 27989

sanna.granbacka(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2022 85 (154)
Kaupunginhallitus

Asia/14
09.05.2022

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

§ 355
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta

HEL 2022-003472 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus 

 myönsi Marko Karviselle eron rakentamispalveluliikelaitoksen johto-
kunnan jäsenen tehtävästä ja

 valitsi Markus Kühnin (kaupunginkanslia, strategiaosasto) jäseneksi 
rakentamispalveluliikelaitoksen johtokuntaan vuonna 2023 päätty-
väksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti. 

Esittelijä
va. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 4.3.2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus valitsi Marko Karvisen (kaupunginkanslia, strate-
giaosasto, kaupunkistrategiayksikkö) 30.8.2021 § 590 jäseneksi raken-
tamispalveluliikelaitoksen johtokuntaan kahden vuoden toimikaudeksi. 
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Marko Karvinen on 7.3.2022 pyytänyt eroa rakentamispalveluliikelai-
toksen johtokunnan jäsenen tehtävästä siirryttyään kaupungin sisällä 
toisiin työtehtäviin kaupunginkansliasta työterveysliikelaitokseen.

Toimielimen jäseneksi esitetään kaupungin henkilöstöön kuuluvia hen-
kilöiden aseman tai tehtävien perusteella.

Karvinen on toiminut johtokunnassa kaupunginkanslian strategiaosas-
ton tehtävänsä perusteella. Hänen paikalleen johtokuntaan nimetään 
uusi strategiaosaston edustaja.

Esittelijä
va. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 4.3.2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2022 87 (154)
Kaupunginhallitus

Asia/15
09.05.2022

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

§ 356
Työterveysliikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta

HEL 2022-003470 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus 

 myönsi Marko Karviselle eron työterveysliikelaitoksen johtokunnan 
jäsenen tehtävästä ja

 valitsi Markus Kühnin (kaupunginkanslia, strategiaosasto) jäseneksi 
työterveysliikelaitoksen johtokuntaan vuonna 2023 päättyväksi toi-
mikaudeksi. 

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti. 

Esittelijä
va. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 4.3.2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus valitsi Marko Karvisen (kaupunginkanslia, strate-
giaosasto, kaupunkistrategiayksikkö) 30.8.2021 § 593 jäseneksi työter-
veysliikelaitoksen johtokuntaan kahden vuoden toimikaudeksi. Marko 
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Karvinen on 4.3.2022 pyytänyt eroa työterveysliikelaitoksen johtokun-
nan jäsenen tehtävästä tultuaan valituksi liikelaitoksen määräaikaiseksi 
toimitusjohtajaksi.

Toimielimen jäseneksi esitetään kaupungin henkilöstöön kuuluvia hen-
kilöiden aseman tai tehtävien perusteella. 

Karvinen on toiminut johtokunnassa kaupunginkanslian strategiaosas-
ton tehtävänsä perusteella. Hänen paikalleen johtokuntaan nimetään 
uusi strategiaosaston edustaja.

Esittelijä
va. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 4.3.2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Työterveysliikelaitoksen johtokunta
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§ 357
Liikenneliikelaitoksen johtokunnan varapuheenjohtajan valinta

HEL 2022-003982 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus valitsi Tuomo Mäkisen (kaupunginkanslia, talous- ja 
suunnitteluosasto, rahoitus) liikenneliikelaitoksen johtokunnan varapu-
heenjohtajaksi kaupunginhallituksen toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti. 

Esittelijä
va. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus valitsi 24.1.2022 § 54 liikenneliikelaitoksen johtokun-
taan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Jani Nevalaisen 1.2.2022 al-
kaen kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Kaupunginhallitus myönsi 11.4.2022 § 270 Jani Nevalaiselle eron lii-
kenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenen tehtävästä ja valitsi Tuomo 
Mäkisen jäseneksi hänen tilalleen. Varapuheenjohtajan paikka jäi täl-
löin täyttämättä.  

Esittelijä
va. hallintojohtaja



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2022 90 (154)
Kaupunginhallitus

Asia/16
09.05.2022

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

Antti Peltonen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Liikenneliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.04.2022 § 270

HEL 2022-003982 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus 

 myönsi Jani Nevalaiselle eron liikenneliikelaitoksen johtokunnan jä-
senen ja Saara Kannolle varajäsenen tehtävästä.

 valitsi Tuomo Mäkisen (kaupunginkanslia, talous- ja suunnitteluo-
sasto, rahoitus) jäseneksi ja Jenni Torkkolan (kaupunginkanslia, ta-
lous- ja suunnitteluosasto, talouden ohjaus) varajäseneksi liikenne-
liikelaitoksen johtokuntaan kaupunginhallituksen toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti. 

Esittelijä
va. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi
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§ 358
Ajoneuvojen ja kuljetuspalveluiden ympäristökriteerien vahvistami-
nen

HEL 2022-003237 T 02 08 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa velvoittavat ympäristökriteerit Helsin-
gin kaupungin ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoille liitteessä 1 esi-
tetyn kriteerikokonaisuuden mukaisesti.

Velvoittavat ympäristökriteerit asetetaan vuosille 2022–2030, ja ne tu-
levat voimaan heti. Kriteerien taso tarkastetaan kahden vuoden välein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja, puhelin: 310 31500

jorma.lamminmaki(a)hel.fi
Karoliina Isoaho, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 31516

karoliina.isoaho(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Ajoneuvojen ja kuljetuspalveluiden ympäristökriteerit Helsingissä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tausta

Helsingin kaupungin ajoneuvokanta on noin 1 300 ajoneuvoa (henkilö-, 
paketti-, pienoislinja-, kuorma- ja linja-autot). Helsingin kaupungin toi-
mialoilla ja liikelaitoksilla on käytössään sekä omaa kalustoa että Sta-
ran kautta rahoitussopimuksilla hankittua leasingkalustoa. Kaupungin 
ajoneuvokalustosta 60 prosenttia on hankittu rahoitussopimuksilla. Tä-
män lisäksi toimialat ja liikelaitokset tekevät itsenäisesti merkittävän 
määrän kuljetuspalveluhankintoja, esimerkiksi potilas- ja koulukuljetuk-
sia ja erilaisia posti- ja tavarakuljetushankintoja sekä hankkivat raken-
nusurakoita, joissa on kuljetuskalustoa ja työkoneita. Helsingillä ei tällä 
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hetkellä ole tietoa kuljetuspalveluhankinnoissa käytettyjen ajoneuvojen 
määristä.

Rakentamispalveluliikelaitos Staran kalustohankinnoissa on sovellettu 
aiemmin vähäpäästöisten autojen pysäköintimaksujen alennuksen kri-
teereitä (kaupunginhallituksen päätös 25.11.2019 § 807). Kaupungin 
ilmansuojelun ja meluntorjunnan työryhmän 27.8.2019 tekemällä pää-
töksellä kaupungin hankintoja koskevat kriteerit sekä kaupunkilaisia ja 
yrityksiä koskevat vähäpäästöisyyskriteerit eriytetään. Esitetty kriteeri-
kokonaisuus on tehty tämän päätöksen pohjalta.

Lisäksi Helsingin kaupungin hankinnoissa on ollut vuodesta 2019 läh-
tien käytössä pääkaupunkiseudun ympäristökriteerisuositukset kevyille 
henkilö- ja tavarankuljetuspalveluille. Raskaalle kalustolle vastaavat 
suositukset ovat olleet voimassa vuodesta 2018 lähtien. Käytäntö on 
osoittanut, että suositukset eivät riitä, ja ympäristökriteerien käytön sys-
temaattisuus paranisi tekemällä niistä velvoittavat.

Esitetty kriteerikokonaisuus pyrkii selkeyttämään ja yhdenmukaista-
maan kaupungin hankinnoissa käytettäviä ympäristökriteerejä sekä te-
kee niistä velvoittavat kaikille hankintayksiköille. Kriteerikokonaisuus 
määrittelee kaikille kaupungin ajoneuvohankinnoille sekä kuljetuspalve-
luhankinnoille velvoittavat vähimmäiskriteerit. Ajoneuvoihin lasketaan 
kuuluvaksi myös työkoneet. Kriteereissä on lisäksi huomioitu puhtaiden 
ajoneuvojen laista tulevat velvoitteet sekä päästöttömien työmaiden 
green deal -sopimuksen vaatimukset.

Helsingin kaupungilla viitataan tässä päätöksessä emo-organisaatioon, 
ja kriteerit velvoittavat siten kaupunginkansliaa, kaupungin toimialoja 
sekä liikelaitoksia. Hankintayksiköiden on huolehdittava, että minimis-
sään liitteessä esitetty ympäristökriteerien taso täyttyy Helsingin kau-
pungin hankinnoissa. Kaupunkiympäristön toimialan osana olevan Hel-
singin pelastuslaitoksen ajoneuvokalusto luokitellaan pelastuskalustok-
si (pelastusautot, ambulanssit ja hälytysajoneuvot), jonka vuoksi se jää 
tieliikenteen puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen hankinnoista 
annetun lain (740/2021) soveltamisalan ulkopuolelle. Pelastuslaitoksen 
kalustohankinnoissa käytettävät ympäristökriteerit arvioidaan tapaus-
kohtaisesti.

Laki tieliikenteen puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen hankin-
noista (740/2021) tuli voimaan 2.8.2021. Laki asettaa Helsingin kau-
pungin ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoille sitovat prosentuaaliset 
vähimmäisvelvoitteet puhtaista ajoneuvoista kahdelle hankinta-
ajanjaksolle. Nämä vaatimukset on otettu huomioon esitettävässä kri-
teerikokonaisuudessa. Lailla on pantu täytäntöön puhtaiden ja energia-
tehokkaiden moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin 
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2009/33/EY muuttamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivi (EU) 2019/1161. Direktiivi edellyttää vähimmäisvaatimuk-
sia puhtaalle kalustolle julkisissa ajoneuvo- ja liikennepalveluhankin-
noissa.

Puhtaiden ajoneuvojen laista tulevien vaatimusten ulkopuolelle jää kui-
tenkin huomattava osa Helsingin kalusto- ja kuljetuspalveluhankintoja. 
Myös näille lain ulkopuolelle jääville hankinnoille on nyt laadittu velvoit-
tavat vähimmäisympäristökriteerit. Tämän velvoittavan vähimmäistason 
lisäksi hankintayksiköiden on markkinatilanteen salliessa suotavaa 
käyttää vaativampia kriteerejä.

Lisäksi kriteerikokonaisuus huomioi pormestarin vuonna 2020 allekir-
joittaman Päästöttömän työmaan green deal –sopimuksen vaatimukset 
työkoneille ja työmaakuljetuksille. Sopimuksen tavoitteena on, että mu-
kana olevien hankintayksiköiden työmaat ovat vuoden 2025 loppuun 
mennessä fossiilittomia, eli niillä ei käytetä fossiilisia polttoaineita. Li-
säksi vuoteen 2030 mennessä työmailla käytettävistä työkoneista ja 
työmaiden kuljetuksista vähintään 50 prosenttia toimii sähköllä, biokaa-
sulla tai vedyllä.

Ajoneuvo- ja kuljetuspalveluiden ympäristökriteerien laadinnassa on 
huomioitu Helsingin aikaistuneen hiilineutraalisuustavoitteen 2030 aset-
tamat vaatimukset hankinnoille.

Kriteerit on valmisteltu Helsingin kaupungin autojen ja kuljetuspalvelui-
den työryhmässä vuosien 2021 ja 2022 aikana. Ryhmässä on edustus 
kaupunginkansliasta, kaikilta toimialoilta sekä kyseessä olevien hankin-
tojen kannalta merkittävimmistä liikelaitoksista eli Starasta ja Palvelu-
keskus Helsingistä. Lisäksi työryhmässä on edustaja kaupunkiympäris-
tön toimialan ilmastoyksiköstä. Työryhmän kutsuu koolle kaupunkiym-
päristön toimialan ympäristöpalvelut. Kriteerien valmistelun yhteydessä 
toteutettiin kolme markkinakartoitusta sekä kartoitettiin verrokkikaupun-
kien vastaavien ympäristökriteerien tasoja Suomessa ja muissa poh-
joismaissa.

Hiilidioksidipäästöjä vähentävien kriteerien taso ja kriteerikokonaisuu-
den päätöksentekoprosessi esiteltiin kaupungin Hiilineutraali Helsinki –
ohjelman ohjausryhmässä 10.12.2021. Ohjausryhmä teki kokoukses-
saan tiukennuksia puhtaiden ajoneuvojen lain linjaan muun muassa 
maakaasun ja nestemäisten biopolttoaineiden hyväksyttävyyden osal-
ta. Kriteerit hyväksyttiin kaupungin ilmansuojelun ja meluntorjunnan 
työryhmän kokouksessa 16.3.2022.

Perustelut
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Liikenteen päästöjen vähentämisellä on merkittävä rooli Helsingin hiili-
neutraalisuustavoitteen 2030 saavuttamisessa. Vuonna 2020 liikenteen 
kasvihuonekaasupäästöt Helsingissä olivat 577 000 000 CO2-ekv. (hii-
lidioksidiekvivalenttia) ja ne kattoivat noin 25 prosenttia Helsingin koko-
naispäästöistä.

Liikennesektorin hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamisessa on tärke-
ää, että Helsingin kaupunki käyttää kaikkien omassa hallinnassaan 
olevien keinojen potentiaalin päästövähennyksissä maksimaalisesti ja 
etenee esimerkinomaisesti etulinjassa kohti nollapäästöisiä ajoneuvoja. 
Hankintakriteerit ovat yksi tällainen keino. Esimerkiksi Helsingin omien 
ja leasingajoneuvojen päästöt olivat vuonna 2021 yhteensä noin 3 500 
000 CO2-ekv. (sisältäen henkilöautot, pakettiautot, kuorma-autot ja 
työkoneet, pois lukien kuljetuspalvelut). Suurin osa Helsingin ajoneuvo-
jen päästöistä tulee kuorma-autoista ja työkoneista.

Helsinki tavoittelee liikenteen ja omien hankintojensa osalta sähköisty-
mistä ja vetyistymistä. Ympäristökriteereillä vähennetään ilmastopääs-
töjen lisäksi ilmanlaatuun vaikuttavia päästöjä ja melua Helsingin käyt-
tämässä kalustossa Helsingin kaupunkistrategian ja Helsingin ympäris-
töpolitiikan mukaisesti. Ajoneuvojen ympäristövaikutusten vähentämi-
nen on myös linjattu monessa ympäristöohjelmassa, kuten Hiilineutraali 
Helsinki -toimenpideohjelmassa, Helsingin kaupungin ilmansuojelu-
suunnitelmassa 2017–2024, Helsingin meluntorjunnan toimintasuunni-
telmassa 2018–2022 sekä kaupungin hankintastrategiassa.

Seuraavassa on esitetty perustelut kriteereille ajoneuvoluokittain. CO2-
päästötaso on esitetty WLTP-mittaustavalla mitattuna. Kriteeritiedos-
tossa (liite 1) CO2-taso on ilmoitettu myös vanhalla NEDC-
mittaustavalla, sillä osalle käytössä olevista ajoneuvoista CO2-päästöt 
on ilmoitettu vain tällä mittaustavalla. WLTP-mittaustapaan siirryttiin 
täysin vuodesta 2021 lähtien.

Henkilö- ja pakettiautot, pienoislinja-autot (M1, N1, M2)

Puhtaiden ajoneuvojen laki ohjaa henkilö- ja pakettiautoja sekä pienois-
linja-autoja kohti sähköä ja vetyä. Vuosille 2021–2025 vaatimus on, et-
tä 50 prosenttia lain piiriin kuuluvista hankinnoista (lasketaan ajoneuvo-
jen kappalemäärästä) täyttää 50 g/km hiilidioksidipäästövaatimuksen 
sekä 80 % vaatimuksen RDE-päästöistä eli käytännön ajo-olosuhteissa 
mitatuista lähipäästöistä. Vuosille 2026–2030 vaatimus tiukentuu täys-
sähköautoihin, joiden CO2-päästöt ovat siis 0 g/km.

Puhtaiden ajoneuvojen lain ulkopuolelle jäävälle kalustolle asetetaan 
vähimmäiskriteerit seuraavasti: Henkilöautoissa tulee täyttää vähintään 
120 g/km ja Euro 6 -päästötasot. Tämänhetkisen markkinatilanteen ta-
kia henkilöautojen hankinnoissa ei voida suoraan soveltaa puhtaiden 
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ajoneuvojen lain velvoitteita. Vaikka sähköisiä henkilöautoja on hyvin 
tarjolla markkinoilla, ne eivät ole vielä kustannustehokkaita kaikkiin toi-
mialojen käyttötarkoituksiin. Tämän takia markkinakartoituksen perus-
teella henkilöautoille on asetettu vähimmäisvaatimukseksi 120 g/km 
velvoite. Tämän rajan alittavat osa vähäpäästöisistä polttomoottoriau-
toista ja perinteisistä hybrideistä sekä kaikki ladattavat ajoneuvot. 
Markkinatilanne tulee kuitenkin tulevina vuosina paranemaan nopeasti, 
joten kriteereissä linjataan, että kaikki henkilöautot hankitaan vuodesta 
2024 lähtien 50 g/km hiilidioksidipäästövaatimuksella.

Yhdeksänpaikkaisia henkilöautoja, esteettömiä henkilöautoja sekä pa-
kettiautoja ja pienoislinja-autoja on toistaiseksi niukasti tarjolla markki-
noilla vähäpäästöisinä, joten siirtymäajan aikana näiden ajoneuvojen 
vähäpäästöisyyttä saadaan toteutettua pisteyttämällä CO2-taso niin, et-
tä matalammasta tasosta saa enemmän pisteitä.

Vähimmäisvaatimuksissa on myös Euro 6 -luokan vaatimus, jolla vä-
hennetään polttomoottoriautoista koituvia terveydelle haitallisten pääs-
töjä. Tällä hetkellä paras päästöluokka on Euro 6 ja markkinakartoituk-
sen perusteella tämä taso on toteutettavissa. Henkilöautoille taso tuli 
voimaan vuonna 2014, pakettiautoille vuonna 2015 ja pienoislinja-
autoille vuonna 2013.

Kuorma-autot (N2, N3)

Puhtaiden ajoneuvojen laki ohjaa kuorma-autojen vähäpäästöisyyttä 
edistämällä sähkön, kaasun, vedyn sekä toisen sukupolven biopolttoai-
neiden (uusiutuva diesel) käyttöä. Vuosille 2021–2025 vaatimus on, et-
tä 15 prosenttia lain piiriin kuuluvista Helsingin kaupungin hankinnoista 
kulkee täysin vaihtoehtoisella käyttövoimalla (lasketaan ajoneuvojen 
kappalemäärästä). Helsinki rajaa puhtaiden ajoneuvojen laista poiketen 
maakaasun pois vaihtoehtoisen käyttövoiman määritelmästä, koska 
fossiilisista polttoaineista halutaan irrottautua. Täten puhtaaksi ajoneu-
voksi katsotaan ajoneuvo, joka kulkee toisen sukupolven nestemäisellä 
biopolttoaineella, biokaasulla, sähköllä tai vedyllä. Vuosina 2026–2030 
vaatimus on 21 prosenttia puhtaita ajoneuvoja.

Lähivuosina uusiutuvan dieselin rooli päästövähennyksissä on edelleen 
suuri, sillä sähkö ja biokaasu yleistyvät hitaasti. Uusiutuvan dieselin 
käytölle tullaan kuitenkin asettamaan takaraja epäsuorien maankäytön 
päästövaikutusten takia heti, kun se on mahdollista.

Puhtaiden ajoneuvojen lain ulkopuolelle jäävälle kalustolle asetetaan 
vähimmäiskriteerit seuraavasti. Kuorma-autoissa vähimmäisvaatimus 
on, että vaihtoehtoisen käyttövoiman käyttö pisteytetään. Pisteytykses-
sä sähköllä, vedyllä ja biokaasulla kulkevista ajoneuvoista annetaan 
enemmän pisteitä. EU ei ole vielä asettanut kuorma-autoille CO2-rajoja 
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samalla tavoin kuin kevyelle kalustolle, joten CO2-päästörajan asetta-
minen tälle ajoneuvotyypille ei ole mahdollista (tämänhetkisen tiedon 
mukaan raja on odotettavissa vuosina 2024–2025). Myöskään fossiili-
vapauden kategorinen vaatiminen ei ole markkinakartoituksen perus-
teella vielä mahdollista, joten CO2-päästöjä vähennetään vähintään 
pisteyttämällä vaihtoehtoinen käyttövoima.

Vähimmäisvaatimuksissa on myös Euro VI -luokan vaatimus, jolla vä-
hennetään polttomoottoriautoista koituvia terveydelle haitallisia päästö-
jä. Tällä hetkellä paras päästöluokka on Euro VI ja markkinakartoituk-
sen perusteella tämä taso on toteutettavissa. Taso tuli voimaan kuor-
ma-autoille vuonna 2014.

Työmaakuljetukset, joita usein tehdään kuorma-autoilla, sisältyvät 
päästöttömien työmaiden green deal –sopimukseen asteittain. Kuorma-
autokuljetukset, jotka kuuluvat päästöttömien työmaiden green dealin 
piiriin, soveltavat vähintään tämän sopimuksen kulloinkin voimassa 
olevaa kriteeritasoa. Esimerkiksi vuonna 2030 sopimuksen tavoitteena 
on, että hankintayksikön työmailla käytettävistä työkoneista, sekä työ-
maiden sisäisissä kuljetuksissa ja kuljetuksissa työmaille ja työmailta 
käytettävistä ajoneuvoista 100 prosenttia toimii fossiilivapailla polttoai-
neilla, joista lisäksi vähintään 50 prosenttia toimii sähköllä, biokaasulla 
tai vedyllä.

Linja-autot (M3)

Puhtaiden ajoneuvojen laki ohjaa linja-autojen vähäpäästöisyyttä edis-
tämällä sähkön, kaasun, vedyn sekä toisen sukupolven biopolttoainei-
den (uusiutuva diesel) käyttöä. Vuosille 2021–2025 vaatimus on, että 
41 prosenttia Helsingin kaupungin lain piiriin kuuluvista hankinnoista tu-
lee kulkea täysin vaihtoehtoisella käyttövoimalla (lasketaan ajoneuvo-
jen kappalemäärästä). Helsinki rajaa puhtaiden ajoneuvojen laista poi-
keten maakaasun pois vaihtoehtoisen käyttövoiman määritelmästä, 
koska fossiilisista polttoaineista halutaan irrottautua. Täten puhtaaksi 
ajoneuvoksi katsotaan ajoneuvo, joka kulkee toisen sukupolven neste-
mäisellä biopolttoaineella, biokaasulla, sähköllä tai vedyllä. Vuosina 
2026–2030 vaatimus on 59 prosenttia puhtaita ajoneuvoja.

Puhtaiden ajoneuvojen lain linja-autojen vaatimus koskee vain kaupun-
kiliikenteeseen tarkoitettuja M3-alaluokkien A ja I ajoneuvoja. Näitä 
ajoneuvoja Helsingin kaupungilla on käytössä vain yksittäisiä tai ei ol-
lenkaan. M3-luokan vaatimukset laissa onkin osoitettu ennemminkin 
joukkoliikennetoimijoiden suuntaan. HSL on oma hankintayksikkönsä ja 
soveltaa lain vaatimuksia erillisenä Helsingin kaupungista.

Helsingillä on kuitenkin muita M3-luokan linja-autoja eli niin sanottuja 
pitkän matkan busseja. Näille on asetettu vähimmäisvaatimuksena, et-
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tä vaihtoehtoisen käyttövoiman käyttö vähintään pisteytetään. Pistey-
tyksessä sähköllä, vedyllä ja biokaasulla kulkevista ajoneuvoista anne-
taan enemmän pisteitä. EU ei ole vielä asettanut linja-autoille samalla 
lailla CO2-rajoja kuin kevyelle kalustolle, joten CO2-päästörajan aset-
taminen tälle ajoneuvotyypille ei ole mahdollista (tämänhetkisen tiedon 
mukaan raja on odotettavissa vuosina 2024–2025). Myöskään fossiili-
vapauden kategorinen vaatiminen ei ole markkinakartoituksen perus-
teella mahdollista, joten CO2-päästöjä vähennetään vähintään pisteyt-
tämällä vaihtoehtoinen käyttövoima.

Vähimmäisvaatimuksissa on myös Euro VI -luokan vaatimus, jolla vä-
hennetään polttomoottoriautoista koituvia terveydelle haitallisia päästö-
jä. Tällä hetkellä paras päästöluokka on Euro VI ja markkinakartoituk-
sen perusteella tämä taso on toteutettavissa. Taso tuli voimaan linja-
autoille vuonna 2013.

Työkoneet

Työkoneiden päästövähennyksiä ei ohjata voimakkaasti lainsäädän-
nöstä, mutta Helsingin pormestari on allekirjoittanut päästöttömien 
työmaiden green deal –sopimuksen vuonna 2020. Sopimus ohjaa 
päästöttömien työkoneiden käytön lisäämiseen sekä työmaiden fossiili-
vapauteen. Esimerkiksi vuonna 2030 sopimuksen tavoitteena on, että 
hankintayksikön työmailla käytettävistä työkoneista, sekä työmaiden si-
säisissä kuljetuksissa ja kuljetuksissa työmaille ja työmailta käytettävis-
tä ajoneuvoista 100 prosenttia toimii fossiilivapailla polttoaineilla, joista 
lisäksi vähintään 50 prosenttia toimii sähköllä, biokaasulla tai vedyllä. 
Green deal -sopimusta on lähdetty toteuttamaan Helsingissä laajasti, 
eikä sen aikataulusta nähdä tarpeelliseksi poikettavan. Sopimuksessa 
ovat mukana muun muassa kaikki pääkaupunkiseudun isot kaupungit. 
Myös työkoneiden osalta on huomattava, että uusiutuvan dieselin käy-
tölle halutaan asettaa tulevaisuudessa takaraja epäsuorien maankäy-
tön päästövaikutusten takia.

Lisäkriteerit

Velvoittavien kriteerien lisäksi kuljetuspalveluhankinnoille on esitetty li-
säkriteerit, joita suositellaan käytettäväksi aina, kun se kyseisissä han-
kinnoissa on mahdollista. Lisäkriteerien avulla on mahdollista huomioi-
da tarjoajan toiminta koskien ajotavan seurantaa, ajotavan koulutusta, 
reittisuunnittelua- ja optimointia, ympäristövaikutusten vähentämistä, 
kitkarenkaiden suosimista sekä renkaiden pesua. Näillä lisäkriteereillä 
on merkittäviä vaikutuksia kuljetuspalveluiden ilmasto- ja lähipäästöihin 
sekä meluun. Lisäkriteerit eivät sovellu suoraan kaikkiin hankintoihin, 
joten ne esitetään suosituksina velvoitteen sijaan. Lisäkriteereitä voi 
soveltaa hankinnan vähimmäisvaatimuksena tai osana laatupisteytystä.
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Esitettyjen kriteerien vaikutukset

Nyt esitetyillä kriteereillä pystytään suoraan vaikuttamaan Helsingin 
kaupungin ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankintojen hiilidioksidipäästö-
jen vähenemiseen. Kaupungin kalustolla on myös merkittäviä vaikutuk-
sia Helsingin ilmanlaatuun ja melupäästöihin, jotka ovat tärkeitä kau-
punkilaisten terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta. Liiken-
teen sähköistyminen vähentää hiilidioksidipäästöjen lisäksi muita pako-
kaasupäästöjä ja näin parantaa ilmanlaatua merkittävästi, erityisesti 
keskustan vilkkailla katukuiluilla. Samalla vaikutetaan myös meluun ja 
ääniympäristöön. Tieliikenne on merkittävin meluhaittojen aiheuttaja 
Helsingissä.

Lisäksi kriteerien vaatimukset tulevat parantamaan Helsingin sisäistä 
raportointia ja erityisesti kuljetuspalveluiden seurantaa tullaan kehittä-
mään. Tavoitteena on, että jatkossa Helsinki pystyy raportoimaan ajo-
neuvokaluston lisäksi myös kuljetuspalveluiden päästöistä kaupunkita-
soisesti. Tiukat vaatimukset myös ohjaavat kohti kaluston määrän tar-
kastelua ja optimointia.

Kattavien hintavaikutusten arvioiminen kriteerikokonaisuudelle on osoit-
tautunut vaikeaksi erityisesti kriteerien monitahoisuuden vuoksi. Kus-
tannuksia ei ole pystytty arvioimaan kattavasti puhtaiden ajoneuvojen 
lain ulkopuolelle jäävälle kriteeristön osalle. On kuitenkin arvioitu, että 
esitettyjen kriteerien noudattaminen kasvattaa hankintakustannuksia 
ensimmäisinä vuosina latauspisteiden hintavaikutusten, sähköautojen 
korkeamman hankintahinnan sekä uusiutuvan dieselin korkeamman 
hinnan vuoksi. Kokonaisvaikutusten vuosille 2022–2030 arvioidaan alla 
esitettyjen hankintahintamäärien ja -kustannusten perusteella jäävän 
kuitenkin maltillisiksi ja koostuvan suurelta osin sähköautojen latauspis-
teiden investointikustannuksista.

Helsingin kaupungin henkilö- ja pakettiautojen sekä pienoislinja-autojen 
leasinghankinnat ovat olleet vuosina 2017–2021 keskimäärin vuodessa 
noin 50 henkilöautoa, 55 pakettiautoa ja viisi pienoislinja-autoa, ja nii-
den hankintakustannukset ovat olleet yhteensä keskimäärin noin kolme 
miljoonaa euroa vuodessa. Uusia leasingsopimuksia on tehty keski-
määrin yhteensä 140 kappaletta, ja ne ovat olleet keskimääräisiltä kus-
tannuksiltaan henkilöautoilla 230 euroa/kk ja pakettiautoilla 590 eu-
roa/kk.

Vuonna 2021 Staran leasingsopimuksissa täyssähköauton hinta oli 
noin 23 000 euroa ja bensiiniauton vastaavasti 13 000 euroa. Leasing-
hankintojen täyden sähköistämisen on arvioitu maksavan keskimäärin 
noin viisi miljoonaa euroa vuodessa eli noin kaksi miljoonaa euroa 
enemmän vuodessa kuin tällä hetkellä. Stara on arvioinut, että leasing-
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hankintojen sähköistäminen tulee seuraavan viiden vuoden aikana 
maksamaan enintään 25 miljoonaa euroa.

Stara on hankkinut vuosina 2017–2021 yhteensä 26 kuorma-autoa, joi-
den arvonlisäveroton kokonaishankinta-arvo on noin viisi miljoonaa eu-
roa. Kuorma-autojen hankintakustannukset ovat keskimäärin noin mil-
joona euroa vuodessa. Linja-autoja hankitaan opetuskäyttöön ja kirjas-
toautoiksi erittäin harvoin. Hallituksen esityksessä 70/2021 puhtaiden 
ajoneuvojen laiksi arvioidaan, että taloudelliset vaikutukset kuntien 
kuorma-autojen ja linja-autojen suorien hankintojen osalta jäävät maltil-
lisiksi. Kriteerikokonaisuudessa ei tällä hetkellä velvoiteta sähköisten 
kuorma-autojen käyttöä ja vaatimukset voi täyttää myös käyttämällä 
uusiutuvaa dieseliä fossiilisen dieselin sijaan. Vaatimukset eivät näin 
välttämättä lisäisi ajoneuvojen hankinta- vaan polttoainekustannuksia.

Myös käyttökustannukset vaikuttavat ajoneuvohankintojen kustannuk-
siin. Uusiutuva diesel on tällä hetkellä noin 10 prosenttia kalliimpaa ta-
valliseen dieseliin verrattuna. Sähköauto on energiatehokkuudeltaan 
merkittävästi polttomoottoriautoa parempi, mutta sähkön kulutukseen 
vaikuttavat myös olosuhteet ja käyttötapa. Helsingin käyttöympäristös-
sä sähkö on käyttökustannuksiltaan arviolta 15–20 prosenttia edulli-
sempaa kuin bensiini. Nykyisen toimintaympäristön muutos ja globaalit 
vaikutukset tulevat jatkossa vaikuttamaan käyttövoimien saatavuuteen 
ja hintaan.

Kuljetuspalveluhankintojen hintavaikutuksia on hankala arvioida, koska 
hintaan vaikuttavat tekijät kuten polttoainekustannukset, latauspaikat ja 
ajosuoritteet ovat jatkuvassa muutoksessa. Esimerkiksi kaupungin ul-
kopuolisilta palveluntarjoajilta hankkimien kuljetuspalveluiden kustan-
nukset olivat vuonna 2021 arviolta noin 42 miljoonaa euroa (sisältäen 
henkilö- ja tavarankuljetuspalvelut). Hallituksen esityksessä 70/2021 
puhtaiden ajoneuvojen laiksi arvioidaan, että lain vaatimuksilla ei olisi 
merkittävää hintavaikutusta taksiliikennepalveluiden hankintaan alueil-
la, missä alalla on kilpailua ja toisaalta niillä alueilla, missä taksiliiken-
teen operaattoreilla on käytettävissään tarvittavaa latausinfrastruktuu-
ria.

Esimerkiksi puhtaiden ajoneuvojen lain piirissä olevat oppilaskuljetuk-
set taksilla, vammaispalvelulain mukaiset taksikuljetukset sekä sai-
rausvakuutuslain mukaiset matkakorvaukset taksilla maksoivat Helsin-
gissä vuonna 2021 25 miljoonaa euroa ja ne voisivat kasvaa seuraa-
vasti: Kahden prosentin nousu taksipalveluissa tarkoittaisi Helsingissä 
noin 0,5 miljoonan euron nousua vuodessa ja viiden prosentin nousu 
tarkoittaisi Helsingissä noin 1,3 miljoonan euron nousua vuodessa. 
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Ajoneuvohankintojen lisäksi sähköautojen yleistymisen myötä kaupun-
gin tulee panostaa myös sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen 
samassa tahdissa ajoneuvojen hankinnan kanssa. Pelkästään puhtai-
den ajoneuvojen lain velvoitteiden toteuttamiseksi on arvioitu, että la-
tauspisteisiin tarvitaan yli kahden miljoonan euron investointeja vuo-
teen 2025 mennessä, olettaen, että jokainen uusittava ajoneuvo tarvit-
see oman latauspisteensä.

Kustannusarvioista on esitetty lisää taustatietoja oheismateriaalissa. 
Tiedot on koottu hallituksen esityksistä, Staran tiedoista sekä yksittäis-
ten projektien kustannuksista.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja, puhelin: 310 31500

jorma.lamminmaki(a)hel.fi
Karoliina Isoaho, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 31516

karoliina.isoaho(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Ajoneuvojen ja kuljetuspalveluiden ympäristökriteerit Helsingissä

Oheismateriaali

1 Oheismateriaali Ajoneuvojen ja kuljetuspalveluhankintojen ympäristökri-
teerien kustannusten taustaksi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Rakentamispalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 329

HEL 2022-003237 T 02 08 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
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Käsittely

02.05.2022 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja, puhelin: 310 31500

jorma.lamminmaki(a)hel.fi
Karoliina Isoaho, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 31516

karoliina.isoaho(a)hel.fi
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§ 359
Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esityk-
seksi eduskunnalle kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta kos-
kevaksi lainsäädännöksi

HEL 2022-004454 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 2022 HE kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta 
koskevaksi lainsäädännöksi 25032022

2 Tiivistelmä kiinteistöverotuksen arvostamisuudistuksesta
3 Kiinteistövero hallituksen esityksen luonnos 25.3.2022
4 Liite I VMA rakennusten perusarvon perusteista
5 Liite II vaikutusarvioinnin perusteena käytetyt kuntakohtaiset tiedot
6 Kiinteistöverouudistus verkkoinfon 08042022 esitysmateriaalit

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa seuraavan lausunnon luonnoksesta hallituk-
sen esitykseksi eduskunnalle kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta 
koskevaksi lainsäädännöksi.

Lakiluonnos

Hallituksen esitysluonnoksessa on ehdotettu muutettaviksi varojen ar-
vostamisesta verotuksessa annettua lakia, kiinteistöverolakia, verotus-
tietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia sekä verohallin-
nosta annettua lakia.
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Tavoitteena on uudistaa vanhentuneet kiinteistöverotuksen arvosta-
misperusteet vastaamaan nykypäivän kustannus- ja hintatasoa sekä 
alueellisia hintaeroja ja siten parantaa arvostamisjärjestelmän tasapuo-
lisuutta ja neutraalisuutta. Päämääränä on uudistus, jossa verotusarvot 
kokonaisuutena heijastavat nykyistä paremmin käypiä arvoja. Maapoh-
jan arvioinnin valmistelusta ja päivityksestä vastaa Maanmittauslaitos, 
joka laajan kauppahinta-aineiston analysoinnin avulla alustavasti on 
määritellyt alue- ja käyttötarkoituskohtaisia kuvaavia markkina-
arvopohjaisia aluehintoja.

Uudistuksessa ei ole tarkoitus luopua siitä peruslähtökohdasta, että ve-
rotusarvo ja kiinteistövero määrätään erikseen maapohjalle ja erikseen 
rakennuksille. 

Yleistä

Kiinteistöverotuksen kokonaisuudistus on kunnianhimoinen, oikeasuun-
tainen ja tarpeellinen uudistus, joka korjaa varsin hyvin vanhentuneen 
voimassa olevan lainsäädännön puutteita. Uudistuksella on hyvät 
mahdollisuudet onnistua sen tavoitteissa. On tärkeää, että esitetty uu-
distus toteutetaan suunnitellussa aikataulussa.

Niin maapohjan kuin rakennusten arvostamisjärjestelmiin sekä uuden 
verojärjestelmän käyttöönoton siirtymäaikaan liittyy kuitenkin eräitä täs-
sä lausunnossa esitettyjä, muun muassa asunto-, elinkeino- ja ilmasto-
politiikkatavoitteisiin vaikuttavia näkökohtia, jotka tulee ottaa huomioon 
lakiehdotuksen jatkovalmistelussa.

Kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin laajuutta on perusteltu, ottaen 
huomioon, ettei kuntien käytettävissä ole vielä niitä aluehintoja taikka 
rakennusten arvostusperiaatteita, joilla olisi mahdollista arvioida lakiuu-
distuksen verovaikutuksia, eri näkökulmista. Kunnilla ei näin ollen vielä 
ole mahdollisuuksia arvioida Maanmittauslaitoksen suorittamien vaiku-
tusarviointien toimivuutta. Muun muassa tarkempien kiinteistökohtais-
ten verotuksen muutoksen vaikutusarvioiden tekeminen on tässä tilan-
teessa mahdotonta. Lainsäätäjällä tulisi siksi olla kuntien vaikutusar-
viointien perusteella valmiudet tarvittaessa tarkentaa kiinteistöveropro-
senttien vaihteluvälejä ennen uudistuksen toimeenpanoa. Tämän mah-
dollistamiseksi kuntien tulee saada aluehintaehdotukset nopeasti.

Hallituksen esitysluonnoksen liitteenä oleva vaikutusarviointitarkastelu 
mahdollistaa periaatteessa kunnalle mahdollisuuden määrittää eri kiin-
teistöveroprosentit siten, että koko kunnan tasolla kiinteistöverokertymä 
pysyisi nykyisellään.

Edellä mainittuun liittyen on kuitenkin huomioitava, että verorasitus ja-
kautuisi uudistuksen jälkeen eri tavalla kunnan sisällä. Verotus kiristyy 
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kunnassa niillä kiinteistöillä, joilla verotusarvot nousevat enemmän kuin 
kunnan sisällä keskimäärin (tai laskevat vähemmän kuin keskimäärin). 
Verotus laskee niillä, joilla verotusarvot nousevat keskimääräistä vä-
hemmän (tai laskevat keskimääräistä enemmän). Tähän liittyen on tär-
keää todeta, että lausuntomateriaalin mukana oleva materiaali ei mah-
dollista sitä, että veroprosentin muutoksen vaikutus yksittäisen kiinteis-
tön kiinteistöveroon voitaisiin laskea.

Hallituksen esitysluonnoksessa on esitetty verotietolakiin lisäystä, jonka 
mukaan kunnalla olisi salassapitosäännösten estämättä oikeus saada 
Verohallinnolta kertaluovutuksena vuoden 2024 kiinteistöveroprosent-
tien määräämistä varten kunnan alueella sijaitsevien kiinteistöjen alue-
hintatiedot ja ne tiedot maapohjista, rakennuksista ja rakennelmista joi-
ta on käytetty vuodelta 2023 toimitetussa kiinteistöverotuksessa sekä 
tiedot kiinteistöjen verotusarvosta, käyttötarkoituksesta ja kiinteistöve-
rosta. Tämä kertaluovutus on erittäin tarpeellinen. Kuntien tarpeet 
huomioiden kyseinen kertaluovutus olisi toteutettava viimeistään huhti-
toukokuussa 2023, jotta kunnilla on mahdollisuus tehdä tarvittavat las-
kelmat ja vaikutusarviot kuntien vuoden 2024 talousarviovalmistelujen 
aikatauluissa.

Lisäksi kiinteistöverotuksen kokonaisuudisuudistukseen liittyy välillisesti 
kuntien valtionosuusjärjestelmään sisältyvä veropohjan tasausjärjes-
telmä. Vuodesta 2023 eteenpäin tasausjärjestelmään sisältyy puolet 
kiinteistöveron veropohjasta. Kuntien näkökulmasta kiinteistöverotuk-
sen tuleminen mukaan tasausjärjestelmään nykyisellä mallillaan ei ole 
tarkoituksenmukainen tilanne. Lisäksi kiinteistöverouudistus tulee vai-
kuttamaan tasausjärjestelmän kautta kuntien saamien valtionosuuksien 
euromääräiseen tasoon, ja siksi kunnille tulisi tarjota nähtäville vaikutu-
sarvioita siitä, miten tasausjärjestelmä tulisi muuttumaan kiinteistövero-
tuksen arvostamisperusteiden sekä veroprosenttien vaihteluvälien 
muuttuessa. 

Näkökohtia maapohjan verotusarvon määräytymistekijöihin

Tonttimaa

Maapohjan verotusarvo perustuisi maapohjan markkinahintaan ja käyt-
tötarkoitukseen. Maanmittauslaitos muodostaisi aluehintakartan, jonka 
mukaisista hinnoista verotusarvo olisi 70 %. Määräajoin päivitettävät 
aluehinnat perustuisivat toteutuneisiin kiinteistöjen kauppahintatietoihin, 
osin myös asuntojen kauppahintatietoihin.

Helsingin maapohjan/rakennusoikeuden markkina-arvoerot ovat abso-
luuttisesti hyvin suuret, vaihdellen esimerkiksi asuinkerrostalotonttien 
osalta välillä 350–3 000 €/k-m2. Aluehintojen rajaustarkkuus on tärkeä, 
koska hintaerot voivat vaihdella hyvin pienellä alueella. Hintaero Man-
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nerheimintien varren sijaitsevan ja melulta suojatun viereisen, sisäka-
dun varrella sijaitsevan asuinkerrostaloton välillä voi olla suurempi kuin 
pienemmän kunnan markkina-arvotaso. Koska Helsingissä on myös 
asemakaavan ulkopuolisia rakennuspaikkoja, tarvitaan myös m2 perus-
teisia aluehintoja.

Rakennusoikeuden määrittelystä

Lakiluonnoksen mukaan maapohjan verotusarvoa määrättäessä on 
otettava huomioon muun muassa kiinteistön rakennusoikeus. Esityksen 
perusteluissa ei ole määritelty, mitä kiinteistön rakennusoikeudella tar-
koitetaan. Tällöin on perusteltua käyttää rakennusoikeuden määritte-
lyssä maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön määrittelyä. Tämä tarkoit-
taa asemakaavan määrittelemän kiinteistön pääasiallisen kerrosalan, 
kuten asuinkerrosalan lisäksi, myös asemakaavassa annetun lisäker-
rosalan laskemista rakennusoikeuteen. Jos kiinteistön käytetty raken-
nusoikeus, esimerkiksi poikkeamisluvalla, ylittää asemakaavassa mää-
ritellyn rakennusoikeuden, niin tämä ylitys tulee myös huomioida kiin-
teistöverotuksessa.

Menettelyn heikkoutena on, että tontilla olevan rakennusoikeuden si-
säiset arvoerot ovat usein suuret. Maanalaisen tilan, liiketilan ja asun-
non yksikköarvo voi etenkin kalliimmilla alueilla poiketa toisistaan mer-
kittävästi. 

Käyttötarkoituskohtaisia näkökohtia

Asuinrakennusoikeuden markkina-arvo on Helsingissä merkittävästi 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tukeman säännellyn 
asuntotuotannon enimmäishintaa suurempi, enimmillään noin nelinker-
tainen. ARA:n tukemien säännellyn asuntotuotannon tonttien verotu-
sarvoksi tulisi siksi aluehinnoista poiketen, määritellä ARA:n hintape-
rusteiden pohjalta. Jos ARA-tontteja verotetaan vapaarahoitteisten 
tonttien hinnoilla, mahdollisuudet saada tuotettua säänneltyä asunto-
tuotantoa yksityismaalle heikkenevät edelleen, mikä lisää kuntien asun-
totuotantovelvoitteita ja käytännössä vähentää asuntotuotannon toteut-
tamismahdollisuuksia, etenkin jos kunnalla ei ole tarjota kohtuuhintaisia 
tontteja. Kehitys johtaa helposti myös ARA-tonttien keskittymiseen 
edullisen tonttimaan alueille lisäten merkittävästi segregaation riskiä.

Asemakaavassa suojellut rakennukset rajoittavat tontinomistajien käyt-
tö- ja muutosmahdollisuuksia, nostavat korjaus- ja hoitokustannuksia ja 
siten osaltaan alentavat maapohjan/rakennusoikeuden markkina-arvoa. 
Yksittäisten suojeltujen rakennusten rakennusoikeuden tulisi olla kor-
keintaan 55 % aluehinnoista, eli noin 80 % vastaavan suojelemattoman 
tontin verotusarvosta.
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Yleisten rakennusten tonttien veronmääritysperusteet puuttuvat esityk-
sestä. Ne tulisi jatkovalmistelussa määrittää yhteistyössä kuntien kans-
sa.

Ne tontit, jotka eivät ole rakentamiskelpoisia (esim. puuttuu ajokelpoi-
nen katuyhteys taikka liittymismahdollisuus vesi-, viemäri- ja/tai sähkö-
verkkoon) tulisi arvostaa 20 %:iin aluehinnasta, kunnes tontit saadaan 
rakentamiskelpoisiksi. Kiinteistöveron alennus olisi yleisen oikeustajun 
mukainen ja kannustaisi osaltaan kuntia saattamaan nämä tarvittavat 
esirakentamistyöt valmiiksi.

Muu verotettava maa

Rakennusmaan ulkopuolisen maan määritelmää ja arvostusperustetta 
tulisi tarkentaa siten, että yleisten alueiden ja asemakaava-alueiden ul-
kopuolisten odotusarvomaiden rajaukset ja arvoperusteet ovat selkeät, 
läpinäkyvät ja oikeudenmukaiset.  Asemakaavan mukaiset yleiset alu-
eet ja asemakaavoittamat, mutta yleiskaavassa rakennusmaaksi merki-
tyt maa-alueet arvioidaan raakamaana, jonka määritys tulisi tehdä tont-
timaan aluehintoja vastaavalla menettelyllä yhteistyössä kuntien ja 
Maanmittauslaitoksen kanssa. Esitetty haja-asutusalueiden rakennus-
paikkojen mukainen periaate 20 % aluehinnasta ei ole käyttökelpoinen 
kaupunkiolosuhteissa, sillä asemakaavoitetun alueen aluehinnat perus-
tuvat rakennusoikeuden markkina-arvoon, jota ei käytännössä voi 
muuttaa maa-alapohjaiseksi aluehinnaksi. Raakamaan hintataso on 
hyvin kuntakohtainen ja yliarvioinnin vaara on esitetyn tyyppisen kaa-
vamaisen periaatteen pohjalta ilmeinen.

Verohallinnon tietojärjestelmän tulee mahdollistaa perusteltuja pysyviä 
muutoksia kohdekohtaiseen kiinteistöveron arvostusperusteeseen ta-
pauksissa, joissa verotuskohteen ominaisuudet ja markkina-arvo sel-
keästi poikkeavat massa-arvioinnissa huomioon otetuista hintatekijöis-
tä.

Näkökohtia rakennusten verotusarvon määräytymistekijöihin

Talousrakennukset ja katokset

Lakiluonnoksen mukaan kiinteistöveroa ei ole suoritettava alle 10 ne-
liömetrin suuruisesta talousrakennuksesta. Ympäristöministeriössä on 
valmisteilla uusi rakentamislaki. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa 
vuoden 2022 syksyllä ja lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2024 
alusta eli samaan aikaan kun kiinteistöverolainsäädännön muutokset. 
Rakentamislakiluonnoksen mukaan alle 30 neliömetrin suuruinen ta-
lousrakennus ja alle 50 neliömetrin suuruinen katos eivät, kuin eräissä 
harvoissa tapauksissa, vaatisi rakennusvalvonnan lupaa. Näin ollen ra-
kennusvalvonta ei pysty toimittamaan näitä talousrakennuksia ja katok-
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sia koskevia tietoja digi- ja väestötietotietoviraston väestötietojärjestel-
mään eikä myöskään verottajalle. Näitä talousrakennuksia ja katoksia 
koskevat tiedot verottaja saa tällöin vain verovelvolliselta. Edellä maini-
tut talousrakennukset ja katokset tulisi edellä mainituista syistä jättää 
kiinteistöverotuksen ulkopuolelle.

Rakennuksen verotusarvoon vaikuttavat tiedot

Lainsäädäntöuudistuksessa rakennusten verotusarvoihin vaikuttaviksi 
tekijöiksi jäävät kunnan rakennusvalvontaviranomaisen rakennukselle 
ja rakennelmalle rekisteröimä käyttötarkoitus, sijaintikunta ja laajuus. 
Lisäksi verotusarvoon vaikuttaa rakennuksen ikä, jonka pohjalta vero-
tuksessa myönnetään ikävähennyksiä. Rakennusten peruskorjaukset 
eivät siten enää vaikuta rakennuksen verotusarvoihin. Peruskorjausten 
poistuminen rakennusten verotusarvoihin vaikuttavista tekijöistä paran-
taa verovelvollisten tasapuolista kohtelua, sillä kaikki rakennusten pe-
ruskorjaukset eivät vaadi rakennusvalvonnan lupaa ja verovelvolliset 
ovat ilmoittaneet suorittamiaan rakennusten peruskorjauksia verohal-
linnolle vaihtelevasti.

On lisäksi kannatettavaa, että rakennusten käyttöikää parantava pe-
ruskorjaaminen ei enää johda kiinteistöveron kasvamiseen. Tämä muu-
tos osaltaan kannustaa kiinteistönomistajia pitämään rakennuksensa 
asianmukaisessa kunnossa. Peruskorjausten ilmoittamista ja huomioi-
mista rakennusten verotusarvoissa voidaan muutoinkin pitää raskaana 
ja resursseja vievänä toimenpiteenä sekä verovelvolliselle että verohal-
linnolle, joten niiden poistuminen verotusarvoihin vaikuttavista tekijöistä 
on siksikin perusteltua.

Uuden verojärjestelmän käyttöönoton siirtymäaika

Veroperusteiden ja verotuksen aluehintojen julkistaminen parantaa 
merkittävästi verotuksen läpinäkyvyyttä. Veron enimmäiskorotuksen ra-
joitus 30 %:iin kolmen vuoden siirtymäaikana on hyvä ratkaisu. Se koh-
tuullistaa veromuutoksia ja antaa mahdollisuuksia oikaista sellaiset ve-
rotuksen pohjana olevat massa-arvioinnin puutteet, jotka väistämättä 
paikoin johtavat verovelvollisen kannalta kohtuuttomilta vaikuttaviin ti-
lanteisiin.

Siirtymäaikana on mahdollista havaita puutteita ja tarkentaa säännök-
siä sekä arviointituloksia, jotka eivät toimi odotetusti. Verotuksen hy-
väksyttävyyden kannalta vero-oikaisujen käsittelyn valmisteluun olisi 
syytä muodostaa paikkakuntakohtaisia kiinteistöarvioinnin asiantuntija-
ryhmiä. Muutoin vaarana on hidas käsittely ja/tai etenkin maapohjan 
osalta oikaisujen hylkäyksiä massapäätöksin Maanmittauslaitoksen 
hintamalleihin viitaten. Tällöin massa-arvioinnissa väistämättä olevia 
puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia ei myöskään päästä korjaamaan.
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Korjaamisen helpottamiseksi verottajan tietojärjestelmään olisi syytä 
mahdollistaa tapauskohtaisen kiinteistökohtaisen korjaustekijän määrit-
täminen.

Kuntalaisten ja verovelvollisten kannalta veron enimmäiskorotuksen ra-
joitus on muutosvaiheeseen perusteltu, mutta se osaltaan vaikeuttaa 
kunnan mahdollisuutta asettaa vuoden 2024 kiinteistöverotuksen osalta 
kunnan tulokertymän näkökulmasta tuottoneutraalille tasolle.

Lopuksi

Helsingin kaupunki korostaa, että kiinteistövero on kokonaistaloudelli-
sesti tehokas verokannon muoto. Rakennusten ja erityisesti maan tar-
jonta ei jousta kovinkaan paljon, joten niitä on mahdollista verottaa il-
man että verotus vääristää markkinoiden toimintaa. Erityisesti verrattu-
na työn- ja taloudellisen toimeliaisuuden verotukseen verrattuna kiin-
teistöveron negatiiviset vaikutukset ovat huomattavasti pienemmät.

Kiinteistöveroehdotus mahdollistaa kunnille verorasituksen siirtämisen 
entistä voimakkaammin työnverotuksesta kiinteistöjen verotukseen ja 
täten lisää mahdollisuuksia pienentää verotuksesta aiheutuvia hyvin-
vointitappioita.

Helsingin kaupunki myös esittää, että hallitus osana kiinteistöveron ar-
vostamisuudistusta selvittäisi verotusteknisiä tapoja puuttua tyhjien 
asuntojen ongelmaan, joka on viime aikoina ollut esillä erityisesti Hel-
singin ydinkeskustan osalta

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Uusien arvostamisperusteiden käyttöönoton edellyttämä säädösvalmis-
telu käynnistettiin valtiovarainministeriössä loppuvuonna 2017 yhteis-
työssä Verohallinnon, Tilastokeskuksen ja Maanmittauslaitoksen kans-
sa. Esitys, jonka tarkoituksena oli sisältää arvostamisuudistuksen to-
teuttamisen edellyttämät lainsäädäntömuutokset, oli kaavailtu annetta-
vaksi vuoden 2018 syksyllä, ensi vaihe. Veroprosenteista oli suunnitel-
tu annettavaksi eri esitys vuoden 2019 syksyllä, toinen vaihe. 

Lausuntopalautteen perustella päätettiin kuitenkin, että uudistus toteu-
tetaan yhdellä kertaa kaksivaiheisen toteuttamisen sijasta, jotta verotu-
sarvojen uudistamisesta ja veroprosenttien vaihteluväleistä voidaan 
päättää yhdellä kertaa. Näin myös vaikutuksia voitiin arvioida tarkem-
min. Tämä merkitsi, että uudistusta ei voitu toimeenpanna kaavaillusti 
vuoden 2021 kiinteistöverotuksesta lähtien.
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Nyt käsiteltävänä oleva esitysluonnos on vuoden 2018 esitysluonnok-
sen tapaan valmisteltu valtiovarainministeriössä yhteistyössä Verohal-
linnon, Tilastokeskuksen ja Maanmittauslaitoksen kanssa ja pohjautuu 
arvostamisratkaisujen osalta olennaiselta osin vuoden 2018 esitys-
luonnokseen. Keskeisinä uusina elementteinä ehdotetaan säädettä-
väksi veroprosenttien vaihteluväleistä, määritettäväksi eri rakennusluo-
kille ikäalennusprosentit ja ikäalennusten enimmäismäärät. Asuinra-
kennusten osalta verotusarvon perusteissa otettaisiin lisäksi huomioon 
markkinahintojen alueelliset erot.

Valtiovarainministeriö on pyytänyt kaupungilta lausuntoa asiassa. Mää-
räaika lausunnon antamiselle on 20.5.2022

Lausunnon valmistelu

Lausunto on valmisteltu kaupunkiympäristön toimialan ja kaupungin-
kanslian talous- ja suunnitteluosaston yhteistyönä. Lausunto perustuu 
kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon, johon on lisätty kaupungin-
kanslian talous- ja suunnitteluosaston täydennys sekä lausunnon lop-
puun kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa 3.5.2022 äänin 7-6 
hyväksymä seuraava vastaehdotus: "Helsingin kaupunki myös esittää, 
että hallitus osana kiinteistöveron arvostamisuudistusta selvittäisi vero-
tusteknisiä tapoja puuttua tyhjien asuntojen ongelmaan, joka on viime 
aikoina ollut esillä erityisesti Helsingin ydinkeskustan osalta."

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta on kokouksessa 3.5.2022 hyväk-
synyt seuraavan vastaehdotuksen yksimielisesti: "Samalla lautakunta 
edellyttää, että toimialan ja kaupunginkanslian yhteistyönä tarkenne-
taan kaupungin tietopohjaa tyhjien asuntojen määrästä ja syistä joista 
ne ovat tyhjillään. Lisäksi selvityksessä myös arvioidaan ja esitetään 
mahdollisia toimenpiteitä asiaan puuttumiseksi. Selvitys tehdään syys-
kuun 2022 loppuun mennessä."

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
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1 Lausuntopyyntö 2022 HE kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta 
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2 Tiivistelmä kiinteistöverotuksen arvostamisuudistuksesta
3 Kiinteistövero hallituksen esityksen luonnos 25.3.2022
4 Liite I VMA rakennusten perusarvon perusteista
5 Liite II vaikutusarvioinnin perusteena käytetyt kuntakohtaiset tiedot
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6 Kiinteistöverouudistus verkkoinfon 08042022 esitysmateriaalit

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Valtiovarainministeriö Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 03.05.2022 § 275

HEL 2022-004454 T 00 01 06

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle kiinteis-
töverotuksen arvostamisuudistusta koskevaksi lainsäädännöksi.

Lakiluonnos

Hallituksen esitysluonnoksessa on ehdotettu muutettaviksi varojen ar-
vostamisesta verotuksessa annettua lakia, kiinteistöverolakia, verotus-
tietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia sekä verohallin-
nosta annettua lakia.

Tavoitteena on uudistaa vanhentuneet kiinteistöverotuksen arvosta-
misperusteet vastaamaan nykypäivän kustannus- ja hintatasoa sekä 
alueellisia hintaeroja ja siten parantaa arvostamisjärjestelmän tasapuo-
lisuutta ja neutraalisuutta. Päämääränä on uudistus, jossa verotusarvot 
kokonaisuutena heijastavat nykyistä paremmin käypiä arvoja. Maapoh-
jan arvioinnin valmistelusta ja päivityksestä vastaa Maanmittauslaitos, 
joka laajan kauppahinta-aineiston analysoinnin avulla alustavasti on 
määritellyt alue- ja käyttötarkoituskohtaisia kuvaavia markkina-
arvopohjaisia aluehintoja.
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Uudistuksessa ei ole tarkoitus luopua siitä peruslähtökohdasta, että ve-
rotusarvo ja kiinteistövero määrätään erikseen maapohjalle ja erikseen 
rakennuksille. 

Yleistä

Kiinteistöverotuksen kokonaisuudistus on kunnianhimoinen, oikeasuun-
tainen ja tarpeellinen uudistus, joka varsin hyvin korjaa vanhentuneen 
voimassa olevan lainsäädännön puutteita. Uudistuksella on hyvät 
mahdollisuudet onnistua sen tavoitteissa. On tärkeää, että esitetty uu-
distus toteutetaan suunnitellussa aikataulussa.

Sekä maapohjan että rakennusten arvostamisjärjestelmiin sekä uuden 
verojärjestelmän käyttöönoton siirtymäaikaan liittyy eräitä tässä lau-
sunnossa esitettyjä, muun muassa asunto-, elinkeino- ja ilmastopolitiik-
katavoitteisiin vaikuttavia näkökohtia, jotka tulee ottaa huomioon la-
kiehdotuksen jatkovalmistelussa.

Kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin laajuus on perusteltu ottaen huo-
mion, ettei kuntien käytettävissä vielä ole niitä aluehintoja taikka raken-
nusten arvostusperiaatteita, joilla olisi mahdollista arvioida lakiuudis-
tuksen verovaikutuksia eri näkökulmista. Kunnilla ei näin ollen vielä ole 
mahdollisuuksia arvioida Maanmittauslaitoksen suorittamien vaikutu-
sarviointien toimivuutta. Mm. tarkempien kiinteistökohtaisten verotuk-
sen muutoksen vaikutusarvioiden tekeminen on tässä tilanteessa mah-
dotonta. Lainsäätäjällä tulisi siksi olla kuntien vaikutusarviointien perus-
teella valmiudet tarvittaessa tarkentaa kiinteistöveroprosenttien vaihte-
luvälejä ennen uudistuksen toimeenpanoa. Tämän mahdollistamiseksi 
kuntien tulee kuitenkin saada aluehintaehdotukset nopeasti. 

Hallituksen esitysluonnoksen liitteenä oleva vaikutusarviointitarkastelu 
mahdollistaa periaatteessa kunnalle mahdollisuuden määrittää eri kiin-
teistöveroprosentit siten, että koko kunnan tasolla kiinteistöverokertymä 
pysyisi nykyisellään. 

Edellä mainittuun liittyen on kuitenkin huomioitava, että verorasitus ja-
kautuisi uudistuksen jälkeen eri tavalla kunnan sisällä. Verotus kiristyy 
kunnassa niillä kiinteistöillä, joilla verotusarvot nousevat enemmän kuin 
kunnan sisällä keskimäärin (tai laskevat vähemmän kuin keskimäärin). 
Verotus laskee niillä, joilla verotusarvot nousevat keskimääräistä vä-
hemmän (tai laskevat km. enemmän). Tähän liittyen on tärkeää todeta, 
että tämä lausuntomateriaalin mukana oleva materiaali ei mahdollista 
sitä, että veroprosentin muutoksen vaikutus yksittäisen kiinteistön kiin-
teistöveroon voitaisiin laskea.

Näkökohtia maapohjan verotusarvon määräytymistekijöihin
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Tonttimaa

Maapohjan verotusarvo perustuisi maapohjan markkinahintaan ja käyt-
tötarkoitukseen. Maanmittauslaitos muodostaisi aluehintakartan, jonka 
mukaisista hinnoista verotusarvo olisi 70 %. Määräajoin päivitettävät 
aluehinnat perustuisivat toteutuneisiin kiinteistöjen kauppahintatietoihin, 
osin myös asuntojen kauppahintatietoihin.

Helsingin maapohjan/rakennusoikeuden markkina-arvoerot ovat abso-
luuttisesti hyvin suuret, vaihdellen esimerkiksi asuinkerrostalotonttien 
osalta välillä 350–3 000 €/k-m2. Aluehintojen rajaustarkkuus on tärkeä, 
koska hintaerot voivat vaihdella hyvin pienellä alueella. Hintaero Man-
nerheimintien varren ja melulta suojaavan viereisen, sisäkadun varren 
asuinkerrostalotontilla voi olla suurempi kuin pienemmän kunnan mark-
kina-arvotaso. Koska Helsingissä on myös asemakaavan ulkopuolisia 
rakennuspaikkoja, tarvitaan myös m2- pohjaisia aluehintoja.

Rakennusoikeuden määrittelystä

Lakiluonnoksen mukaan maapohjan verotusarvoa määrättäessä on 
otettava huomioon muun muassa kiinteistön rakennusoikeus. Esityksen 
perusteluissa ei ole määritelty, mitä kiinteistön rakennusoikeudella tar-
koitetaan. Tällöin on perusteltua käyttää rakennusoikeuden määritte-
lyssä maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön määrittelyä. Tämä tarkoit-
taa asemakaavan määrittelemän kiinteistön pääasiallisen kerrosalan, 
kuten asuinkerrosalan lisäksi, myös asemakaavassa annetun lisäker-
rosalan laskemista rakennusoikeuteen. Jos kiinteistön käytetty raken-
nusoikeus, esimerkiksi poikkeamisluvalla, ylittää asemakaavassa mää-
ritellyn rakennusoikeuden, niin tämä ylitys tulee myös huomioida kiin-
teistöverotuksessa.

Menettelyn heikkoutena on, että tontilla olevan rakennusoikeuden si-
säiset arvoerot ovat usein suuret. Maanalaisen tilan, liiketilan ja asun-
non yksikköarvo voi etenkin kalliimmilla alueilla poiketa toisistaan mer-
kittävästi. 

Käyttötarkoituskohtaisia näkökohtia

Asuinrakennusoikeuden markkina-arvo on Helsingissä merkittävästi 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tukeman säännellyn 
asuntotuotannon enimmäishintaa suurempi, enimmillään noin nelinker-
tainen. ARA:n tukemien säännellyn asuntotuotannon tonttien verotu-
sarvoksi tulisi siksi aluehinnoista poiketen, määritellä ARA:n hintape-
rusteiden pohjalta. Jos ARA-tontteja verotetaan vapaarahoitteisten 
tonttien hinnoilla, mahdollisuudet saada tuotettua säänneltyä asunto-
tuotantoa yksityismaalle heikkenevät edelleen, mikä lisää kuntien asun-
totuotantovelvoitteita ja käytännössä vähentää asuntotuotannon toteut-
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tamismahdollisuuksia, etenkin jos kunnalla ei ole tarjota kohtuuhintaisia 
tontteja. Kehitys johtaa helposti myös ARA-tonttien keskittymiseen 
edullisen tonttimaan alueille lisäten merkittävästi segregaation riskiä.

Asemakaavassa suojellut rakennukset rajoittavat tontinomistajien käyt-
tö- ja muutosmahdollisuuksia, nostavat korjaus- ja hoitokustannuksia ja 
siten osaltaan alentavat maapohjan/rakennusoikeuden markkina-arvoa. 
Yksittäisten suojeltujen rakennusten rakennusoikeuden tulisi olla kor-
keintaan 55 % aluehinnoista, eli noin 80 % vastaavan suojelemattoman 
tontin verotusarvosta.

Yleisten rakennusten tonttien veronmääritysperusteet puuttuvat esityk-
sestä. Ne tulisi jatkovalmistelussa määrittää yhteistyössä kuntien kans-
sa.

Ne tontit, jotka eivät ole rakentamiskelpoisia (esim. puuttuu ajokelpoi-
nen katuyhteys taikka liittymismahdollisuus vesi-, viemäri- ja/tai sähkö-
verkkoon) tulisi arvostaa 20 %:iin aluehinnasta, kunnes tontit saadaan 
rakentamiskelpoisiksi. Kiinteistöveron alennus olisi yleisen oikeustajun 
mukainen ja kannustaisi osaltaan kuntia saattamaan nämä tarvittavat 
esirakentamistyöt valmiiksi.

Muu verotettava maa

Rakennusmaan ulkopuolisen maan määritelmää ja arvostusperustetta 
tulisi tarkentaa siten, että yleisten alueiden ja asemakaava-alueiden ul-
kopuolisten odotusarvomaiden rajaukset ja arvoperusteet ovat selkeät, 
läpinäkyvät ja oikeudenmukaiset.  Asemakaavan mukaiset yleiset alu-
eet ja asemakaavoittamat, mutta yleiskaavassa rakennusmaaksi merki-
tyt maa-alueet arvioidaan raakamaana, jonka määritys tulisi tehdä tont-
timaan aluehintoja vastaavalla menettelyllä yhteistyössä kuntien ja 
Maanmittauslaitoksen kanssa. Esitetty haja-asutusalueiden rakennus-
paikkojen mukainen, periaate 20 % aluehinnasta ei ole käyttökelpoinen 
kaupunkiolosuhteissa, sillä asemakaavoitetun alueen aluehinnat perus-
tuvat rakennusoikeuden markkina-arvoon, jota ei käytännössä voi 
muuttaa maa-alapohjaiseksi aluehinnaksi. Raakamaan hintataso on 
hyvin kuntakohtainen ja yliarvioinnin vaara on esitetyn tyyppisen kaa-
vamaisen periaatteen pohjalta ilmeinen.

Verohallinnon tietojärjestelmän tulee mahdollistaa perusteltuja pysyviä 
muutoksia kohdekohtaiseen kiinteistöveron arvostusperusteeseen ta-
pauksissa, joissa verotuskohteen ominaisuudet ja markkina-arvo sel-
keästi poikkeavat massa-arvioinnissa huomioon otetuista hintatekijöis-
tä.

Näkökohtia rakennusten verotusarvon määräytymistekijöihin
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Talousrakennukset ja katokset

Lakiluonnoksen mukaan kiinteistöveroa ei ole suoritettava alle 10 ne-
liömetrin suuruisesta talousrakennuksesta. Ympäristöministeriössä on 
valmisteilla rakentamislaki. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa kulu-
van vuoden syksyllä ja lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2024 
alusta eli samaan aikaan kun kiinteistöverolainsäädännön muutokset.  
Lakiluonnoksen mukaan alle 30 kerrosneliömetrin suuruinen talousra-
kennus ja alle 50 neliömetrin suuruinen katos eivät, kuin eräissä har-
voissa tapauksissa, vaatisi rakennusvalvonnan lupaa. Näin ollen ra-
kennusvalvonta ei pysty toimittamaan näitä talousrakennuksia ja katok-
sia koskevia tietoja digi- ja väestötietotietoviraston väestötietojärjestel-
mään eikä myöskään verottajalle. Näitä talousrakennuksia ja katoksia 
koskevat tiedot verottaja saa tällöin vain verovelvolliselta. Edellä maini-
tut talousrakennukset ja katokset tulisi edellä mainituista syistä jättää 
kiinteistöverotuksen ulkopuolelle.

Rakennuksen verotusarvoon vaikuttavat tiedot

Lainsäädäntöuudistuksessa rakennusten verotusarvoihin vaikuttaviksi 
tekijöiksi jäävät kunnan rakennusvalvontaviranomaisen rakennukselle 
ja rakennelmalle rekisteröimä käyttötarkoitus, sijaintikunta ja laajuus. 
Lisäksi verotusarvoon vaikuttaa rakennuksen ikä, jonka pohjalta vero-
tuksessa myönnetään ikävähennyksiä. Rakennusten peruskorjaukset 
eivät siten enää vaikuta rakennuksen verotusarvoihin. Peruskorjausten 
poistuminen rakennusten verotusarvoihin vaikuttavista tekijöistä paran-
taa verovelvollisten tasapuolista kohtelua, sillä kaikki rakennusten pe-
ruskorjaukset eivät vaadi rakennusvalvonnan lupaa ja verovelvolliset 
ovat ilmoittaneet suorittamiaan rakennusten peruskorjauksia verohal-
linnolle vaihtelevasti.

On lisäksi kannatettavaa, että rakennusten käyttöikää parantava pe-
ruskorjaaminen ei enää johda kiinteistöveron kasvamiseen. Tämä muu-
tos osaltaan kannustaa kiinteistönomistajia pitämään rakennuksensa 
asianmukaisessa kunnossa. Peruskorjausten ilmoittamista ja huomioi-
mista rakennusten verotusarvoissa voidaan muutoinkin pitää raskaana 
ja resursseja vievänä toimenpiteenä sekä verovelvolliselle että verohal-
linnolle, joten niiden poistuminen verotusarvoihin vaikuttavista tekijöistä 
on siksikin perusteltua.

Uuden verojärjestelmän käyttöönoton siirtymäaika

Veroperusteiden ja verotuksen aluehintojen julkistaminen parantaa 
merkittävästi verotuksen läpinäkyvyyttä. Veron enimmäiskorotuksen ra-
joitus 30 %:iin kolmen vuoden siirtymäaikana on hyvä ratkaisu. Se koh-
tuullistaa veromuutoksia ja antaa mahdollisuuksia oikaista sellaiset ve-
rotuksen pohjana olevat massa-arvioinnin puutteet, jotka väistämättä 
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paikoin johtavat verovelvollisen kannalta kohtuuttomilta vaikuttaviin ti-
lanteisiin.

Siirtymäaikana on mahdollista havaita puutteita ja tarkentaa säännök-
siä sekä arviointituloksia, jotka eivät toimi odotetusti. Verotuksen hy-
väksyttävyyden kannalta vero-oikaisujen käsittelyn valmisteluun olisi 
syytä muodostaa paikkakuntakohtaisia kiinteistöarvioinnin asiantuntija-
ryhmiä. Muutoin vaarana on hidas käsittely ja/tai etenkin maapohjan 
osalta oikaisujen hylkäyksiä massapäätöksin Maanmittauslaitoksen 
hintamalleihin viitaten. Tällöin massa-arvioinnissa väistämättä olevia 
puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia ei myöskään päästä korjaamaan.

Korjaamisen helpottamiseksi verottajan tietojärjestelmään olisi syytä 
mahdollistaa tapauskohtaisen kiinteistökohtaisen korjaustekijän määrit-
täminen.

Kuntalaisten ja verovelvollisten kannalta veron enimmäiskorotuksen ra-
joitus on muutosvaiheeseen perusteltu, mutta se osaltaan vaikeuttaa 
kunnan mahdollisuutta asettaa vuoden 2024 kiinteistöverotuksen osalta 
kunnan tulokertymän näkökulmasta tuottoneutraalille tasolle.

Lopuksi

Helsingin kaupunki korostaa, että kiinteistövero on kokonaistaloudelli-
sesti tehokas verokannon muoto. Rakennusten ja erityisesti maan tar-
jonta ei jousta kovinkaan paljon, joten niitä on mahdollista verottaa il-
man että verotus vääristää markkinoiden toimintaa. Erityisesti verrattu-
na työn- ja taloudellisen toimeliaisuuden verotukseen verrattuna kiin-
teistöveron negatiiviset vaikutukset ovat huomattavasti pienemmät.

Kiinteistöveroehdotus mahdollistaa kunnille verorasituksen siirtämisen 
entistä voimakkaammin työnverotuksesta kiinteistöjen verotukseen ja 
täten lisää mahdollisuuksia pienentää verotuksesta aiheutuvia hyvin-
vointitappioita.

Helsingin kaupunki myös esittää, että hallitus osana kiinteistöveron ar-
vostamisuudistusta selvittäisi verotusteknisiä tapoja puuttua tyhjien 
asuntojen ongelmaan, joka on viime aikoina ollut esillä erityisesti Hel-
singin ydinkeskustan osalta.

Samalla lautakunta edellyttää, että toimialan ja kaupunginkanslian yh-
teistyönä tarkennetaan kaupungin tietopohjaa tyhjien asuntojen mää-
rästä ja syistä, joista ne ovat tyhjillään. Lisäksi selvityksessä myös ar-
vioidaan ja esitetään mahdollisia toimenpiteitä asiaan puuttumiseksi. 
Selvitys tehdään syyskuun 2022 loppuun mennessä.

Käsittely
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03.05.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Olli-Pekka Koljonen: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:

Lausuntoehdotukseen lisätään uusi seuraavan sisältöinen viimeinen 
kappale: Helsingin kaupunki myös esittää, että hallitus osana kiinteistö-
veron arvostamisuudistusta selvittäisi verotusteknisiä tapoja puuttua 
tyhjien asuntojen ongelmaan, joka on viime aikoina ollut esillä erityises-
ti Helsingin ydinkeskustan osalta.

Kannattaja: Mia Haglund

Vastaehdotus:
Olli-Pekka Koljonen: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:

Lausuntoehdotukseen lisätään uusi seuraavan sisältöinen viimeinen 
kappale: Samalla lautakunta edellyttää, että toimialan ja kaupungin-
kanslian yhteistyönä tarkennetaan kaupungin tietopohjaa tyhjien asun-
tojen määrästä ja syistä, joista ne ovat tyhjillään. Lisäksi selvityksessä 
myös arvioidaan ja esitetään mahdollisia toimenpiteitä asiaan puuttu-
miseksi. Selvitys tehdään syyskuun 2022 loppuun mennessä.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Olli-Pekka 
Koljosen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausuntoehdotukseen lisätään uusi seuraavan sisältöinen 
viimeinen kappale: Helsingin kaupunki myös esittää, että hallitus osana 
kiinteistöveron arvostamisuudistusta selvittäisi verotusteknisiä tapoja 
puuttua tyhjien asuntojen ongelmaan, joka on viime aikoina ollut esillä 
erityisesti Helsingin ydinkeskustan osalta.

Jaa-äänet: 6
Silja Borgarsdottir Sandelin, Otto Meri, Jenni Pajunen, Katri Penttinen, 
Mika Raatikainen, Risto Rautava

Ei-äänet: 7
Mia Haglund, Jenni Hjelt, Otso Kivekäs, Olli-Pekka Koljonen, Tuomas 
Nevanlinna, Amanda Pasanen, Anni Sinnemäki

Tyhjä: 0

Poissa: 0
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Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Olli-Pekka Koljosen vas-
taehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 6 - 7.

26.04.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Pentti Ruuska, yksikön päällikkö: +358 9 310 26218

pentti.ruuska(a)hel.fi
Mari Randell, asiakkuusjohtaja, puhelin: +358 9 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
Peter Haaparinne, tiimipäällikkö, puhelin: +358 9 310 31864

peter.haaparinne(a)hel.fi
Olli Järvinen, projektipäällikkö, puhelin: +358 9 310 33420

olli.jarvinen(a)hel.fi
Ari Hietamäki, Taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: +358 9 31036567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Maria Nelskylä, Kaupunginsihteeri, puhelin: +358 9 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
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Käsiteltävä tässä kokouksessa

§ 360
Päätös perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistamiseksi

HEL 2020-009208 T 12 01 01

Päätös

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

Tiloja käytettäessä tulee tartuntatautilain 1 §:ssä säädetty tartuntatauti-
lain tarkoitus huomioon ottaen noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön 
(OKM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 1.3.2022 anta-
maa ja päivityksin täydennettyä liitteenä olevaa suositusta (liite 1).

Päätös on voimassa ajan 10.5-9.6.2022 tai kunnes asiasta toisin pääte-
tään.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

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

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

anna.kukkola(a)hel.fi
Siiri Vainikainen, epidemiologisen toiminnan lääkäri, puhelin: 09 310 28640

siiri.vainikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 OKM THL suositus - opetus ja varhaiskasvatus 1.3.2022

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Etelä-Suomen aluehallintovi-
rasto / opetus- ja kulttuuritoi-
men va

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiiri

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Opetushallitus Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Opetus- ja kulttuuriministeriö Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Sosiaali- ja terveysministeriö Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Terveyden- ja hyvinvoinnin 
laitos

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

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

Yksityiset ja valtion peruskou-
lut

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tässä päätöksessä määrätään oppilaitosten tilojen turvallisesta käytös-
tä perusopetukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
antaman suosituksen tarkoitus on tukea kouluja toteuttamaan koulun-
käynti koronaepidemian aikana siten, että se on turvallista lapsille ja 
henkilökunnalle. Suositusta noudattamalla voidaan hallita tartuntariskiä 
eli vähentää tartuntoja ja rajata mahdollisissa altistustilanteissa altistu-
neiden joukko mahdollisimman pieneksi. Toimintaa suunniteltaessa on 
tärkeää sovittaa yhteen lapsen etu ja oikeudet ja tartuntatautien torjun-
nan periaatteet. Helsingissä tilojen turvallinen käyttö tarkoittaa muun 
muassa, että oppilaat opiskelisivat etäyhteyksiä hyödyntävän ja lähio-
petuksen yhdistelmämallin mukaisesti, jossa osa luokista työskentelee 
kukin vuorollaan ja lyhytaikaisesti etäopetuksessa. Oppilaiden oikeus 
opetukseen turvataan myös poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden ai-
kana. Päätös koskee lähtökohtaisesti kaikkea Helsingissä annettavaa 
perusopetusta. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät kuitenkaan kos-
ke esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen 1 - 3 vuosiluokkien oppilai-
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ta, erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita, pidennetyn oppivelvolli-
suuden oppilaita eikä valmistavan opetuksen oppilaita. Näiden oppilai-
den opetus järjestetään lähiopetuksena.

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

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
1.3.2022 antama suositus koskee silti myös varhaiskasvatusta ja esio-
petusta ja niiden tilankäyttöä, mutta mahdollisuutta ja tarvetta etäyh-
teyksien hyödyntämisen ja läsnäolon yhdistelmämalliin ei toiminnan 
luonteen vuoksi ole.

Säädösperusta

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

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

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

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

5.4.2022 päättyneellä lausuntokierroksella olleessa esitysluonnoksessa 
ehdotetaan jatkettavaksi jälleen perusopetuslakiin ja Helsingin euroop-
palaisesta koulusta annettuun lakiin väliaikaiset säännökset, jotka var-
mistaisivat vastaavanlaisen säätelytilan myös lukuvuonna 2022—2023. 
Lainsäädäntö mahdollistaa siirtymisen opetuksen järjestäjän päätöksel-
lä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Esityksen tarkoituksena on eh-
käistä koronaviruksen leviämistä, lieventää siitä koituvia haittoja sekä 
turvata perusopetuslain mukaisen opetuksen turvallinen järjestäminen. 
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022 ja olemaan voimassa 
31.7.2023 asti. 

OKM:stä 19.4.2022 saadun sähköpostitiedon mukaan ministeriöllä on 
valmius antaa hallituksen esitys elokuun alussa. Käytännössä tämä 
kuitenkin tarkoittanee sitä, että poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät 
ole käytettävissä heti koulujen alkaessa elokuussa. 

Epidemiologinen toiminta ja kasvatuksen ja koulutuksen toimiala seu-
raavat tilannetta kesän aikana. Tilannearvion perusteella tuodaan 
mahdollisesti 8.8.2022 kaupunginhallituksen syyskauden ensimmäi-
seen kokoukseen käsiteltäväksi poikkeuksellisten opetusjärjestelyjä 
koskeva päätös, mikäli on voimassaoleva lainsäädäntö.

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

Epidemiologinen arviointi

Suomen tilanne

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

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

Koronavirus muuntuu jatkuvasti, ja uudet muunnokset ovat olleet edel-
täjiään tarttuvampia ja yleistyneet nopeasti. Marraskuussa 2021 saa-
punut omikron-muunnos on selvästi edeltäjäänsä deltaa tarttuvampi. 
Deltan tartuttavuus- eli R-luku oli 1,3, kun omikronilla R-luku on 3 – 4. 
Jo joulukuussa pääkaupunkiseudulla  tartunnan saaneita oli niin paljon, 
että kaikki halukkaat eivät päässeet testeihin. Todellinen tautihuippu oli 
vielä korkeampi kuin näyttäisi verratessa aikaisempiin tautihuippuihin. 
Virusta kiertää väestössä edelleen runsaasti ja vain osa tartunnoista 
todetaan laboratoriotestillä.

Rokotukset suojaavat hyvin vakavalta sairaudelta, mutta tartuntaa vas-
taan rokotussuoja hiipuu ajan kuluessa.  Rokotukset suojaavat myös 
huonommin omikron-tartunnalta kuin aikaisemmilta varianteilta, joten 
rokotetut voivat tartuttaa eteenpäin. Omikron-muunnos aiheuttaa lie-
vempää tautia kuin aikaisemmat muunnokset, samoin uudempi omik-
ron BA.2.  Rokotetut sairastavat omikroninkin yleensä lieväoireisena 
limakalvoinfektiona. Tehokas leviäminen tuottaa niin paljon tartunnan 
saaneita, että pienikin osuus vakavasti sairastuneita riittää aiheutta-
maan merkittävää sairaalahoidon kuormitusta. 

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

Helsingin kaupungin alueen tilanne

Helsingissä on havaittu epidemia-aikana yli 150 000 koronatapausta. 
Helsingin ilmaantuvuus on tällä hetkellä 778/100 000 asukasta/14 vrk 
(24.4.2022 tilanteessa), ilmaantuvuus on nyt pienimmillään kuluvan 
vuoden osalta. Todellinen ilmaantuvuus on sitä korkeampi, sillä rajalli-
nen testauskapasiteetti kohdennetaan suurimman riskin tarpeisiin, ja 
kaikkia oireisia ei ohjata testiin. Noin 40 %:lla  testatuista todetaan ko-
ronatartunta. Myös jätevesiseurannan perusteella epidemiatilanne on 
laantumassa.

Koronatilanteen pahennuttua Helsinki ja monet muut suuret kunnat 
luopuivat ensin karanteenien asettamisesta 10.1.22, ja 21.1.22 valtao-
sasta eristämisistä. Kun koronaa on yhteiskunnassa paljon, ei eristämi-
sellä ja karanteeneilla saavuteta lisähyötyä. Kun suuri osa väestöstä on 
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jo kohdannut viruksen, ei myöskään ole tarvetta ryhtyä ilmaantuvuuden 
laskiessa uudelleen asettamaan karanteeneja.

Pitkin syksyä 2021 rokottamattomien lasten koronailmaantuvuus oli ro-
kotettujen ikäryhmiä korkeampi: tartunnan saaneiden osuus oli lapsilla 
noin kaksinkertainen väestöosuuteen verrattuna. Omikronmuunnoksen 
saavuttua tilanne muuttui, sillä omikron tarttuu myös rokotettuihin. Ro-
kotettujen osuus tartunnoista kasvoi. Kevään aikana eniten tartuntoja 
on todettu20 – 49 –vuotiailla aikuisilla. Alle 20-vuotiaiden todettujen tar-
tuntojen osuus oli suurimmillaan viikolla 3 ja 4, 22%. Viikolla 16 alle 20-
vuotiailla todettiin tartunnoista 7 %. 

Vaikka viikkojen 33/2021 –16/2022 aikana korona on todettu PCR-
testillä 8144 alakouluikäisellä lapsella, joista suurin osa rokottamatto-
mia, on heistä aniharva tarvinnut sairaalahoitoa koronan vuoksi. 

Helsinkiläisistä yli 18-vuotiaista on 89 % saanut yhden koronaroko-
teannoksen, 86 % kaksi ja 62 % kolmannen rokotuksen. Isommista 
koululaisista, 12-17-vuotiaista 80 % on saanut yhden rokoteannoksen 
ja 74 % jo toisenkin. Rokotusten teho näkyi syyskuussa, kun kahden 
viikon kuluttua ensimmäisten annosten saamisesta sairastuneiden ylä-
kouluikäisten määrä laski. Omikron tarttuu myös rokotettuihin, ja joulu-
kuussa yläkoululaisten ilmaantuvuus nousi lähes samalle tasolle ala-
koululaisten kanssa. Riskiryhmiin kuuluvien 5 – 11 –vuotiaiden roko-
tukset aloitettiin joulukuussa 2021, kaikille ikäryhmään kuuluville tarkoi-
tetut rokotukset viikolla 03/2022 ja toisen annoksen tarjoaminen viikolla 
11/2022. Tästä ikäryhmästä 30 % on saanut yhden rokotuksen, ja 15 % 
toisen annoksen. Määrät ovat todella alhaisia, mutta vastaavat euroop-
palaista tasoa.  Tätä selittävinä tekijöinä voi ajatella olevan se, että 
kaikki vanhemmat eivät ole pitäneet rokotusta tarpeellisena, tai lapsen 
jo sairastettua lykkäävät rokotusta myöhemmäksi. 

Kun testauskapasiteetin rajat tulivat vastaan, piti epidemian kehittymis-
tä arvioida muilla keinoin. Helsingin kaupungin sairaalassa ja HUSin 
osastoilla hoidossa olevien helsinkiläisten koronapotilaiden määrä oli 
korkeimmillaan viikolla 3 saakka ja kääntyi sen jälkeen laskuun, pysyen 
kuitenkin korkealla tasolla koko kevään ajan. Myös tehohoidossa ole-
vien potilaiden määrä kääntyi laskuun  viikon 3 jälkeen. Ajankohtaisesti 
tehohoidon tarvetta ei ole helsinkiläisillä potilailla.

Helsingin alueen koulujen tilanne

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

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

Tarkasteltaessa syksyn 2021 koronalukuja ja poissaolotilastoja voidaan 
havaita käyrien nousevan ja laskevan samaan tahtiin. Näin ollen koulu-
jen poissaolotilastoista voidaan tehdä päätelmiä koronan ilmaantuvuu-
desta nyt, kun koululaisia ei ohjata testeihin. Poissaoloja oli paljon 
syyskuussa delta-aallon tavoitettua koululaiset, sitten ne vähenivät hiu-
kan, ja syysloman jälkeen palasivat samalle tasolle ja ampaisivat ylös 
joulukuussa omikronin myötä. Korkeimmillaan koululaisista oli poissa 
perusopetuksesta 15 % viikolla 51 – poissaoloja saattoi lisätä valmis-
tautuminen joulun viettoon sukulaisten kanssa – ja kevätlukukauden 
käynnistyttyä poissaolojen osuus oli tasainen 10-11 % kolmen ensim-
mäisen viikon ajan. Sen jälkeen poissaolojen määrä alkoi laskea ja oli 
helmikuusta maaliskuun alkupuolelle pääosin 8% ja 9% välillä. Pois-
saoloseuranta päättyi 11.3.2022. Leviämistä kouluympäristössä voi 
edelleen tapahtua. Niin moni on nyt sairastanut ja/tai saanut rokotus-
suojan, että omikronin aiheuttama merkittävä uusi aalto koululaisten pii-
rissä on kevään 2022 aikana epätodennäköinen.

Etäopetus epidemian hillitsemisen keinona

Alakouluikäisillä koronan ilmaantuvuus oli syksyllä 2021 kolminkertai-
nen verrattuna päiväkoti-ikäisiin, omikronin aikaan kaksinkertainen. Se-
littäviä tekijöitä ovat koululaisten päiväkoti-ikäisiä huomattavasti suu-
rempi liikkuvuus ja kohtaamiset. Alakouluikäisillä lapsilla saattaa olla 
useampiakin harrastuksia, joista kussakin tavataan esimerkiksi 5 – 30 
muuta lasta. Lapsiryhmät eri luokista ja eri kouluista sekoittuvat muun 
muassa iltapäivätoiminnassa, harrastuksissa, kerhoissa, kuoroissa, ky-
läillessä ja juhlissa. Lapset viettävät valvomatonta vapaa-aikaa keske-
nään. Kännykän katselu vieri vieressä kuuluu suomalaisen kouluikäi-
sen lapsen vapaa-aikaan. Omikronin helpompi tarttuvuus on myös li-
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sännyt tartuntoja koululaisjoukoissa, joissa ryhmien sekoittuvuus on 
väistämättä suurempaa kuin päiväkodeissa.

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

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

Etäopetus aiheuttaa kuormitusta lapsille, heidän vanhemmilleen ja ope-
tushenkilökunnalle ja sen on koettu aiheuttavan oppimisvajetta. Pitkä-
aikainen etäopetus eriarvoistaa koululaisia, on riski oppilaan jaksami-
selle ja jopa mielenterveydelle. Korona on lapsille lievä tauti, ja etäope-
tuksen haitat lasten yleiselle terveydelle ja hyvinvoinnille ovat huomat-
tavasti etäopetuksen hyötyjä suuremmat. Omikron on niin tarttuva, että 
se tulee saavuttamaan kaikki yhteiskuntamme jäsenet. Torjuntatoimilla 
on voitu hidastaa sitä turvataksemme terveydenhuollon toiminnan, mut-
ta loputtomiin se ei ole estettävissä.

Edellä todetusta huolimatta voidaan joissakin tilanteissa perustellusti 
joutua turvautumaan myös poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin ter-
veysturvallisuuden takaamiseksi sekä tartuntojen ja epidemian hillitse-
miseksi. Korona on yllättänyt aikaisemminkin, joten tarpeen vaatiessa 
on rajoituksia jälleen otettava käyttöön, mutta ei ole todennäköistä, että 
tätä tarvittaisiin kevätlukukauden aikana. Syyslukukauden käynnistyes-
sä tullevat koronatartunnat taas lisääntymään, kuten kaikki hengitys-
tieinfektiot lasten kokoontuessa yhteen. Jos uusia yllättäviä variantteja 
ei ilmaannu, lapset sairastavat koronan tavallisena flunssana.

Suositeltavat toimenpiteet epidemian rajaamiseksi kouluissa

Minkään yksittäisen torjuntatoimen merkitystä on vaikea saada tutki-
muksin selville. Kaikissa yhteiskunnissa torjuntatoimet ovat yhdistelmä 
erilaisia keinoja. Kokeellista tutkimusta asiasta ei voi tehdä, se vaatisi 
jostakin muuten käytössä olevasta toimesta luopumista ja lasten altis-
tamista koronalle, tai hyvin huolellisesti tehtyä eri koulujen käytäntöjä 
vertailevaa tutkimusta, jossa muut sekoittavat tekijät on vakioitu. Uuden 
variantin saapuessa on toimittava niiden tietojen ja kokemusten valos-
sa, joita edellisistä varianteista on.
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Tiheään toistettuja kotitestejä ehdotettiin oireettomien koululaisten tes-
taamiseen. Nykyisten kotitestien suorituskyvystä omikronin tunnistami-
sessa oireettomalla lapsella ei ole tutkimustietoa. Omikron tarttuu hyvin 
jo ennen oireita, ja tartunnan saaneet lapset kehittyvät parissa vuoro-
kaudessa tartuttaviksi. On todennäköistä, että kahdesti viikossa suori-
tettavat koronan kotitestit eivät estäisi sitä, että ensimmäisen lapsen 
saadessa positiivisen testin olisivat seuraavat jo tartuttavia. Huoltovar-
muuskeskus jakoi kotitestejä myös Helsinkiin ja niitä jaettiin koululaisille 
käytettäväksi oireisten lasten testaamiseen. 

Henkilökohtaisten varotoimien ja testaamisen lisäksi koronan torjumi-
nen perustuu ihmisten välisten kontaktien vähentämiseen sekä pitämäl-
lä turvaväliä ihmisjoukon sisällä että estämällä ihmisjoukkojen sekoit-
tuminen. Oleskeleminen pitkiä aikoja sisätiloissa on koronan tarttumi-
selle otollinen tilanne. Turvavälien pitäminen, käsihygienian tehostami-
nen, maskien käyttö sekä kohdennetut rajoitustoimenpiteet ovat aikai-
semmin olleet hyviä keinoja tapausmäärien pitämisessä maltillisina. 
Joukkojen sekoittumista on estetty välttämällä yhteistunteja ja isoja yh-
teistilaisuuksia, porrastamalla välitunteja ja ruokailuja. Epidemian hel-
pottaessa on purettu rajoituksia ja palattu lähemmäs normaalia kou-
luarkea. Kouluille annettu erillinen maskisuositus poistettiin 21.4.2022. 
Maskin käyttö jatkossa perustuu omaan harkintaan ja maskeja on edel-
leen tarjolla kouluilla Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on antanut 
ohjeet kouluille ja päiväkodeille ja tiedottanut koteja wilma-viestillä.

Terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö Helsingissä

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

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

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

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

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

Yksityisille sopimuskouluille ja valtion kouluille on varattu hallintolain 34 
§:n mukainen mahdollisuus lausua mielipiteensä koskien valmistelussa 
olevaa Helsingin kaupunginhallituksen tartuntatautilain 58 §:n mukaista 
päätöstä oppilaitosten tilojen käyttämisestä ja siihen liittyvästä peruso-
petuksen poikkeusjärjestelyiden mahdollistamisesta edellistä päätöstä 
valmisteltaessa. Kuulemiskirjeet on lähetettiin 11.9.2020 ja määräai-
kaan 18.9.2020 mennessä saatiin saatu yksi vastaus. Tässä vastauk-
sessa todetaan, että kaupunginhallituksen päätös on tarpeellinen tai 
tarkemmin ottaen välttämätön turvallisen opetuksen järjestämiseksi tar-
tuntatautialtistuksen tai -karanteenin kohdistuessa koulun henkilöstöön 
tai oppilaisiin.

Helsingissä kaupunginhallitus toimii hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 8b 
kohdan mukaan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä. 
Kaupunginhallituksen tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukainen 
päätös on edellytys sille, että opetuksen järjestäjä voi tarvittaessa päät-
tää perusopetuslain 20 a §:n 1 momentin nojalla poikkeuksellisiin ope-
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tusjärjestelyihin siirtymisestä. Jotta mahdollinen päätös poikkeukselli-
siin opetusjärjestelyihin siirtymisestä voitaisiin perustaa aina uusim-
paan tilannetietoon, joudutaan päätös todennäköisesti tekemään kii-
reellisellä aikataululla. Päätöksenteon mahdollinen viivästyminen saat-
taisi aiheuttaa huomattavaa haittaa ihmisten terveydelle, minkä vuoksi 
viivytyksettömän käsittelyn takaamiseksi on tarkoituksenmukaista siir-
tää poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtämisestä päättäminen ope-
tuksen järjestäjälle. Myös Espoon ja Vantaan kaupunginhallituksissa on 
tehty vastaavat päätökset.

Kaupunginhallitus päätti lukuvuoden 2020-2021 aikana kymmenen ker-
taa poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen mahdollistamisesta. Edellisen 
kerran kaupunginhallitus on päättänyt asiasta 9.8.2021 § 558 ajalle 
10.8.-9.9.2021, 6.9.2021 § 608 ajalle 10.9-9.10.2021, 4.10.2021 § 723 
ajalle 10.10.-9.11.2021, 8.11.2021 § 825 ajalle 10.11- 9.12.2021, 
29.11.2021 § 899 ajalle 10.12.2021-9.1.2022, 10.1.2022 § 9 ajalle 
10.1.-9.2.2022, 7.2.2022 § 113 ajalle 10.2-9.3.2022, 7.3.2022 § 181 
ajalle 10.3-9.4.2022 ja 4.4.2022 ajalle 10.4-9.5.2022 § xxxx. Kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan toimialajohtaja on vuoden 2020-2021 ai-
kana päättänyt poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä 15 
kertaa. 

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

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

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

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

anna.kukkola(a)hel.fi
Siiri Vainikainen, epidemiologisen toiminnan lääkäri, puhelin: 09 310 28640

siiri.vainikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 OKM THL suositus - opetus ja varhaiskasvatus 1.3.2022

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Etelä-Suomen aluehallintovi-
rasto / opetus- ja kulttuuritoi-
men va

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiiri

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Opetushallitus Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Opetus- ja kulttuuriministeriö Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Sosiaali- ja terveysministeriö Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Terveyden- ja hyvinvoinnin 
laitos

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

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

Yksityiset ja valtion peruskou-
lut

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunginkanslia
Palvelukeskus
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.04.2022 § 246

HEL 2020-009208 T 12 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti määrätä tartuntatautilain 58 §:n nojalla, että 
Helsingin kaupungin alueella sijaitsevien perusopetuslain mukaista pe-
rusopetusta antavien oppilaitosten tiloja voidaan käyttää perusopetuk-
sen antamiseen seuraavin edellytyksin.
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Tiloja käytettäessä tulee tartuntatautilain 1 §:ssä säädetty tartuntatauti-
lain tarkoitus huomioon ottaen noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön 
(OKM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 1.3.2022 anta-
maa ja päivityksin täydennettyä liitteenä olevaa suositusta (liite 1).

Päätös on voimassa ajan 10.4-9.5.2022 tai kunnes asiasta toisin pääte-
tään.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

07.03.2022 Ehdotuksen mukaan

07.02.2022 Ehdotuksen mukaan

10.01.2022 Ehdotuksen mukaan

29.11.2021 Ehdotuksen mukaan

08.11.2021 Ehdotuksen mukaan

04.10.2021 Ehdotuksen mukaan

06.09.2021 Ehdotuksen mukaan

09.08.2021 Ehdotuksen mukaan

03.05.2021 Ehdotuksen mukaan

29.03.2021 Ehdotuksen mukaan

01.03.2021 Ehdotuksen mukaan

01.02.2021 Ehdotuksen mukaan

04.01.2021 Ehdotuksen mukaan

07.12.2020 Ehdotuksen mukaan

09.11.2020 Ehdotuksen mukaan

05.10.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

31.08.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

10.08.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256
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katja.rimpila(a)hel.fi
Timo Korhonen, yksikönpäällikkö, puhelin: 09 310 21012

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

anna.kukkola(a)hel.fi
Siiri Vainikainen, epidemiologisen toiminnan lääkäri, puhelin: 09 310 28640

siiri.vainikainen(a)hel.fi
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§ 361
Linjaukset nuorisoneuvoston edustajien läsnäolo- ja puheoikeudes-
ta toimialalautakunnissa ja nuorisoneuvoston toimintasääntö

HEL 2021-013404 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi liitteenä 1 olevan apulaisoikeus-
kanslerin 12.4.2022 antaman päätöksen OKV/208/10/2021-OKV-7.

Lisäksi kaupunginhallitus vahvisti linjaukset nuorisoneuvoston edusta-
jien läsnäolo- ja puheoikeudesta toimialalautakunnissa.

 Nuorisoneuvoston keskuudestaan valitsemille edustajille annetaan 
läsnäolo- ja puheoikeus toimialalautakuntien kokouksiin. 

 Nuorisoneuvosto valitsee keskuudestaan kolme edustajaa kuhunkin 
toimialalautakuntaan. 

 Edustajat osallistuvat kokouksiin yksi kerrallaan mahdollisimman 
tasapuolisesti vuorotellen. 

 Edustajat valmistautuvat kokouksiin yhdessä ja mahdollisuuksien 
mukaan koko nuorisoneuvoston kanssa. Valmistelutapaamiset ovat 
avoimia ja niihin on hyvä kutsua myös muita nuoria mukaan. 

 Toimialalautakuntien jäsenistä valitaan tarvittava määrä kummeja, 
jotka tukevat edustajia lautakuntatyöskentelyssä. 

 Nuorisoneuvoston työtä tukevat nuoriso-ohjaajat tukevat myös 
edustajia kokouksiin valmistautumisessa, erilaisten näkökulmien 
hahmottamisessa sekä huolehtimalla, että asioista käydään nuori-
soneuvoston kokouksissa yhteistä keskustelua. Myös kunkin lauta-
kunnan sihteeri tai vastaava henkilö tukee edustajaa tarvittaessa 
kokoustilanteessa. 

 Läsnäolo- ja puheoikeutta ei ole toimielimen käsitellessä salassa 
pidettävää asiaa, julkista asiaa, jossa on salassa pidettävää aineis-
toa, tai henkilöstöä koskevaa asiaa. 

 Edustajia koskee samanlainen velvollisuus olla ilmaisematta suljet-
tujen kokousten keskusteluita kuin lautakuntien jäseniä ja muita ko-
kouksissa läsnäolevia. 

 Edustajat ovat oikeutettuja samaan kokouspalkkioon kuin viranhalti-
jat ja työntekijät. 

 Tarkemmista toimintatavoista sovitaan nuorisoneuvoston ja kunkin 
toimialan kesken.

Samalla kaupunginhallitus vahvisti liitteenä 2 olevan toimintasäännön 
nuorisoneuvoston työskentelytapojen kuvaukseksi.

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, va. hallintojohtaja, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Apulaisoikeuskanslerin päätös 12.4.2022 OKV 208 10 2021-OKV-7
2 Nuorisoneuvoston toimintasääntö 2022-23
3 Nuorisoneuvoston lausunto 27.4.2022

Muutoksenhaku

Päätöksen kohta 1 Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätöksen kohdat 2 ja 3 Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhal-
litus

Otteet

Ote
Nuorisoneuvosto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen 24.6.2019, 478 § vahvistamista linjauksista nuo-
risoneuvoston edustajien läsnäolo- ja puheoikeudesta toimialalauta-
kunnissa sekä 13.12.2021, 941 § vahvistamasta nuorisoneuvoston 
toimintasäännöstä on tarpeen poistaa edellytys sukupuolikiintiöiden so-
veltamisesta valittaessa lautakuntaedustajaryhmää.

Läsnäolo- ja puheoikeuslinjauksista poistetaan kohdasta kaksi: ”Edus-
tajien valinnassa tulee ottaa huomioon laissa säädetty sukupuolten vä-
linen tasa-arvo; kolmesta edustajasta molempia sukupuolia tulee olla 
vähintään yksi.” Kohtaan jää teksti: ”Nuorisoneuvosto valitsee keskuu-
destaan kolme edustajaa kuhunkin toimialalautakuntaan”.

Toimintasäännöstä poistetaan toisen sivun ensimmäisestä kappalees-
ta: ”Edustajien valinnassa tulee ottaa huomioon laissa säädetty suku-
puolten välinen tasa-arvo. Sukupuolten moninaisuuden huomioiden 
lautakuntaryhmästä voi olla enintään 60% yhtä sukupuolta.” Kappaleen 
tekstiksi jää: "Nuorisoneuvostolla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupungin 
toimialalautakunnissa. Nuorisoneuvosto valitsee keskuudestaan vaa-
leilla kuhunkin toimialan lautakuntaan kolme edustajaa, jotka osallistu-
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vat kokouksiin yksi kerrallaan. Edustajat osallistuvat kokouksiin yksi 
kerrallaan mahdollisimman tasapuolisesti vuorotellen. Edustajien toi-
mintakausi on yksi kalenterivuosi."

Valtioneuvoston apulaisoikeuskansleri on päätöksessään 12.4.2022 
(OKV/208/10/2021-OKV-7) kiinnittänyt Helsingin kaupunginhallituksen 
huomiota perustuslain ja tasa-arvolain yhdenvertaisuutta, sukupuolten 
tasa-arvoa ja syrjinnän kieltoa koskevien säännösten noudattamiseen 
nuorisoneuvoston valitessa edustajiaan kaupungin toimialalautakuntiin. 
Apulaisoikeuskansleri on katsonut, että sukupuolikiintiöiden soveltami-
sella lautakuntaryhmien valintaan ei edistetä tasa-arvon toteutumista, 
vaan ehkäistään sitä. Kiintiöiden soveltaminen on näin lainvastaista.

Vielä apulaisoikeuskansleri on kiinnittänyt Helsingin kaupunginhallituk-
sen huomiota kuntalaissa ja nuorisolaissa säädettyihin vaatimuksiin 
nuorten ja heidän vaikuttajaryhmänään toimivan nuorisoneuvoston 
asianmukaisesta kuulemisesta nuorten asioita koskevassa päätöksen-
teossa. Apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei kanteluasian käsittelyssä ol-
lut kuultu asianmukaisesti nuorisoneuvostoa.

Linjausten ja toimintasäännön muutoksesta on kuultu nuorisoneuvos-
toa. Nuorisoneuvoston 27.4.2022 antama lausunto on liitteenä 3. Nuo-
risoneuvosto puoltaa muutosta.

Kaupunginhallituksen nuorisoneuvoston toimintasäännön vahvistamis-
päätös 13.12.2021, 941 § ei ole lainvoimainen. Kaupunginhallitus hyl-
käsi 4.4.2022, 255 § oikaisuvaatimuksen, jossa yhtenä perusteena oli 
sukupuolikiintiöiden lainvastaisuus. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa oli 
muita perusteita. Valitusaika hallinto-oikeuteen oikaisuvaatimukseen 
annetusta päätöstä ei ole vielä päättynyt.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, va. hallintojohtaja, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Apulaisoikeuskanslerin päätös 12.4.2022 OKV 208 10 2021-OKV-7
2 Nuorisoneuvoston toimintasääntö 2022-23
3 Nuorisoneuvoston lausunto 27.4.2022

Muutoksenhaku

Päätöksen kohta 1 Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
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Päätöksen kohdat 2 ja 3 Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhal-
litus

Otteet

Ote
Nuorisoneuvosto

Tiedoksi

Nuorisopalvelukokonaisuus
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§ 362
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio vuoden 2022 alue-
vaaleissa

HEL 2022-005633 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus vahvisti keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle 
vuoden 2022 aluevaalien yhteydessä hoidetuista tehtävistä maksetta-
vaksi palkkioksi  3.250 euroa, mikä maksetaan talousarvion kohdalta 1 
10 01 (vaalien järjestäminen, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1 Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkiopyyntö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja pyytää (liite 1), että hänelle 
suoritetaan 23.1.2022 toimitettuihin aluevaaleihin liittyvien tehtävien 
hoitamisesta palkkio 3.250 euroa Luottamushenkilöiden taloudelliset 
etuudet -päätöksen (kaupunginvaltuusto 23.6.2021, § 213) nojalla. 
Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet -päätöksen mukaan kes-
kusvaalilautakunnan puheenjohtajalle maksetaan vaalikohtainen palk-
kio.

Valtio korvaa Helsingin kaupungille ensimmäisten aluevaalien järjestä-
misestä aiheutuneet kustannukset. 
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Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio maksetaan talousar-
vion kohdalta 1 10 01, jonka määrärahat on osoitettu vaalien järjestä-
miseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1 Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkiopyyntö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu
Keskusvaalilautakunta
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§ 363
Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi kaupungin ylläpitämästä 
talviuintipaikasta

HEL 2021-006821 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
2.6.2021 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteis-
tä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille val-
tuutetuille.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään aloitetta Laajasalon talviuintipaikasta 2.6.2021 kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Anna Vuorjoen ehdottaman toivomus-
ponnen, jonka mukaan kaupungin tulee selvittää mahdollisuutta, että 
yritysten, yhdistysten ja seurojen ylläpitämien talviuintipaikkojen ohella 
kaupunki voisi itse ylläpitää yhtä tai useampaa kaupunkilaisille avointa 
talviuintipaikkaa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on viime vuoden lopulla hyväksynyt 
kaikille toimialan palvelukokonaisuuksille palvelustrategiat, joissa mää-
ritellään mitä palveluja kaupunki tuottaa itse, missä palveluissa toimi-
taan kumppanina ja mahdollistajana, ja minkä palvelujen tuottamiseen 
kaupunki ei osallistu.
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Liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategiassa talviuinti määritel-
lään osaksi omaehtoisen liikunnan lisäämiseen tähtäävää toimintaa, 
jossa helsinkiläisiä kannustetaan ja ohjataan liikunnan pariin yhteis-
työssä eri toimijoiden kanssa. Liikuntapalvelukokonaisuus kehittää tal-
viuintimahdollisuuksia yhteistyössä seurojen ja yritysten kanssa, eikä 
talviuinti siten pääsääntöisesti ole toimintaa, jota kaupunki itse tuottaa 
tai ylläpitää.

Helsingissä on tällä hetkellä kolmetoista seurojen ylläpitämää talviuinti-
paikkaa. Yksinkertaisimmillaan talviuintipaikka sisältää lämpimän puku-
suojan, avannon ja avantoon johtavat portaat. Palvelustrategian mukai-
sesti kaupunki toimii mahdollistajan roolissa ja vuokraa paikat talviuinti-
seuroille. Talviuintipaikan ylläpitäjät vastaavat uintipaikkojen turvalli-
suudesta sekä niihin kuuluvien rakennusten, laitteiden, kulkureittien ja 
varusteiden kunnossapidosta.

Nykyiset sopimukset talviuintiseurojen kanssa päättyvät ensi vuonna. 
Sopimusten uusimisen yhteydessä voidaan tarkentaa hakumenettelyä 
ja kriteerejä, jotta talviuintimahdollisuuksia olisi tarjolla nykyistä enem-
män myös niille kaupunkilaisille, jotka eivät ole talviuintiseurojen jäse-
niä. Yhdessä toimijoiden kanssa pyritään parantamaan myös viestintää 
talviuintipaikoista ja niiden käyttömahdollisuuksista.

Myös merellisillä alueilla toimivilla yrityksillä on kiinnostusta tuottaa tal-
viuintipaikkoja asiakkailleen osana muuta toimintaansa. Uusia yritysten 
tuottamia talviuintipaikkoja on alustavasti suunnitteilla mm. Hietalah-
teen osana saunatoimintaa. Yritysvetoisessa talviuintitoiminnassa ei 
edellytetä jäsenyyttä, vaan uimaan ja saunaan pääsee kertamaksulla.

Vuoden 2021 osallistuvassa budjetoinnissa hyväksyttiin OmaStadi-
hanke "Lisää yhteisöllisiä talviuintipaikkoja Helsinkiin", jonka puitteissa 
tullaan kartoittamaan soveltuvia uusia paikkoja ja laatimaan toteutus-
suunnitelma kattavasta talviuintipaikkojen verkostosta. Suunnitelman 
toteuttaminen aloitetaan mahdollisuuksien mukaan perustamalla kol-
mesta viiteen uutta talviuintipaikkaa eri puolille kaupunkia. OmaStadi-
hankkeen tukemien alkuinvestointien jälkeen uintipaikkojen ylläpidosta 
sovitaan paikallisten asukas- tai muiden yhdistysten kanssa. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on toivomusponnen johdosta anta-
massaan lausunnossa edellyttänyt, että OmaStadi-hankkeen toteutuk-
sen jälkeen talviuintipaikkojen riittävyyttä seurataan eri kaupunginosis-
sa, ja tarvittaessa selvitetään toimia, joilla kohtuuhintaisia talviuinti-
mahdollisuuksia voidaan edistää vastaamaan kysyntää.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 01.03.2022 § 42

HEL 2021-006821 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi 15.12.2021 liikuntapalvelu-
kokonaisuuden palvelustrategian, jossa määritellään liikuntapalveluko-
konaisuuden rooli liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistäjänä. Liikun-
tapalvelukokonaisuuden palvelustrategiatyön yhteydessä määriteltiin 
mitä palveluja tuotetaan itse, missä palveluissa toimitaan kumppanina 
ja mahdollistajana, sekä minkä palveluiden tuottamiseen kaupunki ei 
osallistu. Liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategia määrittelee 
talviuinnin osaksi omaehtoisen liikunnan lisäämiseksi tähtäävää toimin-
taa, jossa helsinkiläisiä kannustetaan ja ohjataan omaehtoisen liikun-
nan pariin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Talviuintimahdollisuuk-
sia liikuntapalvelukokonaisuus kehittää yhteistyössä seurojen ja yritys-
ten kanssa, eikä se näin ollen pääsääntöisesti ole toimintaa, jota kau-
punki itse tuottaa tai ylläpitää.
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Helsingissä on tällä hetkellä 13 seurojen ylläpitämää talviuintipaikkaa. 
Kaksitoista sopimusta on liikuntapalveluiden hallinnoimia ja yksi kau-
punkiympäristön hallinnoima. Palvelustrategian mukaisesti kaupunki 
toimii mahdollistajan roolissa ja vuokraa paikat talviuintiseuroille, jotka 
järjestävät talviuintitoimintaa jäsenilleen. 

OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia erilais-
ten kaupunkilaisten ehdottamien hankkeiden kautta, ja toteutettavat 
hankkeet tarjoavat mahdollisuuden edistää myös talviuintimahdolli-
suuksia. Lisää yhteisöllisiä talviuintipaikkoja Helsinkiin -hanke sai 3 875 
ääntä ja siinä tullaan kartoittamaan talviuintipaikkoja, laaditaan toteu-
tussuunnitelma kattavasta Helsingin talviuintipaikkojen verkostosta, ja 
aloitetaan mahdollisuuksien mukaan suunnitelman toteuttaminen pe-
rustamalla 3–5 uutta talviuintipaikkaa eri puolille Helsinkiä. OmaStadi 
hankkeen tukemien alkuinvestointien jälkeen, uintipaikkojen ylläpidosta 
sovitaan paikallisten asukas- tai muiden yhdistysten kanssa. 

Nykyiset sopimukset talviuintiseurojen kanssa päättyvät vuonna 2023. 
Sopimusten uusimisen yhteydessä voidaan tarkentaa hakumenettelyä 
ja kriteerejä, jotta talviuintimahdollisuuksia olisi tarjolla nykyistä enem-
män myös niille kaupunkilaisille, jotka eivät ole talviuintiseurojen jäse-
niä. Yhdessä toimijoiden kanssa pyritään parantamaan myös viestintää 
talviuintipaikoista ja niiden käyttömahdollisuuksista. Talviuintimahdolli-
suuksista viestiminen otetaan paremmin huomioon liikuntapalvelujen 
verkkosivu-uudistuksen yhteydessä.

Myös merellisillä alueilla toimivilla yrityksillä on kiinnostusta tuottaa tal-
viuintipaikkoja asiakkailleen osana muuta toimintaansa. Uusia yritysten 
tuottamia talviuintipaikkoja on yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa 
alustavasti suunnitteilla mm. Hietalahteen osana yritysvetoista sauna-
toimintaa. Yritysvetoisessa talviuintitoiminnassa ei edellytetä jäsenyyt-
tä, vaan talviuintipaikalle ja saunaan pääsee kertakorvauksella.

Yksinkertaisimmillaan talviuintipaikka sisältää lämpimän pukusuojan, 
avannon ja avantoon johtavat portaat. Talviuintipaikan ylläpitäjä, eli 
palveluntarjoaja, vastaa talviuintipaikan turvallisuudesta laatimalla mm. 
talviuintipaikan turvallisuussuunnitelman. Palveluntarjoaja voi olla esi-
merkiksi kunta, seurakunta, yhdistys tai yritys. Palveluntarjoaja
vastaa talviuintipaikan rakennusten, laitteiden, kulkureittien ja varustei-
den huollosta ja kunnossapidosta.

OmaStadi-hankkeen puitteissa toteutettujen uusien talviuintipaikkojen 
käynnistymisen jälkeen toimiala seuraa talviuintipaikkojen riittävyyttä eri 
kaupunginosissa ja tarvittaessa selvittää toimia, joilla voidaan edistää 
kohtuuhintaisten talviuintimahdollisuuksien perustamista eri kaupungi-
nosiin kysyntää vastaavasti.
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Käsittely

01.03.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään päätösehdotuksen loppuun: 

OmaStadi-hankkeen puitteissa toteutettujen uusien talviuintipaikkojen 
käynnistymisen jälkeen toimiala seuraa talviuintipaikkojen riittävyyttä eri 
kaupunginosissa ja tarvittaessa selvittää toimia, joilla voidaan edistää 
kohtuuhintaisten talviuintimahdollisuuksien perustamista eri kaupungi-
nosiin kysyntää vastaavasti.

Kannattaja: Eeva Kärkkäinen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Veronika Honkasalon vas-
taehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Eeva Kärkkäinen: Korvataan kappaleen (2) viimeinen lause kappaleel-
la:

Talviuintimahdollisuuksia liikuntapalvelukokonaisuus kehittää yhteis-
työssä seurojen ja yritysten kanssa, eikä se näin ollen pääsääntöisesti 
ole toimintaa, jota kaupunki itse tuottaa tai ylläpitää.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Eeva Kärkkäisen vastaeh-
dotuksen yksimielisesti.

15.02.2022 Pöydälle

01.02.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Stefan Fröberg

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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§ 364
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 18. 

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

2.5.2022

  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta 3.5.2022
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 3.5.2022
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 5.5.2022
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto 5.5.2022
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
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apulaispormestarit  
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 
353, 354, 359, 361 (Päätöksen kohta 1), 363 ja 364 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 355, 356, 357, 358, 361 (Päätöksen kohdat 2 ja 3) ja 362 
§:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 360 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
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Valitusoikeus

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

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

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

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

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

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

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

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava:

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

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

3. vaatimusten perustelut;

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

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

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

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 360 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

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

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

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

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

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

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

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

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

3. vaatimusten perustelut;

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

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

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

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

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Kaupunginhallitus

Juhana Vartiainen
puheenjohtaja

Saara Nirkko
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Tuomas Rantanen Paavo Arhinmäki

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 18.05.2022.


