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Vastaus vt Jaana Pelkosen kysymykseen lasten ja nuorten uimatai-
don kehityksestä ja ylläpidosta Helsingissä 

HEL 2011-002822 T 12 01 01 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus 

Valtuutettu Jaana Pelkonen kysyy mm. kuinka lasten ja nuorten uima-
taidon kehityksestä ja ylläpidosta huolehditaan Helsingissä? 

Vastaus: 
 
Helsingin kouluissa järjestetään uimaopetusta 1-5. luokkien oppilaille 
neljä tuntia lukuvuodessa.  Kehitysvammaisille järjestetään uimaope-
tusta  8-10 oppituntia lapsen vamman laadusta riippuen. 

Uimaopetus kuuluu opetussuunnitelmaan ja sen toteuttaa liikuntaviras-
to. Uimaopettajat ovat Helsingin liikuntaviraston liikunnanohjaajia. Ope-
tussuunnitelma tehdään yhteistyössä opetusviraston kanssa. Liikunta-
virasto myös kehittää säännöllisesti koululaisten opetussuunnitelman 
mukaista uimaopetusta. Opetusvirastossa laaditaan kaikkia kaupungin 
peruskouluja koskeva uintivuorolista, jonka mukaan koulujen oppilaat 
kuljetetaan uimahalliin omalla vuorollaan. 

Mikäli oppilas ei osallistu koulun uimaopetukseen esimerkiksi uskonnol-
lisista syistä, vanhemmille ilmoitetaan, että uimataito on osa liikunnan 
opetussuunnitelmaa ja vaikuttaa liikunnan arvosanaan. Uimataidon voi 
saavuttaa tällöin myös yksityisessä uimakoulussa. 

Kaikissa yksityisissä kouluissa uimaopetus on koulun vastuulla. 

Koululaisuinteihin osallistuvien lasten uimataitoa seurataan ja testataan 
säännöllisesti.  Lukuvuonna 2010 - 2011 Helsingin kaupungin koulujen 
viidesluokkalaisista 94 %  saavutti pohjoismaisen yleisen uimataito-
määritelmän mukaisen uimataitotestin. Testi sisältää hypyn uintisyvyi-
seen veteen sekä 200 metriä yhtäjaksoista uintia, josta 50 metriä sel-
käuintia. Vastaava prosenttiosuus koko maassa oli vuonna 2006 80 %. 

Liikuntavirasto toteutti kyselyn 1.-5. luokkalaisten luokanopettajille lu-
kuvuonna 2008-2009. Kyselyllä selvitettiin koululaisuintien opetuksen 
laatua. Luokanopettajat antoivat kouluarvosanoin mitattuna arvosanan 
9. 

Koululaisten uimaopetuksen tavoitteena on laadukas opetus, jolla in-
nostetaan lapsia jatkamaan uintia omaehtoisesti. Lisäksi uimaopettajia 
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koulutetaan vuosittain Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto 
ry:ltä tilatuilla koulutuksilla. 

Liikuntavirasto järjestää vapaa-ajan uimakouluja alakouluikäisille ympä-
ri vuoden eri uimahalleissa. Uimakouluihin osallistuu noin kaksituhatta 
lasta vuosittain. Liikuntavirasto järjestää myös tyttöjen alkeis- ja jatko-
uimakouluja, joihin pääsääntöisesti osallistuu maahanmuuttajataustai-
sia lapsia ja nuoria. 

Uimahallit ovat ahkerassa käytössä iltaisin, mikä rajoittaa uimaopetuk-
sen järjestämismahdollisuuksia. Urheiluhallit Oy, joka hallinnoi suurinta 
osaa Helsingin uimahalleista, järjestää myös lapsille vapaa-ajan uima-
kouluja. Lisäksi uimaseuroilla ja yksityisillä yrityksillä on uimakoulutoi-
mintaa. 

 

Lisätiedot 
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683 

hannu.hyttinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 vt Jaana Pelkosen kysymys 
2 Opetusviraston vastaus 
3 Liikuntaviraston vastaus 
4 Urheiluhallit Oy:n lausunto 
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Vastaus vt Jaana Pelkosen kysymykseen katutöistä 

HEL 2011-003206 T 10 05 02 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus 

Vt Jaana Pelkonen kysyy, miksi keskeisten paikkojen katutöitä ei voi 
hoitaa pikaisesti, myös öisin urakkatyönä. 

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 
antaa vastauksenaan rakennusviraston lausunnon. 

Lisätiedot 
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035 

kristiina.matikainen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Vt Jaana Pelkosen kysymys 
2 Rakennusviraston lausunto vt Jaana Pelkosen valtuustokysymykseen 
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Vastaus vt Terhi Koulumiehen kysymykseen erikoissairaanhoidos-
sa odottavien potilaiden pääsystä kaupungin omille potilaspaikoille 

HEL 2011-003588 T 06 00 00 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus 

Kysymyksessä tiedustellaan, miten kaupunki on varautunut varmista-
maan erikoissairaanhoidossa odottavien potilaiden pääsyn kaupungin 
omille potilaspaikoille tulevana talvena. 

Vastauksena esitettyyn kysymykseen sosiaali- ja terveystointa johtava 
apulaiskaupunginjohtaja toimittaa liitteenä 2 olevan terveyskeskuksen 
antaman lausunnon. 

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Vt Terhi Koulumiehen kysymys 
2 Terveyskeskuksen lausunto 9.9.2011 erikoissairaanhoidossa odottavi-

en potilaiden pääsystä kaupungin omille potilaspaikoille 
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Vastaus vt Yrjö Hakasen kysymykseen liiketilojen vuokraamisesta 
ja ylijäämän palauttamisesta 

HEL 2011-003699 T 10 01 03 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus 

Kysymyksessä viitataan Helsingin kaupungin kiinteistöyhtiöiden liiketi-
lojen vuokraamisesta tehtyyn kanteluun ja tiedustellaan, mihin toimiin 
kaupunginhallitus on ryhtynyt Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuk-
sen (ARA:n) suosituksen johdosta kiinteistöyhtiöiden liiketilojen vuok-
raamisesta syntyneen ylijäämän palauttamiseksi, ja miten kiinteistöyh-
tiöille ja niiden asukkaiden hyväksi palautetaan isännöintiin, huoltoon ja 
ylläpitoon kohdistuva omaisuus. 

Vastauksena valtuutettu Yrjö Hakasen kysymykseen kaupunkisuunnit-
telu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja toteaa seuraa-
vaa: 

ARA:n vastausta liiketilojen vuokraamisesta tehtyyn kanteluun käsitel-
tiin Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallituksessa 30.8.2011. Asia 
sekä kiinteistöviraston alustava selvitys vuokratuotoista merkittiin tie-
doksi. Saadun selvityksen mukaan vuonna 2010 saatu yhteenlaskettu 
nettotuotto kaikkien kiinteistöyhtiöiden osalta oli 6192,87 euroa. Tuotto 
on vaihdellut vuosittain ja joinakin vuosina se on ollut negatiivinen. 

Helsingin kaupungin nykyisen 21 aravakiinteistöyhtiön fuusio Helsingin 
kaupungin asunnot Oy:hyn (Hekaan) toteutuu 1.1.2012. Liiketilojen 
vuokraamista ja siitä syntyvää ylijäämää tullaan seuraamaan Hekan 
toiminnassa ARA:n antamien ohjeiden mukaisesti. 

Lisätiedot 
Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325 

suvi.ramo(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Vt Yrjö Hakasen kysymys 
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Vastaus vt Kati Peltolan kysymykseen homeelle vaikeasti allergisoi-
tuneiden ihmisten asumisesta 

HEL 2011-003556 T 10 06 00 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus 

Kysymyksessä tiedustellaan Homepakolaiset -nimisen ryhmän teke-
män kuntalaisaloitteen valmistelutilannetta, muita ratkaisuja homeelle 
vaikeasti allergisoituneiden ihmisten terveelliseen asuttamiseen sekä 
mahdollisuutta ylläpitää seudullista rekisteriä sairaille ja vammaisille 
soveltuvista erityisasunnoista. 

Vastauksena esitettyihin kysymyksiin kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistö-
tointa johtava apulaiskaupunginjohtaja toteaa seuraavaa: 

Homepakolaiset ry on jättänyt kunnan asukkaan aloitteen, jossa esite-
tään, että Helsingin kaupunki rakentaisi muutamia hirsimökkejä sellai-
sille vaikeasti homeallergisoituneille henkilöille, jotka eivät ole löytäneet 
itselleen sopivaa asuntoa. Vastaus aloitteeseen on valmisteilla ja anne-
taan aikanaan kaupunginjohtajan toimesta. Valtuuston työjärjestyksen 
mukaisesti aloite ja siihen annettu vastaus tuodaan kaupunginvaltuus-
tolle tiedoksi vuoden 2011 kunnan asukkaan aloitteiden käsittelyn yh-
teydessä kevätkaudella 2012. 

Homeongelmista kärsivien on mahdollista hakea kaupungin vuokra-
asuntoa. Suurin osa kaupungin vuokra-asunnoista on aravalainoitettu-
ja, joten niiden asukasvalinnassa noudatetaan tarveharkintaa. Tervey-
dellinen peruste ja siitä johtuva mahdollinen asunnottomuus ovat teki-
jöitä, jotka priorisoivat asunnonhakijan asunnonvälityksessä. Jos ha-
kemukseen on liitetty terveystarkastajan tai ympäristökeskuksen lau-
sunto homeongelmasta, ja mahdollisesti myös lääkärinlausunto, hake-
mus luokitellaan erittäin kiireelliseksi. Kaupungin vuokra-asuntojen väli-
tyksessä pyritään löytämään kuluttajan tarvetta vastaava asunto, joka 
täyttää esitetyt toiveet ja erityisvaatimukset. 

Helsingin vuokra-asuntokannassa on 224 erityisesti sairaille ja liikunta-
vammaisille tarkoitettua asuntoa. Vuonna 2010 näitä asuntoja välitettiin 
41. Tällä hetkellä tällaista erityisasuntoa hakee 32 hakijaa. Inva -
mitoitettuja erityisasuntoja tarjotaan vain sellaista tarvitseville hakijoille. 
Asukasvalinnoissa tehdään tiivistä yhteistyötä sosiaaliviraston vam-
maispalvelun kanssa. Sosiaalivirastolla on myös omassa hallinnassaan 
erityisvarusteltuja asuntoja, joita he tarjoavat asiakkailleen. Vam-
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maisasuntojen tarjonta on kohtuullisen hyvin vastannut niiden kysyn-
tään. 

1990-luvun puolivälin jälkeen valmistuneet vuokra-asunnot ovat kaikki 
esteettömiä ja sopivat yleensä erilaisista sairauksista ja liikuntavam-
moista kärsivien tarpeisiin. Kaupungin vuokra-asuntojen välityksessä 
pyritään löytämään kuluttajan tarvetta vastaava asunto, joka täyttää 
esitetyt toiveet ja erityisvaatimukset. Vammaisten henkilöiden erityisti-
lanne ja asunnontarpeen kiireellisyys huomioidaan hakemuskäsittelys-
sä. 

Helsingissä kaupungin vuokra-asuntoja haetaan useimmiten kaupun-
ginosatasolla. Varsinkin sairaat ja liikuntavammaiset haluavat useimmi-
ten pysyä ennestään tutuilla alueilla, lähellä tuttavien ja sukulaisten 
verkostoa. Pääkaupunkiseudun yhteisen erityisasuntorekisterin ja kes-
kitetyn asunnonvälityksen järjestämiselle ei ole toistaiseksi ollut tilaus-
ta. 

Lisätiedot 
Miliza Ryöti, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 25407 

miliza.ryoti(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Vt Kati Peltolan kysymys 
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Vastaus vt Lilli Autin kysymykseen alle 65-vuotiaiden palveluasumi-
sesta 

HEL 2011-003715 T 05 07 03 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus 

Vt Lilli Autti kysyy mihin toimenpiteisiin kaupungin johto aikoo ryhtyä, 
jotta kaikki nyt jo kohtuuttomia aikoja palveluasumispaikkaa odottaneet 
alle 65-vuotiaat henkilöt saavat tarvitsemansa paikan nopeasti. 

Vastauksena sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 
toteaa seuraavaa: 

Mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen piirissä on tällä hetkellä 
504 asiakasta. Vuodesta 2006 palveluasumista on lisätty 62 asiakkaal-
le. 

Alle 65-vuotiaiden monisairaiden palveluasumisen piirissä on tällä het-
kellä 354 asiakasta. Alle 65-vuotiaiden monisairaiden palveluasumisen 
määrä on lisääntynyt 87 asiakkaalla vuodesta 2006. Paikoista 130 on 
sosiaaliviraston omaa toimintaa, ostopalveluina hankitaan palvelua 224 
asiakkaalle. 

Suursuon sairaalan profiilia muutetaan kokonaisuudessaan aktiivisen 
kuntouttamisen suuntaan. Suursuolle on keskitetty mm. alle 65-
vuotiaiden monisairaiden kuntoutustoimintaa. Tavoitteena on, että 
osastoilta mahdollisimman moni voitaisiin tehostetun kuntoutuksen jäl-
keen kotiuttaa. SAS-prosessia kehitetään terveyskeskuksen ja sosiaa-
liviraston yhteistyönä. 

Alle 65-vuotiaiden mielenterveyskuntoutujien ja monisairaiden pitkät 
odotusajat on tiedostettu, ja niistä saa tarvittaessa tarkat tiedot. Hoito-
ketjun sujuvuuteen pitää jatkossa kiinnittää nykyistä parempaa huomio-
ta. 

Sosiaalivirasto on lisännyt vuonna 2011 palveluasumisen ostoja 30 
mielenterveyskuntoutujalle. 

Mielenterveyskuntoutujien palveluasumista lisätään ostamalla 30 uutta 
paikkaa syksyllä 2011. Yksikköön sijoitetaan pisimpään odottaneet. 

Muita mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja ketjun toimivuuden parantami-
seksi selvitetään ja pyritään toteuttamaan vuoden 2012 alussa. 
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Suunnitelman mukaan monisairaille alle 65-vuotiaille asiakkaille valmis-
tuu vuonna 2013 sosiaaliviraston Siltamäen palvelukodin 20-paikkainen 
lisärakennus. 

Lisätiedot 
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048 

olli.hari(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Vt Lilli Autin kysymys 
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Vastaus vt Nina Hurun kysymykseen kaupungin korvaus- ja varau-
tumisvastuusta jätevesi-/ hulevesiviemäristöjen toimivuudessa 

HEL 2011-003716 T 11 01 01 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus 

Valtuutettu Nina Huru kysyy muun muassa, millä tavoin Helsingin kau-
punki on huomioinut viemäröinnin riittävyyden ja toimivuuden rank-
kasateiden aiheuttamissa tulvatilanteissa. 

Vastauksena esitettyyn kysymykseen totean seuraavaa: 

Helsingin viemäriverkostosta suurin osa on erillisviemäröintiä. Erillis-
viemäröinnillä tarkoitetaan viemäröintiä, jossa jätevesi johdetaan 
omassa putkiviemärissään ja hulevesi omassa erillisessä putkistossaan 
tai avoviemärissä. Uudet projekti- ja muut alueet toteutetaan erillis-
viemäröityinä. Helsingin keskusta, kantakaupunki ja vanhimmat esi-
kaupunkien keskustat ovat suurelta osin sekaviemäröityä. Sekaviemä-
röintijärjestelmässä jäte-, hule- ja kuivatusvedet johdetaan samoissa 
putkiviemäreissä toisiinsa sekoittuneina. 

Erillisviemäröinnin ja sekaviemäröintijärjestelmän mitoitusperusteet 
poikkeavat toisistaan. Hulevesi, joka muodostuu viemäreihin johdetta-
vista sadevesistä, lumen sulamisvesistä ja perustusten kuivatusvesistä, 
on viemäreiden mitoituksen kannalta merkittävin. 

Hulevesiviemäriverkosto mitoitetaan mitoitussateen perusteella. Mitoi-
tussateena käytetään asiantuntijoiden arvioimaa suurinta sade-
vesimäärää, jonka välittömäksi poisjohtamiseksi viemäri on mitoitetta-
va. Helsingissä viemärit mitoitetaan tilastollisesti kerran kahdessa vuo-
dessa esiintyvän kymmenen minuuttia kestävän sateen intensiteetille. 

Mitoitussadetta rankemmat sadetilanteet, eli niin kutsutut kaupunkitul-
vat, hoidetaan hallitusti maanpinnalla tulvareittejä myöten vesistöihin. 

Alempana verkostossa verkostojen riittävyys pyritään ottamaan mitoit-
tamisessa huomioon käyttämällä ennusteita verkostoon myöhemmin 
liittyvistä alueista ja niiden ominaisuuksista. 

Viimeaikaiset tulvatilanteet ovat osoittaneet, että nykyinen tulvareititys 
ei ole täysin riittävä esiintyneissä rankkasadetilanteissa. Syynä tähän 
on kaupunkirakenteen tiivistyminen (vettä läpäisemättömien pintojen li-
sääntyminen) sekä mahdollisesti myös saderankkuuksien kasvu ilmas-
tonmuutoksen seurauksena. 
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HSY:n vesihuolto rakentaa ja ylläpitää vesihuoltoverkostoja. Verkosto-
jen järjestelmätasoisen toiminnan varmistaminen on pääasiassa HSY:n 
vesihuollon ja rakennusviraston vastuulla. 

Yksittäisten tulvimistapausten vastuiden muodostuminen on tapaus-
kohtaista ja riippuu hyvin monenlaisista tulvan tyyppiin ja suuruuteen ja 
hulevesijärjestelmän suunnitteluun ja toimintaan liittyvistä seikoista. 
Rahallisen korvausvastuun kannalta keskeisiä ovat vesihuoltolaitoksen 
ja liittyjien välisten liittymissopimusten tulkinnat. Hulevesitulvan ja ve-
sistötulvan sattuessa samalle paikalle samanaikaisesti korvausvastuu-
seen vaikuttavat myös ns. tulvavahinkolain tulkinnat. 

Tilanteissa, joissa tulvan aiheuttamat haitat ja tulviminen on osoitetta-
vissa selkeästi kaupungin omistamien ja ylläpidettävien järjestelmien tai 
tulvareittien toimimattomuudesta tai riittämättömyydestä, kantaa Hel-
singin kaupunki vastuun aiheutuneista vahingoista. 

Tulvariskien hallitsemiseksi Helsingin kaupunki on laatinut ns. hulevesi- 
ja tulvastrategiat. Hulevesistrategian päämääränä on mm. tulvahaitto-
jen poistaminen ja ehkäiseminen. Kaupunginhallitus hyväksyi hulevesi-
strategian 20.10.2008 ja kehotti asettamaan erityisen hulevesiryhmän 
edistämään strategian toimeenpanoa. 

Strategioiden toimeenpano on jo käynnissä, ja esimerkiksi tulvareittien 
kartoitus- ja kehittämistyö on käynnistetty. Uusilla projektialueilla hule-
vesien käsittely suunnitellaan paikallisesti ja kiinteistöjen suunnitteluun 
integroidusti siten, että alueelta pois johdettavien hulevesien määrä 
pienenee olennaisesti. Olemassa olevilla alueilla tullaan panostamaan 
hulevesien paikalliseen hyödyntämiseen ja toisaalta tulvareittien riittä-
vyyden ja kattavuuden varmistamiseen. 

Strategian tavoitteiden toteutuminen raportoidaan vuonna 2013. 

Lisätiedot 
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102 

erja.saarinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Vt Nina Hurun kysymys 
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1 Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto 9.9.2011 
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Pelastuskomentaja 06.09.2011 

HEL 2011-003716 T 11 01 01 

Päätös 

Pelastuskomentaja päätti antaa asiasta seuraavanlaisen lausunnon. 

Helsingin kaupungin pelastuslaitos ei osallistu viemäreiden mitoittami-
seen. Pelastuslaitokselle tulee vuosittain hoidettavaksi satoja vahingon-
torjuntatehtäviä, joista osa aiheutuu rankkasateesta. Helsingin pelas-
tuslaitos on osallistunut vuoden 2005 jälkeen useisiin Helsingin tulvan-
torjuntaa käsittelevien eri työryhmien työskentelyyn sekä Helsingin hu-
levesistrategian valmisteluun. Viimeksi mainitussa asiakirjassa on esi-
tetty yksityiskohtaiset toimenpide-ehdotukset huleveden haittojen tor-
jumiseksi. Helsingin kaupungin pelastuslaitos on tarkistamassa opera-
tiivisia  tulvantorjuntasuunnitelmiaan. Lisäksi pelastuslaitos on hankki-
massa kolmen vuoden aikana 60 moottoriruiskua tulvantorjuntaa var-
ten. 

Lisätiedot 
Lilja Jorma, pelastusjohtaja, puhelin: 310 30100 
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