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Kokousaika 25.04.2012 18:00 - 23:07, keskeytetty 19:14 - 19:34

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

Krohn, Minerva kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. 

varapuheenjohtaja
Alanko-Kahiluoto, Outi
Anttila, Maija
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Autti, Lilli
Bergholm, Jorma
Björnberg-Enckell, Maria
Ebeling, Mika
Gadd, Sture
Hakanen, Yrjö
Hakola, Juha poistui 19:29, poissa: 91§, 92§, 93§, 

94§, 95§, 96§, 97§, 98§, 99§, 100§, 
101§

Helistö, Kimmo
Hellström, Sanna
Holopainen, Mari
Huru, Nina
Ingervo, Sirkku poistui 19:41, poissa: 92§, 93§, 94§, 

95§, 96§, 97§, 98§, 99§, 100§, 101§
Kanerva, Seppo
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Karu, Heikki
Kiviniemi, Mari
Kolbe, Laura
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Kousa, Tuuli
Kuikka, Essi
Lahti, Jere poistui 19:34, poissa: 92§, 93§, 94§, 

95§, 96§, 97§, 98§, 99§, 100§, 101§
Lipponen, Päivi
Luukkainen, Hannele
Modig, Silvia
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Moisio, Elina poistui 22:22, poissa: 96§, 97§, 98§, 
99§, 100§, 101§

Mäki, Terhi poistui 19:44, poissa: 92§, 93§, 94§, 
95§, 96§, 97§, 98§, 99§, 100§, 101§

Männistö, Lasse
Nieminen, Jarmo
Ojala, Outi
Oker-Blom, Jan D
Paavolainen, Sara
Pajamäki, Osku
Pakarinen, Pia
Peltokorpi, Terhi
Peltola, Kati
Perkiö, Sanna
Puhakka, Sirpa
Puoskari, Mari
Puura, Heli
Rantanen, Tuomas
Rauhamäki, Tatu
Rautava, Risto
Rissanen, Laura
Romakkaniemi, Juho
Saarnio, Pekka
Sarkomaa, Sari poistui 19:32, poissa: 91§, 92§, 93§, 

94§, 95§, 96§, 97§, 98§, 99§, 100§, 
101§

Saukkonen, Lea poistui 19:33, poissa: 91§, 92§, 93§, 
94§, 95§, 96§, 97§, 98§, 99§, 100§, 
101§

Sinnemäki, Anni
Soininvaara, Osmo
Sumuvuori, Johanna
Suomalainen, Nina
Sydänmaa, Johanna
Tenkula, Tarja
Thors, Astrid
Torvalds, Nils
Urho, Ulla-Marja
Valokainen, Tuomo
Valpas, Antti
Valtonen, Olli
Vapaavuori, Jan
Vesikansa, Sanna
Vikstedt, Tea
Virkkunen, Julia saapui 18:09, poissa: 87§, 88§
Vuorinen, Markku
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Ylikahri, Ville
Aaltio, Elina varajäsen
Ekholm-Talas, Heidi varajäsen

saapui 19:29, poissa: 87§, 88§, 89§
Enroth, Matti varajäsen
Henttonen, Riikka varajäsen

saapui 22:07, poissa: 87§, 88§, 89§, 
90§, 91§, 92§, 93§, 94§

Järvinen, Jukka varajäsen
Karhu, Jessica varajäsen
Kokko, Kristiina varajäsen

saapui 19:34, poissa: 87§, 88§, 89§, 
90§

Korppi-Koskela, Anu varajäsen
saapui 18:06, poistui 20:38, poissa: 
87§, 92§, 93§, 94§, 95§, 96§, 97§, 
98§, 99§, 100§, 101§

Leppä-aho, Pauli varajäsen
Lohi, Jyrki varajäsen
Nurmela, Tuomas varajäsen

saapui 19:33, poissa: 87§, 88§, 89§
Näre, Sari varajäsen
Pirhonen, Harri varajäsen

saapui 19:44, poissa: 87§, 88§, 89§, 
90§

Ristimäki, Reetta varajäsen
saapui 22:22, poissa: 87§, 88§, 89§, 
90§, 91§, 92§, 93§, 94§

Saksala, Harri varajäsen
saapui 18:05, poissa: 87§

Skoglund, Riitta varajäsen
saapui 19:41, poissa: 87§, 88§, 89§, 
90§

Snäll, Riitta varajäsen
saapui 19:32, poissa: 87§, 88§, 89§

Taipale, Kaarin varajäsen
Välimäki, Heta varajäsen

Muut

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Penttilä, Hannu apulaiskaupunginjohtaja
Räty, Laura apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio rahoitusjohtaja
Saxholm, Tuula talousarviopäällikkö
Summanen, Juha osastopäällikkö
Hari, Olli kaupunginsihteeri
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Härmälä, Timo kaupunginsihteeri
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Rautanen, Marja-Liisa kaupunginsihteeri
Sippola-Alho, Tanja kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Hyttinen, Hannu kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Saarinen, Erja apulaiskaupunginsihteeri
Kari, Tapio lehdistöpäällikkö
Snellman, Johanna tiedottaja
Waronen, Eero viestintäpäällikkö
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Teppo, Tiina päätösvalmisteluyksikön päällikkö

Asiantuntijat

Sarvilinna, Sami kaupunginlakimies
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Tid 25.04.2012 18:00 - 23:07, avbrutet 19:14 - 19:34

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Krohn, Minerva stadsfullmäktiges ordförande
Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande
Alanko-Kahiluoto, Outi
Anttila, Maija
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Autti, Lilli
Bergholm, Jorma
Björnberg-Enckell, Maria
Ebeling, Mika
Gadd, Sture
Hakanen, Yrjö
Hakola, Juha avlägsnade sig 19:29, frånvarande: 

91§, 92§, 93§, 94§, 95§, 96§, 97§, 
98§, 99§, 100§, 101§

Helistö, Kimmo
Hellström, Sanna
Holopainen, Mari
Huru, Nina
Ingervo, Sirkku avlägsnade sig 19:41, frånvarande: 

92§, 93§, 94§, 95§, 96§, 97§, 98§, 
99§, 100§, 101§

Kanerva, Seppo
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Karu, Heikki
Kiviniemi, Mari
Kolbe, Laura
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Kousa, Tuuli
Kuikka, Essi
Lahti, Jere avlägsnade sig 19:34, frånvarande: 

92§, 93§, 94§, 95§, 96§, 97§, 98§, 
99§, 100§, 101§

Lipponen, Päivi
Luukkainen, Hannele
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Modig, Silvia
Moisio, Elina avlägsnade sig 22:22, frånvarande: 

96§, 97§, 98§, 99§, 100§, 101§
Mäki, Terhi avlägsnade sig 19:44, frånvarande: 

92§, 93§, 94§, 95§, 96§, 97§, 98§, 
99§, 100§, 101§

Männistö, Lasse
Nieminen, Jarmo
Ojala, Outi
Oker-Blom, Jan D
Paavolainen, Sara
Pajamäki, Osku
Pakarinen, Pia
Peltokorpi, Terhi
Peltola, Kati
Perkiö, Sanna
Puhakka, Sirpa
Puoskari, Mari
Puura, Heli
Rantanen, Tuomas
Rauhamäki, Tatu
Rautava, Risto
Rissanen, Laura
Romakkaniemi, Juho
Saarnio, Pekka
Sarkomaa, Sari avlägsnade sig 19:32, frånvarande: 

91§, 92§, 93§, 94§, 95§, 96§, 97§, 
98§, 99§, 100§, 101§

Saukkonen, Lea avlägsnade sig 19:33, frånvarande: 
91§, 92§, 93§, 94§, 95§, 96§, 97§, 
98§, 99§, 100§, 101§

Sinnemäki, Anni
Soininvaara, Osmo
Sumuvuori, Johanna
Suomalainen, Nina
Sydänmaa, Johanna
Tenkula, Tarja
Thors, Astrid
Torvalds, Nils
Urho, Ulla-Marja
Valokainen, Tuomo
Valpas, Antti
Valtonen, Olli
Vapaavuori, Jan
Vesikansa, Sanna
Vikstedt, Tea
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Virkkunen, Julia anlände 18:09, frånvarande: 87§, 
88§

Vuorinen, Markku
Ylikahri, Ville
Aaltio, Elina ersättare
Ekholm-Talas, Heidi ersättare

anlände 19:29, frånvarande: 87§, 
88§, 89§

Enroth, Matti ersättare
Henttonen, Riikka ersättare

anlände 22:07, frånvarande: 87§, 
88§, 89§, 90§, 91§, 92§, 93§, 94§

Järvinen, Jukka ersättare
Karhu, Jessica ersättare
Kokko, Kristiina ersättare

anlände 19:34, frånvarande: 87§, 
88§, 89§, 90§

Korppi-Koskela, Anu ersättare
anlände 18:06, avlägsnade sig 
20:38, frånvarande: 87§, 92§, 93§, 
94§, 95§, 96§, 97§, 98§, 99§, 100§, 
101§

Leppä-aho, Pauli ersättare
Lohi, Jyrki ersättare
Nurmela, Tuomas ersättare

anlände 19:33, frånvarande: 87§, 
88§, 89§

Näre, Sari ersättare
Pirhonen, Harri ersättare

anlände 19:44, frånvarande: 87§, 
88§, 89§, 90§

Ristimäki, Reetta ersättare
anlände 22:22, frånvarande: 87§, 
88§, 89§, 90§, 91§, 92§, 93§, 94§

Saksala, Harri ersättare
anlände 18:05, frånvarande: 87§

Skoglund, Riitta ersättare
anlände 19:41, frånvarande: 87§, 
88§, 89§, 90§

Snäll, Riitta ersättare
anlände 19:32, frånvarande: 87§, 
88§, 89§

Taipale, Kaarin ersättare
Välimäki, Heta ersättare

Övriga
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Pajunen, Jussi stadsdirektör
Penttilä, Hannu biträdande stadsdirektör
Räty, Laura biträdande stadsdirektör
Korhonen, Tapio finansdirektör
Saxholm, Tuula budgetchef
Summanen, Juha avdelningschef
Hari, Olli stadssekreterare
Härmälä, Timo stadssekreterare
Matikainen, Kristiina stadssekreterare
Rautanen, Marja-Liisa stadssekreterare
Sippola-Alho, Tanja stadssekreterare
Vallittu, Anja stadssekreterare
Hyttinen, Hannu stadssekreterare
Mickwitz, Leena stadssekreterare
Saarinen, Erja biträdande stadssekreterare
Kari, Tapio presschef
Snellman, Johanna informatör
Waronen, Eero kommunikationschef
Djupsjö, Stefan övertranslator
Teppo, Tiina chef för beslutsberedningsenheten

Sakkunninga

Sarvilinna, Sami stadsjurist
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§ Asia

87 Pj/1 Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Namnupprop, laglighet och beslutförhet

88 Pj/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

89 Pj/3 Kyselytunti
Frågestund

90 Kj/4 Sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan virkaan 
ottaminen
Anställning av innehavare av tjänsten som biträdande stadsdirektör för 
bildnings- och personalväsendet

91 Kj/5 Lähetekeskustelu kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksia ja 
demokratian vahvistamista koskevasta hankkeesta
Remissdebatt om ett projekt rörande påverkansmöjligheter för 
invånarna och starkare demokrati

92 Kj/6 Kaupunginhallituksen varajäsenen sekä kaupunginhallituksen 
konsernijaoston jäsenen valinta
Val av ersättare i stadsstyrelsen och ledamot i stadsstyrelsens 
koncernsektion

93 Kj/7 Eläintarhan johtokunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta
Val av ledamot och vice ordförande i direktionen för djurgården

94 Kj/8 Ympäristölautakunnan varajäsenen valinta
Val av ersättare i miljönämnden

95 Kj/9 Kunnan asukkaan aloitteet vuodelta 2011
Kommuninvånarnas initiativ 2011

96 Ryj/10 Helsingin kaupungin pelastustoimen johtosäännön muuttaminen
Ändring av instruktionen för Helsingfors stads räddningsväsen

97 Kaj/11 Rakentamispalvelu (Stara) Jätkäsaaren työtukikohdan 
hankesuunnitelman hyväksyminen
Projektplan för en arbetsstation på Busholmen för byggtjänsten (Stara)

98 Kaj/12 Kruununhaan tontin 4/4 (Lampan talo) asemakaavan muuttaminen nro 
12094)
Detaljplaneändring för tomten nr 4/4 (Lampaska huset) i Kronohagen 
(nr 12094)

99 Kaj/13 Haagan tonttien 29128/3 ja 29129/5 sekä katu- ja puistoalueiden 
(Kuusamakujan alue) asemakaavan muuttaminen (nro 12074)
Detaljplaneändring för tomterna 29128/3 och 29129/5 och gatu- och 
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parkområden i Haga (området vid Kaprifolgränden) (nr 12074)

100 Kaj/14 Lauttasaaren tontin 31134/2 asemakaavan muuttaminen (nro 12021)
Detaljplaneändring för tomten nr 31134/2 på Drumsö (nr 12021)

101 Sj/15 Käräjäoikeuden lautamiehen valinta
Val av nämndeman vid tingsrätten

102 -/16 Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat seitsemän 
aloitetta
Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande sju motioner
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§ 87
Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen tämän kokouksen osalta 
olivat jättäneet läsnäololistassa mainitut valtuutetut ja heidän tilalleen 
oli kutsuttu listasta ilmenevät varavaltuutetut.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous oli kutsuttu 
koolle kuntalain ja kaupunginvaltuuston työjärjestyksen edellyttämässä 
järjestyksessä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että 
valtuusto oli laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

Liitteet

1 Läsnäololista
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§ 88
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta valittiin pöytäkirjantarkastajiksi 
valtuutetut Tuuli Kousa ja Tatu Rauhamäki sekä varatarkastajiksi 
valtuutetut Sirpa Puhakka ja Markku Vuorinen.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2012 3 (352)
Kaupunginvaltuusto

Pj/3
25.04.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

§ 89
Kyselytunti

Päätös

Kyselytunnilla käsiteltiin kysymys nro 22: 

Vt Arja Karhuvaara (nro 22)

"Helsingin kaupunki on iso rakennuttaja sekä kiinteistö- ja 
asuntovarallisuuden omistaja. Asuntojen hallintamuodosta riippumatta 
on kaupunki toimijana vastuussa rakentamisen ajan valvonnasta, työn 
lopputarkastuksista, takuukorjausten tarkastuksista sekä 
korjausrakentamisesta. Eri puolilla olevien asuntoyhtiöiden 
isännöintitoiminnan vastuulla on mm. takuuajan vakuuksien, 
urakoitsijasopimusten ja taloyhtiöiden varojen asianmukainen hoito.

Tietooni on kuitenkin tullut, että mm. takuuajan vakuuksia on luovutettu 
rakennusyhtiöille kesken takuuajan ja vaikka lopputarkastuksessa 
listatut virheet tai puutteet ovat vielä tekemättä. Näin on toimittu mm. 
Hki 99:n alueella olevan asumisoikeustalon ja sen rakenteen Lujatalo 
Oy:n kohdalla.

Kysynkin miten isännöitsijäyhtiöt kilpailutetaan, miten niiden toimintaa 
ja kaupungin asuinomaisuuden hoitoa sekä taloudenpitoa valvotaan." 
(Kaj)

Lisätiedot
Mari Tammisto, hallintosihteeri, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Kyselytunnille 25.4.2012 jätetyt kysymykset
2 Kysymysvastaukset 25.4.2012

Päätösehdotus

Kyselytunnilla käsitellään kysymys nro 22: 

Vt Arja Karhuvaara (nro 22)

"Helsingin kaupunki on iso rakennuttaja sekä kiinteistö- ja 
asuntovarallisuuden omistaja. Asuntojen hallintamuodosta riippumatta 
on kaupunki toimijana vastuussa rakentamisen ajan valvonnasta, työn 
lopputarkastuksista, takuukorjausten tarkastuksista sekä 
korjausrakentamisesta. Eri puolilla olevien asuntoyhtiöiden 
isännöintitoiminnan vastuulla on mm. takuuajan vakuuksien, 
urakoitsijasopimusten ja taloyhtiöiden varojen asianmukainen hoito.
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Tietooni on kuitenkin tullut, että mm. takuuajan vakuuksia on luovutettu 
rakennusyhtiöille kesken takuuajan ja vaikka lopputarkastuksessa 
listatut virheet tai puutteet ovat vielä tekemättä. Näin on toimittu mm. 
Hki 99:n alueella olevan asumisoikeustalon ja sen rakenteen Lujatalo 
Oy:n kohdalla.

Kysynkin miten isännöitsijäyhtiöt kilpailutetaan, miten niiden toimintaa 
ja kaupungin asuinomaisuuden hoitoa sekä taloudenpitoa valvotaan." 
(Kaj)

Esittelijä

Kaikki 16.4.2012 klo 12 mennessä jätetyt kysymykset ovat tämän 
esityksen liitteenä, ja ne on toimitettu kaupunginjohtajan tai 
apulaiskaupunginjohtajan vastattavaksi seuraavasti:

21 ja 22 (Kaj)

Kirjalliset vastaukset kaikkiin kysymyksiin julkaistaan kaupungin 
verkkosivuilla kyselytunnin päätyttyä. Seuraava kyselytunti pidetään 
23.5.2012. Tälle kyselytunnille tarkoitetut kysymykset on toimitettava 
viimeistään 14.5.2012 klo 12 kaupungin kirjaamoon 
(helsinki.kirjaamo@hel.fi).

Lisätiedot
Mari Tammisto, hallintosihteeri, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Kyselytunnille 25.4.2012 jätetyt kysymykset
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§ 90
Sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan virkaan 
ottaminen

HEL 2012-001464 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti ottaa kansliapäällikkö Ritva Viljasen avoinna 
olevaan sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan virkaan 
seitsemän vuoden määräajaksi.

Kaupunginvaltuusto päätti toimittaa apulaiskaupunginjohtajan vaalin 
sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan virkaan 
seitsemän vuoden määräajaksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että viran palkka on 12 066,90 
euroa kuukaudelta. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, että mikäli otetuksi tulee henkilö, 
joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä edellytyksiä 
koskevia tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, ottaminen on 
ehdollinen, kunnes kaupunginhallitus on henkilön terveydentilasta 
saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. 
Selvitys on esitettävä kahden kuukauden kuluessa virkaan ottamista 
koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Vielä kaupunginvaltuusto päätti, että mikäli otetuksi tulee henkilö, joka 
saavuttaa vanhuuseläkeiän ennen seitsemän vuoden määräajan 
umpeen kulumista, virkasuhde jatkuu kauintaan siihen saakka, kun 
virkaan otettu saavuttaa 68 vuoden iän.

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti määrätä virkaan otetun hoitamaan 
sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan 
toimialaan kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kuuluvia 
tehtäviä.

Käsittely

Puheenjohtaja totesi, että Pertti Hämäläinen on antanut 
suostumuksensa tulla otetuksi apulaiskaupunginjohtajan 
virkasuhteeseen ja esittänyt selvityksen kelpoisuudestaan.

Lisäksi puheenjohtaja ilmoitti, että Päivi Lipponen on perunut 
hakemuksensa.

Puheenjohtajan ehdottama ja valtuuston hyväksymä käsittelyjärjestys 
kuului seuraavasti:
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Asiassa sallitaan ensin keskustelu.

Mikäli valtuusto on yksimielinen, voidaan valinnasta päättää ilman 
varsinaista vaalitoimitusta.

Vaali on kuntalain 60 §:n 4 momentin nojalla vaadittaessa toimitettava 
suljetuin lipuin.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Antti Valpas 
valtuutettu Seppo Kanervan kannattamana ehdottanut, että 
kaupunginvaltuusto päättänee jättää sivistys- ja henkilöstötoimen 
apulaiskaupunginjohtajan vaalin vuoden 2012 kunnallisvaaleissa 
valittavan valtuuston toimitettavaksi.

Lisäksi oli valtuutettu Jorma Bergholm ehdottanut, että 
apulaiskaupunginjohtajan virkaan otettaisiin kansliapäällikkö Ritva 
Viljanen ja valtuutettu Ville Ylikahri ehdottanut, että virkaan otettaisiin 
kansanedustaja Tuija Brax.  

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää 
jaa; jos ei voittaa on valtuutettu Antti Valppaan vastaehdotus 
hyväksytty.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Khs

EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättänee jättää sivistys- ja 
henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan vaalin vuoden 2012 
kunnallisvaaleissa valittavan valtuuston toimitettavaksi.

Jaa-äänet: 81
Elina Aaltio, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, 
Sirpa Asko-Seljavaara, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-
Enckell, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Sture Gadd, 
Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Mari 
Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja 
Karhuvaara, Emma Kari, Heikki Karu, Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Anu 
Korppi-Koskela, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, 
Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Päivi 
Lipponen, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, 
Silvia Modig, Elina Moisio, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Outi Ojala, Jan 
D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi 
Peltokorpi, Kati Peltola, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, 
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Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Juho Romakkaniemi, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Sari 
Sarkomaa, Lea Saukkonen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, 
Johanna Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Kaarin 
Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, 
Heta Välimäki, Tuomo Valokainen, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, 
Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Markku Vuorinen, 
Ville Ylikahri

Ei-äänet: 3
Nina Huru, Seppo Kanerva, Antti Valpas

Poissa: 1
Jussi Halla-aho

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtaja totesi, että asiassa suoritetaan vaali suljetuin lipuin. 
Vaalitoimituksessa avustajina toimivat Terhi Koulumies ja Osku 
Pajamäki. 

Toimitetussa vaalissa Ritva Viljanen sai 48 ääntä, Tuija Brax sai 32 
ääntä, minkä lisäksi jätettiin 2 tyhjää äänestyslippua sekä 2 
äänestyslippua, joihin oli merkitty asiaankuulumaton nimikirjoitus.

Kaupunginvaltuusto päätti ottaa kansliapäällikkö Ritva Viljasen avoinna 
olevaan sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan virkaan 
seitsemän vuoden määräajaksi.

Tämän jälkeen valtuuston kokous keskeytettiin uuden 
apulaiskaupunginjohtajan onnittelemista varten.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

tiina.teppo(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhdistelmä hakijoiden ansioista
2 Valitun hakemus
3 Sanomalehti-ilmoitus 22.2.2012 sivistys- ja henkilöstötoimen 

apulaiskaupunginjohtajan viran täyttäminen
4 Äänestyslista
5 Luettelo oheismateriaalista

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Valittu
Muut hakijat Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee toimittaa apulaiskaupunginjohtajan 
vaalin sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan virkaan 
seitsemän vuoden määräajaksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että viran palkka on 12 066,90 
euroa kuukaudelta. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee, että mikäli otetuksi tulee henkilö, 
joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä edellytyksiä 
koskevia tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, ottaminen on 
ehdollinen, kunnes kaupunginhallitus on henkilön terveydentilasta 
saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. 
Selvitys on esitettävä kahden kuukauden kuluessa virkaan ottamista 
koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Vielä kaupunginvaltuusto päättänee, että mikäli otetuksi tulee henkilö, 
joka saavuttaa vanhuuseläkeiän ennen seitsemän vuoden määräajan 
umpeen kulumista, virkasuhde jatkuu kauintaan siihen saakka, kun 
virkaan otettu saavuttaa 68 vuoden iän.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättänee määrätä virkaan otetun 
hoitamaan sivistys- ja henkilöstötointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kaupunginhallituksen 
johtosäännön mukaan kuuluvia tehtäviä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus toteaa, että 1.3.2012 avoimeksi tullut sivistys- ja 
henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan virka on ollut haettavana 
7.3.2012 päättynein hakuajoin seitsemän vuoden ajaksi. 

Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan apulaiskaupunginjohtajan 
kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto tai hyvä 
perehtyneisyys kunnallishallintoon. Kaupungin päättämän erityisen 
kelpoisuuden lisäksi virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista 
säädetään perustuslaissa. Virkaan ottavan tulee kiinnittää huomiota 
perustuslain 125 §:n mukaisiin yleisiin nimitysperusteisiin eli taitoon, 
kykyyn ja koeteltuun kansalaiskuntoon.

Hakuajan kuluessa jätettiin kuusi hakemusta. Yksi hakija perui 
hakemuksensa. Hakemusasiakirjat ovat kokonaisuudessaan 
nähtävissä kaupunginvaltuuston kokouksessa ja sitä ennen 
hallintokeskuksessa.
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Kaupunginvaltuuston 15.2.2012 (asia 4) tekemän päätöksen mukaan 
tähän apulaiskaupunginjohtajan virkaan voidaan suostumuksensa 
nojalla ottaa myös henkilö, joka ei ole hakenut virkaa. Kunnallisesta 
viranhaltijasta annetun lain 5 §:n mukaan virkaan otettaessa on tällöin 
esitettävä henkilön kelpoisuudesta selvitys.

Kaupungin palvelukseen ottamisen edellytyksenä on, että virkaan 
otettava henkilö antaa tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä 
koskevat tiedot sekä osallistuu tarvittaessa asian selvittämiseksi 
suoritettaviin tarkastuksiin tai tutkimuksiin. Jollei terveydellisiä 
edellytyksiä koskevia tietoja ole käytettävissä virkasuhteeseen 
otettaessa ja valituksi tulee henkilö, joka ei ole kaupungin 
palveluksessa, on kaupunginvaltuuston samalla päätettävä, että 
virkaan ottaminen on ehdollinen. Ottaminen on ehdollinen, kunnes 
kaupunginhallitus on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen 
perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys tulisi esittää 
kahden kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen 
tiedoksisaannista lukien.

Mikäli valituksi tulee henkilö, joka saavuttaa vanhuuseläkeiän ennen 
seitsemän vuoden määräajan umpeen kulumista, kaupunginvaltuuston 
on lisäksi päätettävä, että virkasuhde jatkuu kauintaan siihen saakka, 
kun valittu saavuttaa 68 vuoden iän.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

tiina.teppo(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhdistelmä hakijoiden ansioista

Otteet

Ote Otteen liitteet
Valittu
Muut hakijat Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.03.2012 § 297

HEL 2012-001464 T 01 01 01 01

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee toimittaa apulaiskaupunginjohtajan 
vaalin sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan virkaan 
seitsemän vuoden määräajaksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että viran palkka on 12 066,90 
euroa kuukaudelta. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee, että mikäli otetuksi tulee henkilö, 
joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä edellytyksiä 
koskevia tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, ottaminen on 
ehdollinen, kunnes kaupunginhallitus on henkilön terveydentilasta 
saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. 
Selvitys on esitettävä kahden kuukauden kuluessa virkaan ottamista 
koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Vielä kaupunginvaltuusto päättänee, että mikäli otetuksi tulee henkilö, 
joka saavuttaa vanhuuseläkeiän ennen seitsemän vuoden määräajan 
umpeen kulumista, virkasuhde jatkuu kauintaan siihen saakka, kun 
virkaan otettu saavuttaa 68 vuoden iän.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättänee määrätä virkaan otetun 
hoitamaan sivistys- ja henkilöstötointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kaupunginhallituksen 
johtosäännön mukaan kuuluvia tehtäviä.

Käsittely

26.03.2012 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho: 

Perustelut:

Apulaiskaupunginjohtajan virat täytetään tosiasiallisesti poliittisin 
perustein ja valtuuston voimasuhteiden mukaisesti. Perussuomalaiset 
vastustavat poliittisia virkanimityksiä, ja niistä tulisi vastaisuudessa 
luopua.

Sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan virkaa 
täytettäessä sosialidemokraatit vetoavat siihen, että heidän 
"mandaattinsa" on kesken Tuula Haataisen siirryttyä muihin tehtäviin 
ennen virkakautensa päättymistä, ja vihreät siihen, että nyt istuvan 
valtuuston voimasuhteiden nojalla paikka "kuuluisi" heille.
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Koska valtuustokausi on päättymässä tänä vuonna, ja koska 
apulaiskaupunginjohtajan virkakausi kestää seitsemän vuotta, on 
perusteltua, että, sikäli kuin virkojen puoluepoliittisesta jyvittämisestä ei 
luovuta, sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan virka 
täytetään vasta vuoden 2013 puolella uuden valtuuston aloitettua 
työskentelynsä.

Ehdotus kaupunginhallituksen esitykseksi:

"Kaupunginvaltuusto päättänee jättää sivistys- ja henkilöstötoimen 
apulaiskaupunginjohtajan vaalin vuoden 2012 kunnallisvaaleissa 
valittavan valtuuston toimitettavaksi."

Vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Jäsen Halla-aho jätti asiaan vastaehdotuksensa mukaisen eriävän 
mielipiteen.

19.03.2012 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

tiina.teppo(a)hel.fi
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§ 91
Lähetekeskustelu kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksia ja 
demokratian vahvistamista koskevasta hankkeesta

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
käydä asiassa lähetekeskustelun jatkovalmistelun pohjaksi. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Demokratia-ryhmän loppuraportti 1.11.2011
2 Päätöshistoriaan sisältymättömät lausunnot

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee käydä asiassa lähetekeskustelun 
jatkovalmistelun pohjaksi. 

Esittelijä

Kaupunginhallitus asetti demokratia-ryhmän ajalle 1.4. - 31.10.2011 
ohjaamaan ja seuraamaan tämän valtuustokauden strategiaohjelmaan 
sisältyvien demokratian ja vaikuttamisen tavoitteiden mukaisten 
toimenpiteiden valmistelua ja kokoamista kansanvaltahankkeeksi. 
Demokratia-ryhmän loppuraportti on esityslistan tämän asiakohdan 
liitteenä 1.

Kaupunginhallitus päätti (9.1.2012) pyytää demokratia-ryhmän 
loppuraportista lauta- ja johtokuntien lausunnot, jotka sisältyvät tämän 
asiakohdan päätöshistoriaan ja liitteeseen 2. Samalla kaupunginhallitus 
käynnisti ryhmän esitysten pohjalta jatkotyönä selvitysten ja 
suunnitelmien laatimisen alueellisen demokratian kehittämiseksi, 
suoran demokratian edistämiseksi ja valmistelun avoimuuden 
lisäämiseksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että tarkoituksena on ollut edetä 
toimenpiteiden toteutuksessa viivytyksettä käynnistämällä 
ensimmäisessä vaiheessa kehittämistyötä edellyttävät selvitykset 
osallistuvasta budjetoinnista, alueellisen osallistumisen kokeilusta, 
kansanäänestysten menettelytavoista, verkkopalvelujen kehittämisestä, 
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koulujen verkkovaikuttamisen kehittämisestä ja ns. demokratiatiloista. 
Selvitysten laatiminen on parhaillaan vireillä eri virastoissa. 
Ensimmäisiä toimenpiteitä koskevat esitykset tuodaan 
kaupunginhallituksen käsittelyyn toukokuussa 2012.

Kaupunginhallitus ilmoittaa, että edellä selostettujen selvitysten ja 
lauta- ja johtokunnilta saatujen lausuntojen sekä käydyn 
lähetekeskusten pohjalta laaditaan jatkotyön toimenpidesuunnitelma, 
joka sisältää asukasosallistumisen mallin tai mallit ja pilottialueet sekä 
muut jatkotoimenpiteet. 

Edustuksellisen demokratian kehittämisen ja kaupungin 
johtamisjärjestelmän uudistamisen osalta kaupunginhallitus toteaa, että 
toimenpide-ehdotukset valmistellaan erikseen osana seuraavan 
valtuustokauden strategiaohjelmaa. Valmistelun yhteydessä selvitetään 
erilaisten mallien soveltuvuutta kaupungin johtamisjärjestelmän 
uudistamiseksi ottaen huomioon kuntauudistuksen mahdollisesti 
tuomat muutokset. Selvityksestä laaditaan raportti 
kaupunginhallitukselle 30.11.2012 mennessä.

Kaupunginhallituksen mielestä asiasta tulisi käydä 
kaupunginvaltuustossa lähetekeskustelu.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuustossa nyt käytävä 
lähetekeskustelu on osa valmistelua. Tämän johdosta ei 
päätöksentekoa, lukuun ottamatta pöydälle panoa tai palautusta, tulisi 
kaupunginvaltuustossa sallia.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Demokratia-ryhmän loppuraportti 1.11.2011
2 Päätöshistoriaan sisältymättömät lausunnot

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.04.2012 § 348

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee käydä asiassa lähetekeskustelun 
jatkovalmistelun pohjaksi. 

Käsittely

10.04.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että esittelijän osuuden seitsemänteen 
kappaleeseen lisätään seuraava lause: "Selvityksestä laaditaan raportti 
kaupunginhallitukselle 30.11.2012 mennessä." Näin teksti vastaa 
kaupunginhallituksen 9.1.2012 tekemää päätöstä.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen 
yksimielisesti.

09.01.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

12.12.2011 Pöydälle

07.12.2011 Pöydälle

19.09.2011 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 03.04.2012 § 23

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös

Johtokunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavansisältöisen 
esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisen lausunnon 
demokratiaryhmän loppuraportista:

” Helsingin Satama on kunnallinen liikelaitos, joka tuottaa asiakkailleen 
satamapalveluja.  Asiakkaita ovat ulkomaankaupan ja 
laivamatkustajaliikenteen piirissä toimivat yritykset kuten 
satamaoperaattorit, varustamot, huolinta - ja kuljetusliikkeet sekä 
tuontia ja vientiä harjoittavat yritykset. Matkustajasatamissa Helsingin 
Satama palvelee myös matkustajia. Helsingin Satama ei kohdista 
palveluja suoraan kuntalaisille, mutta on toki tekemisissä asukkaiden 
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kanssa, erityisesti sataman läheisyydessä asuvien kuntalaisten kanssa. 
Helsingin Satamalla on siten rajallisemmin yhtymäkohtia demokratia-
ryhmän esittämiin selvityksiin ja suunnitelmiin alueellisen demokratian 
kehittämiseksi kuin kuntalaisille välittömästi palveluja tarjoavilla 
virastoilla ja liikelaitoksilla.

Kaupunkiyhteistyö

Helsingin Satama on osallistunut satama-alueiden läheisyydessä 
olevien kaupunginosien asukasyhdistysten tilaisuuksiin ja tuonut niissä 
esiin aktiivisen roolinsa hyvänä naapurina Tärkeä teema näissä 
tilaisuuksissa on ollut sataman ympäristövaikutusten hallinta.

Osoituksena yhteistyön toimivuudesta Helsingin Satama voitti vuonna 
2010 ESPO-palkinnon Euroopan parhaasta kaupunkiyhteistyöstä. 
ESPO (European Sea Ports Organisation) on satamien yhteinen 
edunvalvontajärjestö, joka tekee merkittävää työtä satamien yhteisten 
käytänteiden edistäjänä. Palkinnon  perusteena todettiin erityisesti 
Helsingin Sataman halu ylläpitää satamatoimintaa kaupungin 
keskustassa siten tukien Helsingin merellistä identiteettiä. Tuomaristo 
kiitti Helsingin Satamaa myös jatkuvasta vuorovaikutteisesta 
keskustelusta paikallisen yhteisön sidosryhmien kanssa.

Osallistuva budjetointi

Osallistuva budjetointi mukaan lukien taloustiedon avoin saatavuus 
ryhmän esittämässä muodossa ei edistä Helsingin Sataman 
päämääriä. Helsingin Satama toimii liikelaitoksena kilpailutilanteessa ja 
sen asiakaskunta koostuu lähes yksinomaan yrityksistä. Lisäksi on 
muistettava, että Helsingin Sataman toiminta yhtiöitetään kuntalain 
muutoksen tullessa voimaan lähiaikoina.

Verkkopalvelut

Helsingin Sataman toiminnan luonteen ja asiakaskunnan rakenteen 
takia ei Helsingin Satamalla ole tarvetta kohdistaa verkkopalvelujaan 
erityisesti yksittäisille kuntalaisille, vaan se tarjoaa Internet-pohjaisia 
informatiivisia verkkopalveluja sataman toimintaan liittyville yrityksille ja 
yksityisille henkilöille koko maan laajuisesti ja kansainvälisesti.

Helsingin Satama tuottaa kansalaisten ja yritysten käyttöön avointa 
tietoa mm. alusten saapumis- ja lähtöajoista. Tämä tieto on saatavilla 
ajantasaisesti Helsingin Sataman Internet-sivujen kautta sekä 
mobiililaitteilla. 

Helsingin Satama on syksystä 2011 lähtien ollut mukana sosiaalisessa 
mediassa (Facebookissa http://www.facebook.com/HelsinginSatama ja 
Twitterissä http://twitter.com/#!/PortOfHelsinki). Yhtenä 
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pääkohderyhmänä Facebookissa ovat matkustajat ja kansalaiset. 
Facebook tarjoaa kansalaisille suoran, nopean ja avoimen kanavan 
kommunikointiin Helsingin Sataman kanssa. Sosiaalinen media 
mahdollistaa entistä vuorovaikutteisemman läsnäolon lähiyhteisöjen 
elämässä. Facebookin tyyli on vapaampi, keskustelevampi ja 
rosoisempi kuin virallisten verkkosivujen.

Lisäksi Helsingin Satama tarjoaa reaaliaikaista videokuvaa web-
kameroilla eri satamanosista. Tällä palvelulla on hyvin paljon aktiivisia 
käyttäjiä.

Helsingin Sataman sivujen kautta voi antaa palautetta joko Digium-
järjestelmän kautta tai sähköpostilla. Kaikkiin palautteisiin vastataan. ”

Esittelijä
talousjohtaja
Tauno Sieranoja

Lisätiedot
Eve Tuomola, puhelin: +358931033551

eve.tuomola(a)hel.fi

Rahoitusjohtaja 30.3.2012

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, kaupunginhallituksen 9.1.2012 
tiedoksi merkitsemässä demokratia-ryhmän loppuraportissa on 
käsitelty kattavasti demokratian kehittämisen linjauksia ja arvioita 
toteutuksesta. Demokratia-ryhmän työ konkretisoi kaupunginvaltuuston 
hyväksymässä strategiaohjelmassa 2009–2012 esitettyjä demokratian 
ja vaikuttamisen linjauksia. Työryhmän raportissa esitetyt toimenpiteet 
muodostavat hyvän pohjan demokratian kehittämiselle Helsingissä.

Kaupunginhallituksen käynnistämien jatkotoimenpiteiden valmistelusta 
talous- ja suunnittelukeskus toteaa osaltaan seuraavaa.

Talous- ja suunnittelukeskuksessa on käynnissä selvitystyö 
osallistuvan budjetoinnin toteutusmahdollisuuksista Helsingissä. Lisäksi 
talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että kaupunkilaisten ja muiden 
tahojen vaihtoehtoisen budjetoinnin mahdollistamiseksi Helsinki Region 
Infoshare www.hri.fi verkkopalveluun on avattu kaupungin taloustietoja 
laajasti ja yksityiskohtaisesti. Palvelussa ovat Helsingin kaupungin 
vuosien 2009 ja 2010 tulot ja menot tilinpäätöksen mukaan. Tiedot 
mahdollistavat kaupungin talousarvio- ja tilinpäätöslukujen käytön esim. 
vaihtoehtoisten budjettien laadintaan niin kaupunki kuin virastotasolla.

Alueellisen osallistumisen kokeilua varten laadittavasta 
pilottisuunnitelmasta talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että virasto 
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osallistuu pilottikokeilun suunnitteluun yhdessä hallintokeskuksen 
kanssa. Pilotissa testataan ja analysoidaan menetelmiä uuden 
tyyppisen asukaskokouksen järjestämiseksi Helsingissä. 

Talous- ja suunnittelukeskuksessa on käynnissä selvitystyö kaupungin 
hallintokuntien verkkopalveluhankkeista ja -suunnitelmista 
asukasosallistumista tukevaa sähköisten vuorovaikutuskanavien, 
verkkopalvelujen ja neuvontaa koskevan kehittämissuunnitelman 
laatimista varten. Selvitys tehdään kartoittamalla ja analysoimalla 
yhtenäisellä tavalla kaupungin eri hallintokunnissa käyttöönotetut ja 
suunnitteilla olevat verkkopalvelut, joilla pyritään parantamaan 
asukasosallistumista.

Talous- ja suunnittelukeskuksessa on käynnissä selvitystyö eri 
hallintokuntien demokratiatiloista, niiden määrästä ja kustannuksista.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa lisäksi, että edustuksellisen 
demokratian toimintaedellytysten parantamista koskevat toimenpide-
ehdotukset kaupunginvaltuuston strategiaohjelmaan 2013 - 2016 
voidaan valmistella demokratia-ryhmän loppuraportista annettujen 
lausuntojen ja jatkotoimenpiteiden pohjalta syyskaudella 2012.

Lisätiedot
Karvinen Marko, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 22.03.2012 § 160

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös

Kiinteistölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle Demokratia-
ryhmän loppuraportista seuraavan lausunnon:

Kuntalaisten osallistumisaktiivisuuden lisääminen on tärkeä strateginen tavoite

Kaupungin strategiaohjelmassa demokratian ja kuntalaisten 
vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen on ollut yksi keskeisistä 
kohteista. 

Kuntalaisille suunnattujen sähköisen kuulemisen ja vaikuttamisen 
verkkopalveluja sekä alueellisia asukaspaneeleja tulee edelleen 
kehittää osana suoran ja edustuksellisen demokratian 
toimintaedellytysten toteuttamista ja tukemista. 

Kunnallisten kansanäänestysten kohdalla vaihtoehdot tulisi muotoilla 
niin selkeästi ja yksiselitteisesti, että äänestäjät pystyvät valitsemaan 
todellisista vaihtoehdoista tietäen niiden todelliset seurausvaikutukset. 
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Haastavimpia ovat etenkin laajat ja monitahoiset asiakokonaisuudet, 
joita on vaikea pelkistää muutamaksi vaihtoehdoksi. Nähtävästi vain 
melko harvat kysymykset todella soveltuvat ratkaistaviksi kunnallisella 
kansanäänestyksellä.

Kuntalaisen tiedonsaanti, päätöksenteon avoimuus ja verkkoviestintä

Kehitettäessä kanavia vaikuttamiseen tulee huomioida, että toimivan 
järjestelmän edellytyksenä ovat hyvät tiedonsaantimahdollisuudet ja  
päätöksentekojärjestelmän läpinäkyvyys. Verkkopalvelujen 
kehittämisessä on huomioitava, että hyvä ja oikea-aikainen 
tiedonsaanti on edellytys päätöksentekoon osallistumiselle. 
Osallistumisen ja tiedonsaannin palveluja tulee kehittää 
samanaikaisesti siten, että asian tietosisältö ja tausta ovat riittävässä 
määrin saatavilla palaute- ja osallistumiskanavan yhteydessä.

Kiinteistötoimi on osaltaan kehittämässä verkkosivujaan siellä 
julkaistavien asioiden ajankohtaisuuden ja kattavuuden osalta. 

Yhteisöllisyys demokratian edistäjänä

Kaupungin on syytä jatkossakin tukea ja edistää asukkaiden 
yhteisöllisiä hankkeita eri alueilla osana hyvää ja toimivaa 
lähidemokratiaa. Toiminta voi olla käytännössä vaikka minkä tapaista 
alkaen lähimetsän siivoustalkoista päätyen aina kerrostalojen 
ryhmärakennuttamiseen. Kaikkea toimintaa ei välttämättä tarvitse aina 
tehdä kunnan ja viranomaisten voimin. Asukkaiden ollessa mukana 
toiminnoissa saadaan samalla arvokasta suoraa palautetta toiminnan 
kehittämiseen.

Asukkaiden lisäksi demokratian ja vaikuttamisen kehittämisessä tulee 
ottaa huomioon myös kunnan alueella toimivat erilaiset organisaatiot, 
joiden mielipiteitä on syytä kuunnella esim. kaavoitukseen, 
ympäristönsuojeluun, kunnallistekniikan suunnitteluun ja 
rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä samalla vuorovaikutusta niiden 
kanssa lisäten.

Vuokralaisdemokratian kehittäminen  

Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratian tarkoituksena on antaa 
asukkaille päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuus omaa asumistaan 
koskevissa asioissa sekä lisätä asumisviihtyvyyttä ja edistää 
vuokratalojen kunnossapitoa ja hoitoa. 

Asukkaiden osallistumista olisi mahdollista lisätä mm. verkkopalvelua 
kehittämällä. Hyvin toteutettuna se helpottaisi osallistumista, koska se 
ei ole aikaan tai paikkaan sidottua. Merkittävä osa kaupungin 
vuokralaisista saataisiin verkkopalvelun piiriin, jos järjestelmä 
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toteutettaisiin yhteisenä asiointiportaalina, joka toteutettaisiin esim. 
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n johdolla.

Demokratiatilat

Kiinteistöviraston tilakeskuksen johdolla tullaan laatimaan selvitys ns. 
demokratiatiloista ja niiden käytön kustannuksista. 
Toimitilasuunnittelussa ja muussa tilojen käytön suunnittelussa otetaan 
huomioon asukkaiden ja kansalaisyhteiskunnan eri toimijoiden 
kokoontumistilatarpeet. Selvitys valmistellaan huhtikuun 2012 loppuun 
mennessä, ja siihen sisältyy myös esitys tilakustannusten 
kohdentumisesta ja tilojen käyttöön liittyvistä ehdoista. Tilojen yhteis- / 
vuorottaiskäyttö on joka tapauksessa melko haastavaa ja yhteisten 
toimintatapojen luominen ja omaksuminen ei tapahdu hetkessä.

Paikkatietopalvelut

Kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston kartta- ja 
paikkatietopalvelujen avulla Demokratia-ryhmän loppuraportissa 
kaavailtuja kehittämishankkeita toteutetaan käytännössä jo nyt  
Internetissä olevan kartta- ja paikkatietopalvelun kautta tietopohjan 
ollessa siten käytettävissä alueellisen demokratian toimijoilla esim. 
raportin toimenpiteen 4 kehittämisessä.

Paikkatietopalvelusta voidaan kehittelyn ja uudistusten jälkeen avata 
kaupunginosakohtaisia tai alueittaisia karttanäkymiä. 

Kartta- ja paikkatietoaineistoja on avattu maksuttomasti 
kaupunginosayhdistysten liitto Helka ry:n ja sen jäsenjärjestöjen 
rakentamien omien karttasovellusten käyttöön.

Tilasto- ym. aineistojen katselun ja käytön tueksi on avattu mm. 
vapaaseen käyttöön seutukartta, kaupunginosarajat ja hallinnolliset 
aluejaot.

Kartta-aineistot voidaan toimittaa selvityksessä mainittuun Invertoinnit 
kartalla -palveluun, ja ko. palvelu on tarvittaessa rakennettavissa 
kaupungin muihin kaupunkiyhteisiin kartta- ja paikkatietopalveluihin 
liittyvänä.  

Luottamushenkilöiden karttapalvelun kehittämistä on alustavasti 
suunniteltu osana Ahjo-järjestelmän karttaliittymän kehittämistä.

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
virastopäällikkö
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
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Ilkka Kaartinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 36418
ilkka.kaartinen(a)hel.fi

Teuvo Sarin, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 36419
teuvo.sarin(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 13.03.2012 § 74

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon.

Ympäristölautakunta pitää demokratia-ryhmän loppuraportin 
toimenpide-esityksiä perusteltuina ja hyvinä keinoina kehittää 
kaupungin toiminnan läpinäkyvyyttä ja kaupunkilaisten 
osallistumismahdollisuuksia päätöksentekoon ja suunnitteluun. Etenkin 
valmistelun avoimuuden lisääminen, sähköisten vuorovaikutus- ja 
verkkopalveluiden kehittäminen sekä osallistuvan budjetoinnin
edistäminen ovat aiheita, jotka koskettavat ympäristölautakunnan 
toimialaa.

Ympäristökeskuksella on kokemusta 2000-luvun alkupuolelta 
laajamittaisesta kaupunkilaisten osallistamisesta suunnitteluun ja 
päätöksentekoon, kun kestävän kehityksen toimintaohjelmaa laadittiin
ja toteutettiin.

Helsingin kestävän kehityksen ohjelmatyön keskeisimpiä vahvuuksia oli 
kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen ja aktiivinen 
hyödyntäminen sekä ylipäänsä vuorovaikutteisten
suunnittelumenetelmien kehittäminen. Kaiken kaikkiaan 
paikallisagendatyöhön osallistui noin 4 000 kaupunkilaista. Prosessin 
vuorovaikutteisuus ja kaupungin tuki asukasvetoisille kestävän 
kehityksen hankkeille olivat tärkeänä kriteerinä Helsingin vuonna 2003 
saamassa European Sustainable Cities Award -kilpailun 
kunniamaininnassa.

Kestävän kehityksen toimintaohjelmakausi päättyi vuonna 2010. 
Sittemmin ympäristökeskuksen ohjelmien tai vastaavien valmistelussa 
osallistamismenettelyt ovat olleet vaatimattomampia lähinnä
resurssisyistä johtuen.

Kestävän kehityksen ajattelutapaan kuuluu sosiaalinen kestävyys, 
jonka yksi ulottuvuus on kaupunkilaisten osallistuminen yhteisiä asioita 
koskevaan päätöksentekoon. Siinä mielessä demokratia-ryhmän työ ja 
loppuraportti voidaan nähdä myös luontevana jatkona kaupungin 
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kestävän kehityksen työlle.

Demokratia-ryhmän esittämä osallistuvan budjetoinnin kehittäminen on 
kannatettava kokeilu. Ympäristökeskuksen koordinoimasta kaupungin 
ympäristötilinpidosta löytyy aineistoa, jota kannattaa pitää muun 
taloudellisen tiedon ohella mukana kokeilun käytännön toteutuksessa. 
Aineisto pitää sisällään kaupungin hallintokuntien tuottamaa tietoa 
ympäristötuotoista, -kuluista ja -investoinneista.

Työryhmän ehdottama verkkopalveluiden ja vuorovaikutuspalveluiden 
kehittäminen sekä valmistelun avoimuuden lisääminen ovat hyviä 
tavoitteita. Erityisesti sosiaalisen median hyödyntäminen näiden 
tavoitteiden toteuttamiseksi on kaupunkiorganisaatiossa vielä 
lapsenkengissä. Sosiaalisen median käytön pelisääntöjä ja edistämistä 
tulisikin avoimen keskustelun pohjalta linjata kaupungin tasolla.

Ympäristökeskus on viime vuosina toteuttanut tai toteuttaa seuraavia 
hankkeita tai toimia, jossa asukkaita ja sidosryhmiä on eri tavoilla 
osallistettu toimintaan.

Vuosina 2008-2011 ympäristökeskus osallistui pääkaupunkiseudun 
kierrätyskeskuksen vetämään 4V-hankkeeseen, jossa kehitettiin 
mahdollisuuksia kestävään, viihtyisään ja vastuulliseen 
kaupunkiasumiseen yhdessä asukkaiden, asuinkiinteistöjen, koulujen, 
päiväkotien ja yhdistysten kanssa. Hankkeen toiminta keskittyi 
Helsingissä Mellunkylän, Roihuvuoren ja Herttoniemen kaupunginosiin
sekä niiden lähialueille. Hankkeessa luotuja hyviä käytäntöjä on 
tarkoitus hyödyntää ja kehittää edelleen mm. Ilmastoinfon palveluja 
kehitettäessä.

Ilmastoinfon käynnistymässä olevassa korttelihankkeessa luodaan 
toimintatapoja, joiden avulla samassa korttelissa asuvat ihmiset ja 
siellä toimivat yritykset voivat yhteistyössä Ilmastoinfon kanssa kehittää
omaa kortteliaan. Hankkeen kautta kortteleissa voidaan löytää 
konkreettisia säästökohteita sekä vähäpäästöisiä ja arkea helpottavia 
ratkaisuja päivittäisten rutiinien hoitamiseen. Hankkeen
pilotointikortteliksi valittiin Karhupuiston laidalla Kalliossa sijaitseva 
kortteli. Valitussa korttelissa sijaitsee asuinkiinteistöiden lisäksi useita 
liikehuoneistoja sekä koulu, päiväkoti ja puisto, mikä tekee siitä
monipuolisen ympäristön Kortteli-hankkeen kehittämiselle. Myös Puu-
Vallilassa käynnistellään toimintaa paikallisen asukasyhdistyksen 
kanssa.

Helmikuussa käynnistynyt ympäristökeskuksen koordinoima EU-
rahoitteinen Greening Events –hanke tukee myös omalta osaltaan 
kaupunkilaisten ja virkamiesten välisen vuorovaikutuksen edistämistä
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ympäristöasioissa. Hankkeen tarkoituksena on mm. luoda 
toimintamalleja, joilla myös tapahtumien osallistujat ja yleisö voivat 
vaikuttaa tapahtumien ympäristöasioiden hallintaan. Verkko- ja 
vuorovaikutuspalveluiden kehittäminen sekä sähköisen asioinnin 
edistäminen on ympäristökeskuksen strateginen tavoite.

Ympäristökeskus on toiminut sosiaalisessa mediassa noin vuoden, ja 
toimintaa on tarkoitus laajentaa vähitellen. Kaupunkilaisten 
ilmastoneuvonnasta vastaava ilmastoinfo on myös toiminut varsin 
aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.

Ympäristötiedon avoimuuden lisäämistä ympäristökeskus edistää myös 
monin tavoin. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun sähköisen 
ympäristötilaston (www.helsinginymparistotilasto.fi) tietokantaa
laajennetaan vuosittain. Lisäksi sähköiseen ympäristötilastoon ollaan 
parhaillaan tuottamassa ns. asukasystävällistä versiota, jossa 
nostetaan esiin ja tulkitaan jokaiselta ympäristönsuojelun osa-alueelta 
indikaattoreita, joita ovat kansalaisnäkökulmasta kiinnostavia. 
Alueellisen ympäristötiedon saralla merkittävin kokonaisuus on 
kaupungin luontotietojärjestelmä. Lisäksi ympäristökeskus seuraa
uimakauden aikana (15.6.-31.8.) säännöllisesti Helsingin 28 
uimarannan veden laatua, josta tiedotetaan säännöllisesti. Paikallisten 
ilmanlaatutietojen julkaisemisesta puolestaan vastaa HSY. 
Ympäristökeskus on jo kymmenen vuoden ajan julkaissut internetissä 
kaupungin virastojen ja liikelaitosten ympäristöraporttia varten tuotetut 
materiaalit. Raportointia ollaan laajentamassa myös kaupungin 
tytäryhteisöjen suuntaan.

Esittelijä
ympäristöjohtaja
Pekka Kansanen

Lisätiedot
Markus Lukin, johtava ympäristösuunnittelija, puhelin: +358 9 310 31606

markus.lukin(a)hel.fi

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen jk 09.03.2012 § 4

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunginhallitus on pyytänyt johtokunnan lausuntoa demokratia-
ryhmän loppuraportista 29.2.2012 mennessä.
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Demokratia-ryhmän loppuraportissa esitetään erilaisia 
asukasdemokratian lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Suurelta osin 
raportin toimenpide-esitykset eivät koske taloushallintopalvelua 
kaupungin sisäisiä tukipalveluja tuottavana yksikkönä. 
Taloushallintopalvelu haluaa kuitenkin aktiivisesti edistää avointa 
vuorovaikutusta asiakkaidensa ja muiden sidosryhmien kanssa.

Taloushallintopalvelun kaikki prosessit on toteutettu läpinäkyvästi ja 
audit trail -periaatteen mukaisesti. Lisäksi Taloushallintopalvelulla on 
keskeinen rooli kaupungin harmaan talouden torjuntaan liittyvässä 
raportoinnissa.

Toimenpide-esityksessä 4 esitetään, että verkkopalveluja kehitetään ja 
lisätään vuorovaikutusta sekä valmistelun avoimuutta, jotta kaupungin 
tuottama asiakirja- ja muu tietoaineisto on helposti ja esteettömästi 
käytettävissä ja hyödynnettävissä.

Taloushallintopalvelu on ottanut verkkopalvelut käyttöön laskujen 
lähettämisessä ja ostolaskujen vastaanottamisessa. Lähes 40 
prosenttia ostolaskuista ja noin 90 prosenttia lähtevistä laskuista on 
kuitenkin vielä paperisia. Verkkolaskun tekeminen tulee tehdä 
toimittajalle niin edulliseksi ja helpoksi, että sen käyttö kiinnostaa myös 
pieniä toimittajia. Kuluttajan e-laskun käyttöä tulee markkinoida 
yhdessä pankkien kanssa. Hyötyjen aikaansaaminen edellyttää 
prosessien kehittämistä ja palvelusetelien käytön tueksi rakennetaan 
verkossa toimivat taustajärjestelmät.

Toimenpide-esityksessä 7 esitetään laadittavaksi selvitys ns. 
demokratiatiloista ja niiden käytön kustannuksista. 
Taloushallintopalvelulla on auditoriotila, jota vuokrataan myös 
ulkopuolisille. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Tuula Jäppinen

Lisätiedot
Tuula Jäppinen, toimitusjohtaja, puhelin: +358931025100

tuula.jappinen(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimikunta 07.03.2012 § 35

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti antaa Demokratia-ryhmän raportista 
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
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Demokratia ja vaikuttaminen ovat kaupunginvaltuuston 
strategiaohjelman 2009-2012 keskeisiä kehittämiskohteita. 
Strategiaohjelman mukaan kaupunki toimii kaupunkilaisten 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi ja demokratian vahvistamiseksi 
kokoamalla toimenpiteet kansanvaltahankkeeksi. 

Demokratia-ryhmän raportissa käsitellään merkittäviä keinoja, joilla 
kaupunginvaltuuston strategiaohjelman tavoitteita voidaan toteuttaa. 
Raportissa esitetyt keinot vaativat huolellista lisäselvittelyä ja jotkin 
niistä mahdollisesti lainsäädäntömuutoksia. Raportissa esitetyillä 
toimilla voidaan parantaa kaupunkilaisten tiedonsaantimahdollisuuksia 
ja heidän osallistumismahdollisuuksiaan kunnallisessa 
päätöksenteossa. Erityisen tärkeinä voidaan pitää avoimuuden ja 
varhaisen vaikuttamismahdollisuuden lisäämiseksi esitettyjä 
toimenpiteitä.  

Kaiken osallistumisen perustana voidaan pitää kansalaisten 
tiedonsaantimahdollisuuksia ja kaupungin aktiivista tiedottamista 
tulevista hankkeistaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 
Kaupunki tuottaa valtavan määrä erilaista tietoa vuositasolla, jolloin 
tietoaineiston suuri määrä, sen löydettävyys ja sähköisten tiedonsaanti- 
tai käyttömahdollisuuksien puuttuminen voivat muodostaa esteen 
asukasosallistumiselle ja vaikuttamiselle. Erilaisten verkkopalvelujen ja 
esimerkiksi Helsinki-kanavan käyttömahdollisuuksien käyttöä tulee 
tässä yhteydessä selvittää. 

Tässä mielessä raportissa esitetyt teemat kuten palvelupaneelit, 
esitykset uuden teknologin käyttöönotosta tiedonsaannin 
parantamiseksi sekä osallistuva budjetointi avaamalla kaupungin 
budjettikirja pääluokkatasolla voidaan pitää kannatettavina asioina. 
Tällöin on kuitenkin kiinnitettävä huomiota tiedon 
analysointimahdollisuuksiin ja luotava keinoja ja menettelyjä, joiden 
avulla kaupunkilaiset voivat käsitellä saamaansa tietoa, jotta 
kansalaisosallistuminen tällä tavoin muodostuisi mielekkääksi tavaksi 
vaikuttaa. 

Alueellisen päätöksenteon ja siihen liittyvien osallistumisen mallien 
suunnittelu on tehtävä huolellisesti, koska valmistelutasollakin monet 
päätökset leikkaavat eri hallintokuntien toimialoja. Lisäksi asioiden 
alueellinen tarkastelu voidaan nähdä vain yhtenä näkökulmana 
suurempien kokonaisuuksien hallinnassa. Luonnollisesti on asioita, 
joiden merkitys on lähinnä paikallinen, mutta esimerkiksi alueiden 
kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvät kysymykset ovat tyypillisesti 
osa isompaa kuin vain kaupunginosakohtaista kokonaisuutta. Nämä 
kysymykset ovat myös tyypillisesti niitä, joihin kansalaiset haluavat 
vaikuttaa. Pelkästään maantieteelliseen alueeseen perustuvan 
alueellisen osallistumismallin rinnalla tai lisäksi tulisi harkita, voidaanko 
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osallistumistapoja ja joukkoa määritellä jonkin muun tekijän, esimerkiksi 
tiettyyn toimenpiteeseen tai toimintoihin liittyvän intressiryhmän 
perusteella.

Kunnallisen demokratian ja kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksien 
lisääminen ovat yhteiskunnan luonnollisia kehityssuuntia, joihin 
kaupungin tulee vastata omilla toimenpiteillään. Näissä toimenpiteissä 
on syytä edetä asteittain ja hankkia kokemusta pilotoimalla 
kansalaisvaikuttamista kohteissa ja alueilla, joissa se on luontevinta ja 
joiden tuloksista saadaan kokemuksia järjestelmien edelleen 
kehittämiselle.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Markku Nyyssölä, yksikön johtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi

Kaupunginorkesterin johtokunta 06.03.2012 § 11

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginorkesterin johtokunta päätti esittää lausuntonaan seuraavaa:

Johtokunnalla ei ole lisättävää Demokratia-ryhmän ansiokkaaseen 
loppuraporttiin, jossa ovat mukana myös kaupunginorkesterin omaan 
strategiaansa kirjaamat yhteiskuntavastuulliset näkökohdat 
taidelaitoksen toiminnan vuorovaikutuksellisuutta ja kuntalaisten 
syrjäytymisvaaraa koskien.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Hannu Linna

Lisätiedot
Marianna Kankare-Loikkanen, Viestintäpäällikkö, puhelin: 358931022703

marianna.kankare-loikkanen(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 06.03.2012 § 51

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös

Liikuntalautakunta päätti antaa Demokratia-ryhmän loppuraportista 
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
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Demokratian ja kansalaisvaikuttamisen kehittäminen on ajankohtainen 
asia. Hallitusohjelman mukaisesti oikeusministeriössä valmistellaan 
Suomen ensimmäistä demokratiaselontekoa.

Demokratiaryhmän loppuraportti on laaja kokonaisuus ja siinä on 
joukko erilaisia toimenpide-ehdotuksia, joilla pyritään parantamaan 
kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia.

On hyvä että etsitään täydentäviä ratkaisuja edustuksellisen 
demokratian täydentämiseksi osallistuvan demokratian muodoilla. 
Toisaalta tätä mahdollisuutta käyttävät lähinnä aktiiviset kansalaiset, 
eivätkä passiiviset ja yhteiskunnan marginaaleissa olevien kansalaiset. 
Alueellinen aktiivisuus ja osallistuminen eivät saa toisaalta estää koko 
kaupungin kehittämistä (ks. NIMBY-ilmiö).

Demokratiaryhmän loppuraportissa toimenpiteille ei ole määritetty 
vastuutahoja ja resursseja. Samoin aikataulut ovat haasteellisia. Näitä 
tulee jatkossa täydentää ja tarkentaa.

Raportissa on kerrottu muutamia esimerkkejä kaupungin nykyisistä 
käytänteistä. Tällainen toiminta vaatii osaavaa henkilökuntaa, 
taloudellisia resursseja ja tehokasta viestintää.

Liikunta on suurin kansalaisliike, noin 400 helsinkiläiseen 
liikuntaseuraan kuluu noin 100 000 jäsentä. Liikunnan 
kansalaistoiminta on yksi aktiivisimmista osallistumisen muodoista, 
jossa kuntalaiset tuottavat omatoimisesti liikuntapalveluita toisille 
kuntalaisille, erityisesti lapsille ja nuorille. Tätä osallistumisen ja 
palveluiden tuottamistapaa yhteiskunnan kannattaa jatkossakin tukea 
aktiivisesti.

Liikuntatoimi tekee yhteistyötä liikuntaseuroja edustavan seurafoorumin 
ja -parlamentin kanssa. Samoin yhteistyötä tehdään helsinkiläisiä 
veneilijöitä edustavat Helveneen kanssa sekä liikuntasuunnittelussa 
asukkaiden sekä heitä ja asiakkaita edustavien muiden yhteisöjen 
kanssa.

Alueellisen demokratian kehittäminen

Demokratia-ryhmän esittämät toimenpide-ehdotukset alueellisen 
demokratian kehittämisestä ovat kannettavia.

Liikuntavirasto on ollut mukana kaupungin hallintokuntien yhteisessä 
lähiöprojektissa, jossa yhteistyössä asukkaiden kanssa on lähiöihin 
saatu uusia liikuntapalveluja ja estetty syrjäytymistä. 

On hyvä että kaupunkilaiset pääsevät mukaan mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa oman asuinympäristönsä tulevaisuuteen 
vaikuttaviin prosesseihin. Asukasvuorovaikutus tuo valmistelijoiden 
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käyttöön sellaista tietoa ja näkemyksiä esimerkiksi liikuntapaikkojen 
suunnitteluun, jota ei muulla tavoin olisi käytettävissä, samalla se vaatii 
valmistelijoilta aikaa ja resursseja vuorovaikutuksen ylläpitoon.

Virastojen väliset rajat ovat osoittautuneet joskus esteeksi alueellisten 
palveluiden kehittämiselle, kun kukin virasto keskittyy vain omaan 
sektoriinsa. Yksi esimerkki tästä on kaupunginosien keskeisten 
kohtaamispaikkojen kuten koulujen pihojen kehittämien 
lähiliikuntapaikoiksi, joka olisi kuntalaisten kannata järkevää.

Suoran demokratian edistäminen

Työryhmän toimenpide-esitys toimintamallin laatimiseksi 
kansanäänestysten käyttöön ottamiseksi on kannatettava, kun 
kansanäänestystä käytetään harkiten.

Valmistelun avoimuuden lisääminen

Toimenpide-esitykset verkko- ja sähköisten palvelujen kehittämisestä 
vuorovaikutteiseen ja esteettömään suuntaan on kannatettava. 
Sosiaalisen median suosion kasvu kertoo siitä, että kuntalaisilla on halu 
ja tarve osallistua keskusteluun, kun aiheet käsittelevät heidän 
arkipäiväänsä. Sosiaalisen median kautta asukkaat ovat tuoneet 
julkiseen keskusteluun uusia teemoja. Vuorovaikutteisen sosiaalisen 
median käyttö kaupungin hallinkunnissa vaatii uutta ajattelua, 
osaamista ja resursseja.

Aktiivinen verkkoviestintä on eräs onnistuneen vuorovaikutusprosessin 
perusedellytyksistä. Näitä järjestelmiä tulee kehittää osana varsinaista 
palveluprosessia, mutta myös kaupunkitasolla, koska yksittäisten 
virastojen resurssit ja osaaminen eivät riitä tämä kokoajan uudistuvan 
välineen kehittämiseen.

Loppuraportissa todetaan myös, että kaupungin verkkopalveluja 
kehitettäessä tulee tehdä yhteistyötä muiden julkisten palvelun 
tuottajien kanssa. Liikuntatoimessa hyvä esimerkkinä tällaisesta 
yhteistyöstä on kaikille avoin Suomalaisen liikunnan tietopankki 
(www.liikuntapaikat.fi), jossa on tietoja kaikista (30 000) Suomen 
liikuntapaikoista (LIPAS). Järjestelmässä on mukana myös yli 2 000 
Helsingissä julkisessa käytössä olevaa liikuntapaikkaa. Tämä 
järjestelmä on hyvä esimerkki siitä, että samaa tietojärjestelmää 
käytetään koko maan tasolla, aluehallinnossa ja kunnissa. Näiden 
laajojen verkkopalvelujen haasteena on kattavien tietojen keruu ja 
niiden ylläpito.

Demokratia-ryhmä esittää laadittavaksi selvityksen 31.12.2012 
mennessä ns. demokratiatiloista eli kokoontumistiloista ja niiden käytön 
kustannuksista. Liikuntaviraston tiloja käyttävät ensisijassa 
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helsinkiläiset liikuntaseurat. Liikuntalautakunta pitää tärkeänä, että 
kaikki kaupungin tilat ovat tehokkaassa käytössä ja kaupunkilaisten 
saavutettavissa. Liikuntavirasto osallistuu Helsingin kaupungin 
tilavaraustyöryhmän työskentelyyn. Tämä työryhmä selvittää 
mahdollisuuksia yhtenäistää kaupungin erilaisia tilanvarausjärjestelmiä.

Edustuksellisen demokratian toimintaedellytysten parantaminen

Esitykset valtakunnallisen kuntauudistuksen ja kaupungin 
edustuksellisen demokratian yhteensovittamisesta ovat kannettavia.

Hallituksen kuntarakenneuudistusesityksen mukaan kuntien koko ja 
asukasmäärät kasvavat. Metropolialueelle esitetään 
miljoonakaupunkia. Samalla kuitenkin edellytetään paikallisen 
demokratian vahvistamista. Näiden muutosten yhteen sovittamissa on 
haasteita, joita löytyy riittävästi jo nykyisessä Helsingissä.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Pekka Jyrkiäinen, suunnittelija, puhelin: 310 87438

Sosiaalilautakunta 06.03.2012 § 72

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa Demokratia-ryhmän loppuraportista 
kaupunginhallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon:

Demokratia-ryhmän loppuraportissa esitetään useita hyviä ehdotuksia 
alueellisen demokratian kehittämiseksi, suoran demokratian 
edistämiseksi, valmistelun avoimuuden lisäämiseksi ja edustuksellisen 
demokratian toimintaedellytysten parantamiseksi.

Kaupunginhallitus on 9.1.2012 käynnistänyt demokratiaryhmän 
ehdotusten pohjalta kuusi jatkoselvitystä tai suunnitelmaa, jotka 
valmistuvat huhtikuun 2012 loppuun mennessä. Siksi 
sosiaalilautakunta ei tässä vaiheessa ota yksityiskohtaisemmin kantaa 
Demokratia-ryhmän kaikkiin ehdotuksiin, vaan tuo esille muutamia 
asiaan liittyviä näkökohtia.

Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan Helsingissä tarvitaan 
edelleen edustuksellisen demokratian lisäksi myös suoran demokratian 
ja uudenlaisten osallisuusratkaisujen käyttöä. Uudenlaisten 
osallistumistapojen ei kuitenkaan tarvitse merkitä uusia hallinnollisia 
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ratkaisuja. Ne voivat toteutua informaatio-, kuulemis-, osallistumis- ja 
vaikuttamisjärjestelmiä kehittämällä ja selkeyttämällä.

Tärkeätä myös on, että asukkaat tietävät, mistä he löytävät 
halutessaan tietoa osallistumismahdollisuuksistaan. Tämän vuoksi 
Demokratia-ryhmän esittämä ehdotus, että kaupunki tuottaisi verkkoon 
ja myös paperiversiona saatavilla olevan kansalaisten osallistumisen ja 
vaikuttamisen oppaan, on kannatettava.

Lisäksi kaupungin valitsema linja, että kaupungin 
osallistumisjärjestelmää kehitetään vaiheittain kohti yleistä 
osallistumisportaalia, on kannatettava. Tämä linjaus tuleekin ottaa 
huomioon parhaillaan käynnissä olevassa hel.fi-sivuston 
uudistamistyössä.

Demokratia-ryhmä esittää yhtenä toimenpiteenä, että kaupunki kehittää 
verkkopalveluja ja lisää vuorovaikutusta ja valmistelun avoimuutta. 
Sosiaaliviraston strategisena tavoitteena on lisätä palvelujen 
käyttäjälähtöisyyttä ja sähköisiä palveluja. Päivähoito on ollut 
tiennäyttäjä: vuonna 2011 sähköisten hakemusten osuus oli 67 % 
kaikista päivähoitohakemuksista. Seuraavaksi on tavoitteena ottaa 
käyttöön sähköinen päivähoitopäätös. Kaikki sähköiset palvelut tullaan 
toteuttamaan kaupunkiyhteiselle asiointi.hel.fi-alustalle.

Demokratia-ryhmän loppuraportissa todetaan, että kaupungin 
verkkopalveluja kehitettäessä tulee tehdä yhteistyötä muiden julkisten 
palvelun tuottajien kanssa ja esimerkkinä tällaisesta yhteistyöstä 
mainitaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Palveluvaaka -
verkkopalvelu (www.palveluvaaka.fi).

Palveluvaaka-verkkopalvelun tavoitteena on tarjota tietoa kansalaisille 
siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat. Sen tarkoituksena on 
mahdollistaa asukkaille eri toimipaikkojen vertailu, sosiaali- ja 
terveysalan tilastotietojen tarkastelu sekä palvelujen arviointi. Tässä 
vaiheessa palvelu ei vielä sisällä kattavia tietoja. Tiedot perustuvat 
kansallisesti kerättyihin rajallisiin tietoihin. Jatkossa palvelun tietoja on 
kuitenkin tarkoitus täydentää, kun vertailukelpoista tietoa on saatavilla. 
Asiakkaiden aidon valinnanvapauden mahdollistamiseksi on tärkeää 
kehittää verkossa nähtävillä olevia palvelujen laatuvertailuja.

Kansalaisten tulee saada myös muuta palvelua ja kunnan toimintaa 
koskevaa tietoa helposti internetin kautta. Kuten Demokratia-ryhmän 
loppuraportissa todetaan, pääkaupunkiseudulla Helsinki Region 
Infoshare www.hri.fiverkkopalvelu on hyvä esimerkki palvelusta, jossa 
avoin tieto antaa halukkaille mahdollisuuden tehdä tiedon perusteella 
omia analyyseja ja laatia sen perusteella vaihtoehtoisia esityksiä 
kaupungille.
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Alueellisen osallisuuden kehittämisen rinnalla tulee kuitenkin aina 
varmistaa, että kaikilla kaupungin alueilla on yhdenvertaiset ja yhtä 
kattavat aloite-, palaute- ja vaikuttamisjärjestelmät. Helsingissä 
kehitetään parhaillaan kaupungin uutta sähköistä palautejärjestelmää. 
Sosiaalivirasto on mukana järjestelmän kehittelyssä sekä pilotoinnissa 
syksyllä 2012. Uusi järjestelmä tulee luomaan asukkaille paremmat 
mahdollisuudet antaa palautetta kaupungin palvelujen toimivuudesta. 
Lisäksi se helpottaa palautteiden käsittelyä ja toimenpiteiden 
seurantaa.

Parhaillaan valmistellaan uutta sosiaali- ja terveystoimen 
organisaatiota. Sosiaalilautakunta pitää tärkeänä, että uuden 
organisaation puitteissa kehitetään asukkaille ja asiakkaille 
osallistumis- ja vaikuttamisfoorumeita. Ne voivat olla alueellisia, 
asiakasryhmäkohtaisia tai toimintayksikkökohtaisia. Lähtökohtana 
voidaan pitää kokemuksia, joita on saatu esimerkiksi 
toimintayksiköiden asiakasyhteistyöstä ja foorumeista tai 
asiakasneuvostojen toiminnasta. Lisäksi tulisi luoda uusia sähköisen 
viestinnän ja osallistumisen muotoja esimerkiksi toimintayksiöiden ja 
niiden asiakkaiden välille.

Terveysvaikutusten arviointi

Erityisesti tulee varmistaa syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa 
olevien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ja siten turvata 
osallisuus ja myönteiset terveysvaikutukset myös tälle väestönosalle.

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Tuula Vesanen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 43377

tuula.vesanen(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 01.03.2012 § 17
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Päätös

Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kansalaisten ja hallinnon välisen vuoropuhelun vahvistaminen on tärkeää juuri nyt

Viime vuosina lisääntynyt kansalaistoiminta ja erityisesti vuoden 2011 
ns. valtausliikkeet kuten arabikevät, Tahrir aukion protestit, Madridin ja 
Barcelonan kansalaiskokoontumiset ja Occupy -liike osoittavat, että 
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kansalaiset haluavat vaikuttaa itseään koskeviin asioihin oli sitten kyse 
yksinvaltaisesta hallinnosta, hallitusten politiikasta, 
ympäristökysymyksistä tai taloudellisesta ja sosiaalisesta 
eriarvoisuudesta. Kansainvälinen mielipidetutkimus (Ipsos, tammikuu 
2012) osoitti, että yli puolet 23 maan väestöstä eri puolilta maailmaa 
suhtautuu valtausliikkeisiin myönteisesti, kolmannes ei osaa ottaa 
kantaa ja vain kymmenennes suhtautuu niihin kielteisesti. Kaksi 
kolmannesta Helsingin Sanomien kulttuurin, taiteen ja tieteen 
edustajista koostuvasta paneelista on sitä mieltä (21.10.2011), että 
tämä kansalaisliikehdintä on osoitus uudenlaisen vaikuttamiskulttuurin 
murroksesta. Amerikkalainen yhteiskuntafilosofi William E Connelly 
väittää (A World of Becoming, 2011), että murros näkyy siinä, että 
ihmiset eivät enää vain ’kuulu maailmaan’ vaan haluavat myös 
’osallistua siihen’. EU –rahoitteinen arvovaltainen 
kansalaisvaikuttamista selvittänyt tutkimus (Civil Society and New 
Forms of Governance EU-FP6 2005-2009) toteaa, että kansalaisten 
huoli ja kokemus siitä, että heillä ei ole riittävästi mahdollisuuksia 
vaikuttaa päätöksentekoon on lisääntynyt. Tutkijat näkevät, että nyt 
onkin etsittävä ratkaisuja nykymuotoisen edustuksellisen demokratian 
täydentämiseksi osallistuvan demokratian muodoilla, erityisesti niin, 
että passiivisten ja yhteiskunnan marginaaleissa olevien kansalaisten 
ääni saadaan vahvemmin kuulumaan. 

Nuoret ovat olleet vahvasti tällaisen kansalaistoiminnan kärjessä, 
siitäkin huolimatta, että suuri joukko nuoria etenkin Suomessa on jo 
pitkään jatkuneena muutossuuntana vieraantunut edustuksellisen 
demokratian muodoista ja tuntenut kasvavaa epäluuloa 
puoluepolitiikkaa ja poliitikkoja kohtaan. On tullut tarpeelliseksi kehittää 
sellaisia vaikuttamisen mahdollisuuksia, joiden kautta mahdollisimman 
monelle nuorelle annetaan valmiuksia, myönteisiä kokemuksia ja 
motivaatiota toimia aktiivisena kansalaisena – myös edustuksellisen 
demokratian kautta. 

Hallituksen kuntarakenneuudistuksen mukaan kuntien koko tulee 
olennaisesti kasvamaan. Pääkaupunkiseudulle esitetään 
miljoonakaupunkia samaan aikaan kun edellytetään paikallisen 
demokratian vahvistamista. Näiden haasteiden ennakoimiseksi on 
perusteltua lähteä ajoissa kehittämään alueellisen vuoropuhelun ja 
vaikuttamisen muotoja.

Edellä todetun perusteella juuri nyt on oikea hetki, kokeilla ja rakentaa 
palveluja, joiden kautta tuetaan kansalaistoimintaa, rohkaistaan 
passiivisia ja erilaisiin vähemmistöihin kuuluvia kansalaisia 
osallistumaan, tarjotaan monimuotoisia vaikuttamisen kanavia ja 
valmennetaan hallintoa keskustelemaan kansalaisten ja 
kansalaisryhmien kanssa. 
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Vaikka Helsingin kaupunkia onkin luonnehdittu jäykäksi byrokratiaksi, 
se omaa myös hyvät mahdollisuudet muuntua aiempaa nopeammin ja 
herkemmin kaupunkilaisia kuuntelevaksi organisaatioksi. Lisääntynyt 
monihallinnollinen yhteistyö ja paremmat sähköiset palvelut ja 
kuulemistavat antavat entistä joustavampia mahdollisuuksia vastata 
kaupunkilaisten tarpeisiin. Lisäksi kaupungista löytyy runsaasti 
vaikuttamista ja vuoropuhelua lisääviä uusia toimintamuotoja ja 
kokeiluja, joita voidaan rohkeasti lähteä mallintamaan. Myös 
kaupunginhallituksen kesällä 2011 hyväksymä nuorten 
vaikuttamisjärjestelmä Ruuti on lupaava tapa ottaa kaupunkilaisia 
mukaan heitä itseään koskevien palvelujen kehittämiseen.

Alueellisen demokratian kehittäminen

Nuorisoasiainkeskus pitää tärkeänä Demokratia-ryhmän esittämiä 
alueellisen demokratian mallien ja osallistuvan budjetoinnin 
kehittämistä sekä avoimen datan periaatetta. Kuten ryhmä esittää, 
pilotointien tulee lähteä sektorirajat ylittävistä kokonaisuuksista. 
Nuorisoasiainkeskus pitää erityisen tärkeänä sitä, että kaupunkilaisten 
vaikuttamismahdollisuuksia kehitetään juuri sektorirajoja ylittäen. 
Nuorisotoimen kokemus on osoittanut, että niin virastojen väliset kuin 
virastojen sisäisetkin tiukat rajat ovat ajoittain osoittautuneet esteeksi 
lasten ja nuorten osallistumiselle. Näiden rajojen ylittäminen edellyttää 
ylimmän johdon ja keskijohdon sitoutumista ja tukea, sektorirajat 
ylittävien hankkeiden johtamista ja henkilöstön monihallinnollisen 
yhteistyön osaamisen vahvistamista.  

Nuorisoasiainkeskuksella on valmius osallistua alueellisiin 
pilottihankkeisiin. Viraston etuna on alueellisesti kattava 
toimitilaverkosto, asiakaspinnassa toimivat työntekijät, alueellisesti 
toimiva ehkäisevän päihdetyön Klaari Helsinki sekä laaja 
nuorisojärjestöjen verkosto. Demokratia-ryhmän tarkoittamaan 
alueelliseen pilotointiin soveltuvat erityisesti seuraavat alueet:

Vuosaaressa on jo perinteisesti ollut vahvaa asukastoimintaa (muun 
muassa Vuosaari –seura, Paika21:n Agendaryhmä, pro Uutela 
kansanliike jne.), jonka kanssa nuorisotyön monet toimijat ovat tehneet 
yhteistyötä. Nuorisoasiainkeskuksella on alueella muun muassa kaksi 
nuorisotaloa, aluetyöntekijä ja Meriharjun luontotalo sekä 
monikulttuurisuuden asiantuntijaryhmä ’kulttuuritulkit’. Tämä avaa 
mahdollisuuksia demokratiaryhmän erikseen mainitsemaan 
yhteistyöhön ympäristöasioissa ja rasismin vastaisessa työssä 
(sosiaalivirasto). Edellä mainitunlaiseen yhteistyöhön on 
nuorisotoimella hyvät edellytykset myös Mellunkylässä, erityisesti 
Kontulassa. Mellunkylä on tunnettu asukasaktiivisuudestaan, jota 
edustaa esimerkiksi Vetoa ja Voimaa Mellunkylään hanke, 
KontuKeskus ry, FC Kontu sekä noin 50 paikallista yhdistystä ja 
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seuraa. Nuorisotoimi on usein näiden aktiivinen kumppani. 
Kierrätyskeskuksen 4V hanke (Välitä, Vaikuta, Viihdy ja Voi hyvin) on 
toiminut aktiivisesti Mellunkylässä ja siihen ovat linkittyneet myös 
nuorisotalot. Alue on varsin monikulttuurinen ja esimerkiksi 
nuorisoasiainkeskuksen toimintakeskus Luupin (Kontula) asiakkaista ja 
työntekijöistä merkittävä osa maahanmuuttajataustaisia. 

Muita pilottihanke kandidaatteja nuorisotoimen näkökulmasta voisivat 
olla Roihuvuori, Herttoniemi, Pukinmäki, Malminkartano ja Malmi. 

Suoran demokratian edistäminen

Työryhmän strateginen linjaus siitä, että ”luodaan mahdollisuuksia 
suoran demokratian, kuten kansanäänestyksen toteuttamiseksi” on 
johdonmukainen seuraus siitä, että kansalaiset tarvitsevat erilaisia 
tapoja ilmaista toiveitaan ja huoliaan. Myös työryhmän toimenpide-
esitys toimintamallin laatimiseksi kansanäänestysten käyttöön 
ottamiseksi on kannatettava. Nuorisoasiainkeskus esittää myös, että 
tehtäisiin tutkimus siitä mitä kaupunkilaiset tietävät ja ajattelevat 
sellaisista tälläkin hetkellä käytettävissä olevista suoran demokratian 
vaikuttamismahdollisuuksistaan kuten koko kaupunkia tai sen osaa 
koskeva kansanäänestys, aloite kansanäänestyksen järjestämiseksi, 
kunnallisaloite ja kaupungin erilaiset sähköiset aloituskanavat. 
Tällainen tieto olisi hyödyllinen myös työryhmän toimenpide 5:n 
mukaista kansalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen opasta 
laadittaessa.

Työryhmän mukaan ”kaupungin toiminnassa suhtaudutaan 
myönteisesti myös muuhun suoran demokratian keinoihin”, jonka 
lisäksi ”kehitetään kansalaisten osallistumismuotoja”. 
Nuorisoasiainkeskus pitää tärkeänä, että myös nämä tavoitteet 
konkretisoidaan toimenpiteiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että otetaan 
kantaa mielenosoituksiin, kansalaisadresseihin, rauhanomaisiin 
valtausliikkeisiin, kulttuurisiin protesteihin, seinämaalaukseen ja 
sosiaaliseen mediaan: Miten nämä pitäisi huomioida? Miten ne 
kytkeytyvät kaupungin päätöksentekoon? Voidaanko näitä tukea?

Suoran demokratian muodoksi luetaan joskus ns. deliberatiivinen 
demokratia. Sille on ominaista, että päätöksenteko ei rajoitu 
edustuksellisiin päätöksentekoelimiin ja äänestämiseen, vaan niitä 
voidaan tukea erilaisin neuvottelevin prosessein. ”Julkisen harkinnan 
demokratiaksi” nimitetään menettelyä, jossa kootaan edustava näyte 
kaupunkilaisista, asiantuntijoiden tukemana, keskustelemaan 
muutamaksi päiväksi jostain ennalta määritellystä kysymyksestä ja 
tarvittaessa äänestämällä päätymään ratkaisuun. Esimerkiksi 
Hollannissa nuorisoasioista vastaava ministeriö kokoaa 
säännönmukaisesti edustava näytteen nuoria muutamaksi päiväksi 
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työstämään ajankohtaisia nuorisopoliittisia kysymyksiä ja käyttää 
tuloksia päätöksentekonsa pohjana.    

”Neuvottelevaksi demokratiaksi” voidaan kutsua sellaista 
päätöksentekoa, jossa kansalaiset ja päätöksentekijät käyvät 
keskustelua päätöksentekoon valmisteltavista asioista. Kaupungit 
voivat järjestää säännöllisiä ja rakenteistettuja asukaskuulemisen 
foorumeita asioista, jotka kuulemisten pohjalta valmistellaan poliittiseen 
päätöksentekoon. Myös muulla tavalla voidaan edistää kansalaisten ja 
hallinnon välistä vuoropuhelua. Joissain tapauksissa kansalaisia, 
kansalaisryhmiä tai heidän järjestöjään voidaan innostaa yhdessä 
neuvoteltavan palvelun toteuttamiseen. Esimerkiksi 
nuorisoasiainkeskuksessa käydään parhaillaan neuvotteluja 
nuorisojärjestöjen ja nuorten palvelujärjestöjen kanssa siitä minkälaisia 
nuorisotyön palveluja he voisivat toteuttaa osana kunnan omaa 
palvelutuotantoa tai kumppanuutena sen kanssa. 

Valmistelun avoimuuden lisääminen

Nuorisoasiainkeskus pitää aivan keskeisinä työryhmän näkemyksiä 
avoimen datan periaatteesta, verkkopalveluista, sähköisen kuulemisen 
ja vaikuttamisen välineistä sekä ylipäätään kansalaisyhteiskunnan ja 
kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten parantamisesta.

Parhaillaan päivitettävässä verkkopalvelustrategiassa 
nuorisoasiainkeskus tulee kartoittamaan ne viraston toimintaa kuvaavat 
tiedot, jotka voitaisiin avoimen datan periaatteen mukaisesti esittää 
julkisesti nähtäväksi ja käytettäväksi. Sähköisen kuulemisen välineenä 
käytetään Opetus- ja kulttuuriministeriön aloite.fi –kanavasta Helsingin 
tarpeisiin muokattua Ruuti.net –kanavaa, jonka kautta nuoret voivat 
tehdä esityksiä palvelujen parantamiseksi. Sen kautta hallintokunnat 
voivat myös saada nuorten näkemyksiä omista nuorille suunnattavista 
palveluistaan. Verkkokanavan moderoinnista vastaa 
nuorisoasiainkeskus ja parhaillaan ollaan kokoamassa eri 
hallintokuntien edustajista koostuvaa nimikkovirkamiesryhmää, jonka 
tehtävänä on nuorten aloitteiden eteenpäin osoittaminen ja tarpeen 
mukaan kunkin oman hallintokunnan nuoria koskevien 
palvelusuunnitelmien ohjaaminen nuorten arvioitaviksi.   

Nuorisoasiainkeskuksessa toimiva valtakunnallinen verkkonuorisotyön 
kehittämiskeskus (Verke) tarjoaa ja kehittää moniammatillisia palveluja 
verkossa. Myös nuorten neuvonta- ja tiedotuspiste Kompassi on 
siirtänyt toimintansa painopisteen verkkoon, jossa toimii muun muassa 
Pulmakulma –niminen kysymys- ja vastauspalsta. Nuorisotoimen 
toimipisteet ja nuoriso-ohjaajat ovat näkyvästi esillä nuorten 
suosimassa sosiaalisessa mediassa (IRC-galleria, Demi, Facebook, 
Habbo hotelli). Nuorilla on siten halutessaan varsin hyvät 
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mahdollisuudet saada tietoa nuorisotoimesta siellä missä he käyttävät 
aikaansa ja sitä kautta myös päästä vaikuttamaan kaupungin heille 
suuntaamiin palveluihin. 

Kuten Demokratia-ryhmä ajattelee, pelkästään 
vaikuttamismahdollisuuksien avaaminen ei välttämättä tuota aktiivista 
ja laaja-alaista osallistumista. Vähintään yhtä tärkeää on tukea 
kansalaistoimintaa ja pystyä vuoropuheluun sen kanssa. 
Nuorisoasiainkeskuksessa on oma yksikkö – nuorten 
kansalaistoiminnan toimisto – joka jakaa hyvin monimuotoista tukea 
nuorisojärjestöille ja (myös ei-rekisteröidyille) nuorten toimintaryhmille. 
Helsingissä nuorisojärjestöjen toiminta onkin varsin aktiivista. Tällä 
hetkellä useampi sata nuorisojärjestöä, paikallisosastoa tai nuorten 
toimintaryhmää käyttää hyväkseen jotain nuorisoasiainkeskuksen 
tukimuotoa. Useista muista kaupungeista poiketen myös poliittiset 
nuorisojärjestöt toimivat Helsingissä aktiivisesti. Nuorten 
vaikuttamisjärjestelmä Ruuti ei perustu ns. nuorisovaltuustomalliin, 
jossa käytännössä vain kourallinen nuoria on toiminnassa mukana, 
vaan menettelyyn, joka pyrkii aktivoimaan mahdollisimman monia 
nuoria ja nuorten ryhmiä antamaan oman äänensä kuulua. Ruuti 
avautuu myös edustuksellisen demokratian vaikuttamiskeinojen 
ulkopuolelle. 

Demokratia-ryhmä kannustaa kaupungin henkilöstöä vuoropuheluun 
asukkaiden kanssa. Tämä on välttämätön, mutta samalla vaativa 
tavoite. Kaupungin hallintokoneiston edustajat toimivat usein varsin 
erilaisessa kulttuurisessa ympäristössä kuin ’tavallinen’ kaupunkilainen. 
Hallinnon kieli, menettelytavat ja eri hallintokuntien ammatilliset 
kulttuurit tuntuvat helposti oman elämänsä arkisista käytännöistä 
puhuville kansalaisille vierailta. Samalla on myös niin, että 
kansalaisyhteiskunta muodostaa varsin mosaiikkimaisen 
kokonaisuuden. Hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan välistä 
vuoropuhelua tutkineet Enjolras ja Bozzini (Governing Ambiguities. 
New Forms of Local Governance and Civil Society, 2010) toteavat, että 
kansalaisyhteiskuntaa leimaa “monimuotoisuus, erilaisuus ja konflikti”. 
Tämän moninaisen ja keskenään ristiriitaisenkin kentän kanssa 
keskustelu on erityisen haasteellista. Demokratia-ryhmän tärkeä tavoite 
lisätä kaupungin henkilöstön ja kansalaisyhteiskunnan välistä 
vuoropuhelua vaatii siten erityistä paneutumista, harjoittelua ja 
oppimista. Mainittakoon, että nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruuti 
tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia hallinnolle harjoitella keskustelua 
erilaisten nuorten ryhmien kanssa kaupungin palvelujen 
parantamiseksi.

Demokratia edellyttää myös sitä, että kansalaisilla on valmiudet ja 
motiivi toimia aktiivisina kansalaisina. Erityisen ongelmallisia ovat tässä 
suhteessa nuoret, tulevaisuuden kansalaiset. Tutkijaprofessori Marjatta 
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Bardy toteaa, että nuoret tarvitsevat ennen kaikkea ”apua 
selvittääkseen mitä mieltä he ovat”. Nuorten alhaiset äänestysprosentit 
kertovat myös tarpeesta vahvistaa heidän valmiuksiaan toimia 
demokraattisessa järjestelmässä. Vertaileva kansainvälinen tutkimus 
(ns. Civics –tutkimus) osoittaa, että suomalaiset koululaiset suoriutuvat 
maailman parhaiten oppiaineiden omaksumisen vertailutesteissä, 
mutta ovat vastaavasti häntäpäässä kun mitataan heidän 
kiinnostustaan ja osallistumishaluaan politiikkaan sekä heidän 
sosiaalista vastuuntuntoaan. Nuorille on annettava paremmat 
mahdollisuudet rakentaa identiteettiään, suhdettaan muihin ihmisiin ja 
yhteiskuntaan – ja politiikkaan. Nuorisotyöllä on tähän prosessiin paljon 
annettavaa, mutta avainasemassa on koulu ja sen avautuminen 
ympäröivään yhteiskuntaan. Koulun ja nuorisotyön yhteistyön 
vahvistaminen aktiivisen kansalaisuuden oppimisessa antaa parhaat 
mahdollisuudet kytkeä tosiinsa koulun antamia yhteiskuntaa koskevia 
kognitiivisia valmiuksia ja nuorisotyön tarjoamaa käytännön 
toiminnassa tapahtuvaa oppimista. Tällainen formaalien ja non-
formaalien oppimisympäristöjen kytkeminen toisiinsa on ensisijaisesti 
riippuvainen siitä minkälaisia priorisointeja koulu tekee omassa 
toiminnassaan.

Demokratia-ryhmä kannustaa myös hallintokuntia tarjoamaan 
kansalaisten käyttöön maksuttomia kokoontumistiloja (ns. 
demokratiatilat). Nuorisoasiainkeskuksen varsin kattava nuorisotalojen 
ja sen muiden toimipaikkojen verkko on helsinkiläisille 
kansalaisjärjestöille ja nuorten toimintaryhmille maksuton.  
Käyttäjätilastojen mukaan ulkopuolinen käyttö onkin varsin laajaa. 
Lähes puolet (46 %) käyttökerroista koostuu nuorisojärjestöjen, 
koululuokkien, päiväkotiryhmien sekä kaupunkilaisten ja heidän 
ryhmiensä käytöstä.

Demokratia-ryhmä esittää myös kansalaisten osallistumisen ja 
vaikuttamisen oppaan laatimista. Nuorisoasiainkeskus pitää esitystä 
erinomaisena ja tarjoaa omaa asiantuntemustaan oppaan laatimiseen.

Edustuksellisen demokratian toimintaedellytysten parantaminen

Edustuksellisen demokratian eräs haaste on sen uskottavuus 
kansalaisten silmissä. Tämä koskee erityisesti nuoria. Nuorten kokema 
epäluulo politiikkaa ja edustuksellista demokratiaa kohtaan on osaltaan 
myötävaikuttanut siihen, että ns. ’epämuodollinen kansalaistoiminta’ on 
yleistynyt nuorten keskuudessa. Perinteisen ja ’tavanomaisen’ 
vaikuttamisen rinnalle on noussut artivismi (taiteen keinoin 
vaikuttaminen), arkielämän politiikka (omien elämäntapojen kautta 
vaikuttaminen), verkkovaikuttaminen (esimerkiksi sosiaalisen median 
kautta toimiminen), ’kevytyhteisöllisyys’ (satunnainen, esimerkiksi 
tapahtumien kautta, vaikuttaminen) ja esimerkiksi valtausliikkeet. 
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Tällaista aktivismia ei kuitenkaan ole perusteltua nähdä edustuksellisen 
demokratian uhkana. Päinvastoin edustuksellisen demokratian 
uskottavuutta parantaa tämän ’epämuodollisen kansalaistoiminnan’ 
tunnustaminen ja sen huomioiminen osana ’muodollista demokratiaa’. 
Samalla tutkimukset viittaavat myös siihen, että epämuodolliseen 
kansalaistoimintaan osallistuminen lisää kiinnostusta edustukselliseen 
demokratiaan. Tämä näyttäisi tapahtuvan muun muassa ns. 
ikävaikutuksena: epämuodolliseen kansalaistoimintaan osallistuneet 
nuoret siirtyvät iän mukana edustuksellisen demokratian toimijoiksi.   

Vaikuttamismahdollisuuksien laajentaminen

Demokratia-ryhmä nostaa esiin laajan kirjon toimenpiteitä, joilla 
kaupunkilaisten vaikuttamismahdollisuuksia voidaan parantaa. Kuten 
edellä on esitetty, nuorisoasiainkeskus tukee niitä ja on omalta 
osaltaan edennyt niiden toteuttamisessa. Nuorisoasiainkeskus esittää 
myös harkittavaksi voitaisiinko kansalaisten 
vaikuttamismahdollisuuksien kirjoa laajentaa vieläkin rohkeammin. 
Demokratia-ryhmä esittää toimenpiteitä, joilla voitaisiin vahvistaa 
alueellista demokratiaa, eräitä suoran demokratian muotoja, lisätä 
valmistelun avoimuutta sekä vahvistaa edustuksellisen demokratian 
toimintaedellytyksiä. Helsingissä avoimella demokratialla olisi vielä 
laajentumispotentiaalia neuvottelevan demokratian suuntaan siten kuin 
suoraa demokratiaa koskevassa kappaleessa edellä todettiin. Toiseksi, 
viimeaikaisessa tieteellisessä keskustelussa demokratiasta on pohdittu 
sitä minkälainen malli soveltuisi parhaiten yhteiskuntaan, jota leimaa 
ennalta-arvaamattomuus, monimuotoisuus ja jyrkät sisäiset jännitteet. 
On esitetty, että maailman monimuotoistuminen ja siihen sisältyvät 
jännitteet ovat välttämättömyyksiä, joita ei ole järkevää pakottaa 
edustuksellisen demokratian konsensusprosesseihin. Tärkeämpää on 
niiden esiintuominen ja keskustelutilan luominen. Robert Gloverin (Of 
Virtues and Values. Annual Meeting of the American Politological 
Science Association September 1-4, 2011) mukaan edustuksellisen 
demokratian korostaman rationaalisen harkinnan lisäksi demokratiassa 
on kyse tunteista, intohimosta ja monimuotoisista vaikuttamisen 
tavoista. Tästä ajattelutavasta käytetään termiä ’moni-ilmeinen 
demokratia’ (’agonistinen pluralismi’) eikä sitä kannata jättää 
huomioimatta, kun lähdetään toteuttamaan Demokratia-ryhmän 
esittämää hallinnon vuoropuhelua asukkaiden kanssa.

Nuorisoasiainkeskus toivoo, että Helsingin nuorten 
vaikuttamisjärjestelmä Ruuti otettaisiin huomioon tiennäyttäjän ja 
pilottihankkeena Demokratia-ryhmän tavoitteita toteutettaessa – ennen 
kaikkea siinä miten kansalaisia voidaan aktivoida ottamaan kantaa ja 
toimimaan sekä käymään vuoropuhelua kaupungin henkilöstön ja 
poliittisten päätöksentekijöiden kanssa.
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Hallintokeskus toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Kansalaisten osallistumismahdollisuuksien parantaminen ja vuorovaikutuksen lisääminen 
Helsingin kaupungin päätöksentekojärjestelmässä

Helsingin kaupunki ja sen eri hallintokunnat ovat vuosien varrella 
kehittäneet useita erilaisia kuntalain 27 §:n mukaisia 
osallistumisjärjestelmiä. Muutamat kaupungin osallistumisjärjestelmät 
ovat osoittautuneet elinvoimaisiksi. Systemaattisen kaupunkilaisten 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen ja demokratian vahvistamisen 
kehittämisessä kannattaa mahdollisuuksien mukaan hyödyntää näitä 
järjestelmiä ja niistä saatuja kokemuksia. Monet osallistumishankkeet 
ovat kuitenkin jääneet tilapäisiksi ja usein muusta toiminnasta verraten 
irrallisiksi ratkaisuiksi.

Hyvä esimerkki onnistuneista osallistumishankkeista on ollut 
ylipormestarin asukasiltojen järjestäminen eri kaupunginosissa, joka 
1970-luvun puolivälistä lähtien on kuulunut hallintokeskuksen 
viestinnän (ent. kaupunginkanslian tiedotustoimisto) tehtäviin. 
Ylipormestarin asukasillat ovat osoittautuneet toimivaksi konseptiksi, ja 
niitä järjestetään edelleen säännöllisesti neljä kertaa vuodessa. 
Yleisöpohjaa on ollut mahdollista laajentaa verkkotelevisiopalvelun 
avulla, sillä asukasillat ovat nähtävissä kaupungin Helsinki-kanava -
sivustolla ja Stadi.tv-kaapelitelevisiokanavalla suorina lähetyksinä ja 
tallenteina. Palvelua ollaan kehittämässä myös vuorovaikutteisten 
verkkopalvelusovellusten avulla.

Demokratia-ryhmän loppuraportissa on paljon aineksia kaupunkilaisten 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen ja demokratian vahvistamiseen 
Helsingissä. Raporttiin sisältyy lukuisia ehdotuksia, joiden pohjalta 
kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä ja demokratian 
vahvistamista voidaan kehittää Helsingin kaupungin hallinnossa.

Osallistumisen ja demokratian kehittäminen kannattaa Helsingissä 
mieluiten toteuttaa systemaattisena kaupunkilaisten osallistumisen ja 
vaikuttamisen kehittämisohjelmana, jonka avulla 
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kansalaisosallistuminen voidaan rakentaa toimivaksi ja samalla 
pysyväksi osaksi Helsingin kaupungin päätöksentekojärjestelmää.

Ensimmäisen vaiheen tavoitteena Helsingin osallistumisen ja 
vaikuttamisen kehittämisohjelmassa tulisi olla ainakin merkittävimpien 
kaupungin toimielimissä päätettäväksi tulevien hankkeiden saattaminen 
esimerkiksi aluefoorumien ja verkko-osallistumisen avulla 
kaupunkilaisten arvioitaviksi sekä kaupunkilaisten mielipiteiden 
kuuleminen olennaisena osana valmistelutyötä. Esimerkiksi 
kaupunkisuunnittelussa tällainen kuuleminen on jo pitkään ollut 
lakisääteistä. Saatuja myönteisiä kokemuksia hyväksi käyttäen 
asukaskuulemista voitaisiin laajentaa myös sellaisille toimialoille, joilla 
ei vielä ole tähän velvoittavaa lainsäädäntöä.

Kaupunkilaisten kuuleminen osana päätösten valmistelua tulisi 
toteuttaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta sen yhteydessä 
kerätyt mielipiteet ja kannanotot voidaan ottaa valmistelutyössä 
täysipainoisesti huomioon. Kaupungin hallinnon toimivuuden kannalta 
kaupunkilaisten riittävän aikainen osallistuminen ja kuuleminen 
valmisteluvaiheessa saattaa parhaimmillaan vähentää painetta 
muutoksenhaun käyttöön, kun asukkaiden näkökohdat saadaan tietoon 
ja voidaan ottaa huomioon jo valmistelutyön aikana.

Hallintokeskuksen mielestä Demokratia-ryhmän toimenpide-ehdotukset 
2 (alueellisen osallistumisen parantaminen) ja 4 (verkkopalvelujen, 
vuorovaikutuksen sekä valmistelun avoimuuden kehittäminen) on syytä 
käsitellä yhtenä kokonaisuutena, koska nämä toimenpiteet täydentävät 
toisiaan ja muodostavat tulevaisuudessa keskeisen välineen 
kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi ja demokratian 
vahvistamiseksi Helsingissä. Kun kaupungin päätöksenteon 
valmisteluun voi vaikuttaa joko aluefoorumi-tyyppisen toiminnan tai 
verkko-osallistumisen tai näiden molempien kautta, tämä osaltaan 
madaltaa osallistumisen ja vaikuttamisen kynnystä ja mahdollistaa 
osallistumisen sekä eri asukasryhmille että erilaisten 
vaikuttamiskanavien kautta.

Demokratia-hankkeiden organisointi kaupungin hallinnossa

Erilaisten osallistumisen ja vaikuttamisen hankkeita on toteutettu 
kaupungin hallinnossa pääosin hajautetusti niin, että yksittäiset 
hallintokunnat ovat käynnistäneet omalla toimialallaan omia 
demokratiahankkeitaan. Näin on voitu toteuttaa suuri määrä erilaisia 
kokeiluja, jotka parhaimmillaan ovat muodostuneet pysyviksi 
käytännöiksi päätöksenteon valmistelussa. Ongelmaksi on kuitenkin 
jäänyt yksittäisten demokratiahankkeiden koordinoimattomuus ja 
hajanainen kokonaiskuva.
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Helsingin kaupungin hallinnossa vastuu kaupungin asukkaiden 
osallistumisesta ja vaikuttamisesta on perinteisesti kuulunut päätöksiä 
valmisteleville hallintokunnille. Yhtenäisiä osallistumista, 
kaupunkilaisten kuulemista tai vaikuttamista koskevia linjauksia 
kaupungilla ei ole aiemmin ollut kovinkaan konkreettisella tasolla. 
Osallistumisen ja vaikuttamisen kehittämisohjelman yhteydessä on 
perusteltua täsmentää kaupunkitason vastuut 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen ja demokratian vahvistamisen 
osalta.

Hallintokeskuksen johtosäännön (1 §) mukaan "hallintokeskuksen 
tehtävänä on toimia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja 
kaupunginjohtajiston yleisenä valmistelu- ja toimeenpano-
viranomaisena, avustaa kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajistoa 
näiden johtaessa ja valvoessa kaupungin hallintoa." Tämän 
toimialamääräyksen mukaisesti keskitetty vastuu kaupunkilaisten 
osallistumisen ja vaikuttamisen kehittämisestä kuuluu 
hallintokeskuksen toimialaan. Täten demokratian ja osallistumisen 
kehittämisen koordinointivastuu sekä toteutusvastuu keskitettyjen 
palvelujen osalta kuuluu luontevasti hallintokeskukselle.

Tampereen kaupungilla, jossa sekä alueellista osallistumista että 
verkko-osallistumista on kehitetty usean vuoden ajan, on 
keskushallinnon osana oma kuntademokratiaryhmä 
(http://www.tampere.fi/hallintojatalous/organisaatio/konsernihallinto/halli
ntojahenkilosto/viestintayksikko/kuntademokratia.html). Tampereen 
mallissa asukkaat voivat kertoa mielipiteensä valmisteilla olevista 
asioista verkkopalveluna toimivassa Valma-valmistelufoorumissa, 
osallistua valtuuston ja pormestarin asukasiltoihin sekä osallistua 
asuinalueensa alueellisen vaikuttamisen Alvari-työryhmään. 
Onnistuneen alueellisen vaikuttamisen ja verkko-osallistumisen 
vähimmäisedellytyksenä on hankkeita koordinoivan toimintayksikön 
olemassa kaupungin keskushallinnossa. Tampereen 
kuntademokratiaryhmässä työskentelee seitsemän henkilöä. Vuoden 
2012 alusta lukien ryhmä toimii osana kaupungin keskushallinnon 
viestintäyksikköä.

Hallintokeskus katsoo, että Helsingin kaupungin osallistumisen ja 
vaikuttamisen kehittämisohjelman käynnistäminen edellyttää, että 
kaupungin demokratiahankkeiden koordinointi sekä luotavien 
osallistumisen ja vaikuttamisen rakenteiden kehittäminen ja ylläpito 
edellyttää Tampereen esimerkin mukaisen pienehkön keskushallinnon 
toimintayksikön perustamista myös Helsinkiin esimerkiksi vuoden 2013 
talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Alkuvaiheessa tällaisen 
ryhmän vahvuus voisi olla 4−5 henkilöä. Tämä mahdollistaisi 
alueellisen osallistumisen kokeilun toteuttamisen Helsingin kokoisessa 
kaupungissa. Yhteistyössä hallintokeskuksen viestinnän ja talous- ja 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2012 41 (352)
Kaupunginvaltuusto

Kj/5
25.04.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosaston kanssa olisi mahdollista 
käynnistää myös osallistumisen verkkopalvelujen kehittäminen. 
Hallintokeskuksen organisaatiossa uuden demokratiaryhmän tms. 
luonteva sijoituspaikka olisi hallinto-osaston päätösvalmisteluyksikkö.

Tampereella kullakin aluetyöryhmällä on keskushallinnon 
kuntademokratiaryhmässä oma vastuuhenkilönsä. Lisäksi 
osallistumisen verkkopalveluilla on omat vastuuhenkilönsä. 

Osallistumisen ja demokratian kehittämisessä on syytä jo 
alkuvaiheessa ottaa kantaa, kuinka laajaksi mahdollinen 
keskushallinnon demokratiaryhmä tai -yksikkö kannattaa rakentaa. 
Tähän saakka osallistumismahdollisuuksia on Helsingin kaupungin 
hallinnossa kehitetty sekä keskushallinnon että eri toimialojen 
hallintokuntien työnä niiden varsinaisten tehtävien ohella. 
Systemaattista ja pysyvää osallistumisen ja demokratian kehittämisen 
järjestelmää ei ole mahdollista luoda määräaikaisena projektityönä. 
Hankkeen onnistumisen kannalta avainasemassa on jo alusta lähtien 
varmistettu pysyvyys ja jatkuvuus. 

Helsingissä tärkeä voimavara kaupungin osallistumisen ja demokratian 
kehittämisessä on yhteistyö kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, kuten 
kaupunginosayhdistysten kanssa. Alueellisen vaikuttamisen 
aluefoorumien tms. määrää arvioitaessa Helsingin kokoisessa 
kaupungissa pitää ottaa huomioon asukaslähtöisyys ja kaupunkilaisten 
mahdollisuus päästä vaikuttamaan omaa asuinympäristöään koskevien 
ratkaisujen valmisteluun. Toisaalta järjestelmän toimintakyky, eli 
tällaisten osallistumisen aluefoorumien tulee olla kooltaan riittävän 
suuria, jotta niiden kautta kerättyjen mielipiteiden ottaminen huomioon 
päätösten valmistelussa myös käytännössä onnistuu. Helsingissä 
mahdollinen aluefoorumien lukumäärä olisi hallintokeskuksen 
käsityksen mukaan suunnilleen kaupungin suurpiirijaon mukainen, eli 
7−8 aluefoorumia.

Hallintokeskuksen kannanotot Demokratia-ryhmän toimenpide-ehdotuksista

Toimenpide 1: Laaditaan selvitys osallistuvan budjetoinnin 
toteutusmahdollisuuksista Helsingissä. Selvityksen pohjalta valmistellaan esitys 
osallistuvan budjetoinnin kokeilusta.

Selvityksen laatiminen on perusteltua. Ylipormestarin 
oppilaskuntapäivät (osa Ruuti-hanketta, ent. Hesan Nuorten ääni) on 
ollut osallistuvan budjetoinnin ideoita nuorison keskuudessa 
hyödyntävä hanke Helsingissä, jota on toteutettu jo vuodesta 1998. 
Siitä kerätyt kokemukset ovat hyvä pohja osallistuvan budjetoinnin 
laajemmallekin kehittämiselle kaupungissa.
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Osallistuva budjetointi kannattaa toteutuessaan kytkeä toimenpiteisiin 2 
(alueellinen osallistuminen) ja 4 (vuorovaikutus verkkopalvelujen 
avulla).

Toimenpide 2: Laaditaan selvitys alueellisen osallistumisen parantamisen 
mahdollisuuksista Helsingissä. Selvityksen pohjalta valmistellaan vaihtoehtoisia 
esityksiä alueellisen osallistumisen hankkeista.

Tampereen Alvari-järjestelmä eli vuorovaikutuskanava asukkaiden ja 
kaupungin välillä (http://www.tampere.fi/tampereinfo/ 
osallistuminen/vaikuttamiskanavat/alvari.html) tarjoaa hyvän pohjan 
alueellisen osallistumisen kehittämiseksi myös Helsingissä kuitenkin 
niin, että Alvari-järjestelmän kokemuksia kehitetään edelleen Helsingin 
oloihin soveltuvaksi osallistumisjärjestelmäksi.

Tampereella Alue-Alvarit (http://www.tampere.fi/tampereinfo/ 
osallistuminen/vaikuttamiskanavat/alvari.html) ovat olleet asukkaista ja 
yhdistysten tai järjestöjen edustajista koottavia alueellisia työryhmiä, 
jotka kaupunginhallitus nimeää. Lisäksi Tampereella toimii suljettuna 
Facebook-ryhmänä keskikaupungin Facebook-Alvari. Alvari-
järjestelmän alueellista vaikuttamista täydentää verkkopalveluna 
toimiva Valma-valmistelufoorumi (http://valma.tampere.fi/), jonka kautta 
asukkaat voivat esittää mielipiteensä Tampereen kaupungin 
käsittelyssä olevista asioista. Tavoitteena on ollut taata kuntalaisille 
mahdollisuus vaikuttaa käsiteltäviin asioihin koko valmistelutyön ajan.

Helsingissä Tampereen Alvari-mallia edelleen soveltava ratkaisu voisi 
olla Helsingin kaupunginosayhdistykset (Helka) ry:n varsin hyvin 
toimivaan jäsenjärjestöpohjaan perustuva malli, jossa alueellisen 
vaikuttamisen mahdollistavat kaupungin aluefoorumit perustettaisiin 
esimerkiksi Helkan järjestökartan pohjana olevan kaupungin 
suurpiirijaon mukaisesti. Hallintokeskuksen mielestä tällaisia 
aluefoorumeita voisi suurpiirijaon perusteella olla seitsemän siten, että 
asukasmäärältään toistaiseksi pieni Östersundomin suurpiiri 
sisällytettäisiin Itäisen suurpiirin aluefoorumiin.

1. Itäinen (ml. Östersundom): 105 489 asukasta
2. Läntinen: 101 807 asukasta
3. Eteläinen: 100 664 asukasta  
4. Koillinen: 93 844 asukasta  
5. Keskinen: 80 268 asukasta  
6. Kaakkoinen: 47 028 asukasta  
7. Pohjoinen: 41 221 asukasta 

Näiden aluefoorumien toiminta voisi keskeisiltä osiltaan perustua 
Helsingissä pääosin varsin hyvin toimivien ja vahvasti 
kansalaisyhteiskuntaa edustavien kaupunginosayhdistysten varaan. 
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Jatkovalmistelussa aluefoorumien jäsenyysperusteet on tietenkin vielä 
täsmennettävä.

Kuva: Helsingin suurpiirit, peruspiirit ja osa-alueet (lähde: 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Helsinki_subdivisions-fi.svg)

Aluefoorumien tehtävät voidaan Helsingissä esim. Tampereen Alvari-
järjestelmää mukaillen määritellä seuraaviksi:

 ottaa kantaa valmistelussa ja suunnitteilla oleviin asioihin ja 
esittää niihin näkemyksensä,

 osallistua kaupungin talousarvion ja strategian laadintaan 
(osallistuva budjetoinnin väline),

 tehdä aloitteita tärkeinä pitämistään asioista ja viedä niitä 
kaupungin käsittelyyn

 toimia tiedon välittäjänä alueensa asukkaille asioista
 vaikuttaa alueen palvelujen kehittämiseen ja asuinympäristön 

suunnitteluun, jotta asukkaiden näkemykset ja paikallinen tieto 
saadaan asioiden valmistelun ja päätöksenteon tueksi.

Toimenpide 3: Tehdään toimintamalli kansanäänestysten käyttöön ottamiseksi 
Helsingissä.
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Kuntalain 30 ja 31 § sisältävät säännökset kunnallisista 
kansanäänestyksistä. Kansanäänestyksissä noudatettavasta 
menettelystä on puolestaan säädetty laissa 656/1990. 

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan kunnallinen kansanäänestys 
voi olla vain neuvoa-antava. Sitovan kansanäänestyksen on katsottu 
olevan ristiriidassa edustuksellisen demokratian kanssa ja lisäksi siihen 
on katsottu liittyvän tulkintaongelmia esimerkiksi olosuhteiden 
muuttumisen vuoksi. Kansanäänestyksen toimeenpanosta ja 
äänestysvaihtoehdoista päättää aina valtuusto.

Neuvoa-antava kansanäänestys on käyttökelpoinen erityisesti 
tilanteissa, joissa äänestyksen kohteena oleva kysymys voidaan 
muotoilla niin, että vaihtoehtoja on kaksi. Vain tällä tavoin voidaan 
varmistaa, että eniten ääniä saanut vaihtoehto edustaa samalla myös 
kansanäänestykseen osallistuneiden kuntalaisten enemmistön 
mielipidettä. 

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan kunnallista kansanäänestystä 
ei saa järjestää valtiollisten tai kunnallisten vaalien yhteydessä. Lain 
esitöissä tätä ratkaisua on perusteltu sillä, että äänestysviranomaisilla 
on vaalien aikaan muita tehtäviä ja kansanäänestyksen järjestäminen 
samaan aikaan saattaisi vaarantaa vaalien häiriöttömän kulun, samoin 
kuin johtaa kansanäänestyksen aiheen muodostumisen korostetuksi 
kunnallisvaaliteemaksi. Valtiollisten vaalien (tai valtiollisen 
kansanäänestyksen) yhteyteen kunnallisen kansanäänestyksen ei ole 
katsottu kuuluvan sen paikallisen luonteen vuoksi. Jos Helsingin 
kaupunginhallitus tekee lainsäädäntöaloitteen tätä säännöstä 
koskevaksi muutokseksi, aloitteessa on syytä kuvata, millä tavoin 
edellä mainitut ongelmallisiksi arvioidut seikat voitaisiin ratkaista.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan kunnallista kansanäänestystä 
koskevan aloitteen tekijöiden on omakätisesti allekirjoitettava aloite. 
Siksi lainsäädäntö ei nykyisellään mahdollista sähköistä 
aloitemenettelyä. Lainsäädäntö on kuitenkin peräisin 1990-luvun 
alkupuolelta; nykyiset mahdollisuudet sähköiseen tunnistautumiseen 
lienevät sillä tasolla, että lakia voidaan niin haluttaessa muuttaa myös 
siten, että kansanäänestysaloitteen tekeminen sähköisesti on 
mahdollista.

Toimenpide 4: Kehitetään verkkopalveluja ja lisätään vuorovaikutusta sekä 
valmistelun avoimuutta, jotta kaupungin tuottama asiakirja- ja muu tietoaineisto on 
helposti ja esteettömästi kaupunkilaisten avoimesti käytettävissä ja 
hyödynnettävissä.

Helsingin kaupungin uuden osallistumisen ja vaikuttamisen 
kehittämisohjelman keskeinen tavoite tulee olla kaupungin toimielinten 
päätösasiakirja-aineiston saattaminen olennaisesti entistä paremmin 
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kaupungin asukkaiden tutustuttavaksi jo asioiden valmisteluvaiheessa, 
asiakirjatiedon löydettävyyden parantaminen sekä mahdollisuus 
seurata kaupungin päätöksentekoa verkkopalvelun avulla. Asiakirjojen 
nykyistä paremman saatavuuden ja löydettävyyden lisäksi verkko-
osallistumista tulee kehittää uuden vuorovaikutteisen verkkopohjaisen 
osallistumisjärjestelmän avulla. 

Helsingin kaupungin päätösasiakirjat ovat olleet verkossa luettavissa jo 
toistakymmentä vuotta. Esityslistojen ja pöytäkirjojen lisäksi 
päätösasiakirjojen verkkojulkaisut sisältävät nykyään myös suurimman 
osa liiteaineistoa. 

Tähän saakka kaupungin asiakirja- ja muu tietoaineisto ei kuitenkaan 
ole ollut verkossa erityisen helposti ja esteettömästi saatavissa. 
Henkilötietolain tietosuojamääräysten takia kaikki kahta vuotta 
vanhemmat päätösasiakirjat on (harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta) 
tähän asti jouduttu poistamaan kaupungin toimielinten verkkosivuilta 
niihin sisältyvien henkilötietojen takia, koska kaupungin toimielinten 
(kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, lauta- ja johtokunnat) 
päätösasiakirjat aika ajoin sisältävät sellaisia henkilötietoja, jotka 
tietosuojavaltuutetun kannan mukaisesti on tullut poistaa verkosta 
asian tiedottamisen edellyttämän määräajan jälkeen. Tämä on 
vaikeuttanut merkittävästi varsinkin yli kaksi vuotta kestävien 
päätösprosessien seuraamista kaupungin verkkosivuilta.

Kun kaupungin päätösvalmistelussa ja päätöksenteossa siirryttiin 
heinäkuusta 2011 lähtien uuteen sähköiseen Ahjo-
asianhallintajärjestelmään, sen yhteydessä asiakirjatuotannossa otettiin 
käyttöön henkilötietojen automaattisen poiston määräajan jälkeen 
mahdollistava järjestelmä. Jatkossa ei siten enää ole estettä 
päätöstiedottamisen avoimuuden parantamiselle.

Ahjo-järjestelmästä voidaan myös tuottaa päätösvalmistelua ja 
päätöksentekoa koskevaa tieto-aineistoa paitsi kaupungin omiin 
sovelluksiin myös ulkopuolisten tuottamiin sovelluksiin avoimena Open 
Data -tietona. Helsingin kaupungin tietokeskuksen ja Forum Virium 
Helsingin ylläpitämä ja Espoon, Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten 
kaupunkien sekä Sitran ja valtiovarainministeriön rahoittama Helsinki 
Region Infoshare -hanke (http://www.hri.fi) on erinomainen työkalu 
tällaisen avoimen päätöksentekotiedon sovellusten kehittämisessä.

Hallintokeskuksen viestintä on parhaillaan yhteistyössä talous- ja 
suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosaston kanssa uudistamassa 
kaupungin hel.fi-verkkoportaalia ja myös sen päätöksentekosivustoa. 
Ahjo-asianhallintajärjestelmän uusien ominaisuuksien myötä kaupungin 
päätöksenteon seuraamista voidaan verkkosivuilla jatkossa 
olennaisesti parantaa ja helpottaa. Jo nyt kaupungin Helsinki-kanava -
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verkkovideoportaalin (www.helsinkikanava.fi) kaupunginvaltuuston 
kokouslähetyksissä palvelun käyttäjien saatavilla on lähes kaikki 
ajateltavissa oleva valtuuston kokoukseen liittyvä tieto 
(verkkovideolähetyksen lisäksi asiakirjat, läsnäolotiedot, pidetyt ja 
tulevat puheenvuorot, puheenvuorojen kestoajat, äänestystulokset ja 
äänestyskartat, tiedot asioiden käsittelystä sekä tehdyistä päätöksistä 
jne.) lähes reaaliaikaisena. Helsinki-kanavalta saatava kokoustieto on 
jo nyt suurelta osin saatavissa Open Data -tyyppisenä käyttäjien 
omissa sovelluksissa hyödynnettävänä tietona.

Verkossa tapahtuvan asukkaiden kuulemisen ja osallistumisen 
parantaminen voisi ainakin alkuvaiheessa tapahtua Tampereella jo 
vuosien ajan käytössä olleen Valma-valmistelufoorumi -tyyppisen 
sovelluksen avulla. Tämä olisi parhaassa tapauksessa otettavissa 
käyttöön suhteellisen nopealla aikataululla ilman aikaa vievää uuden 
verkko-osallistumissovelluksen rakentamista, vaikka sellaisenaan 
Tampereen jo useampia vuosia vanha ohjelmistosovellus ei olekaan 
siirrettävissä Helsinkiin. Uuden verkko-osallistumissovelluksen 
rakentaminen ja ylläpito olisi hallintokeskukseen sijoitettavan 
kaupungin keskushallinnon demokratiaryhmän keskeinen tehtävä 
alueellisen vaikuttamisen mallien kehittämisen rinnalla.

Toimenpide 5: Kaupunki tuottaa verkossa ja myös paperiversiona saatavilla olevan 
kansalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen oppaan. Oppaasta tehdään kerran 
vuodessa uudistuva versio sekä wiki-alueella jatkuvan keskustelun kautta uudistuva 
versio.

Helsingin kaupungin kansalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen opas 
on perusteltua tehdä painetussa muodossa, kun kaupungin 
osallistumisen ja vaikuttamisen perusratkaisuista on tehty päätökset ja 
toiminta on käynnistynyt. Hallintokeskuksen viestintä uudistaa osana 
hel.fi-portaalin uudistustyötä myös kansalaisvaikuttamisen ohjeet ja 
opastuksen verkkosivuilla. Tämä ohjeistus tuotetaan myös 
tulostettavassa muodossa, jolloin siitä on helposti saatavilla tulosteet 
aina ajantasaisessa muodossa. Verkkosivujen ohella kaupungin 
osallistumisen ja vaikuttamisen vaihtoehdoista tiedotetaan myös 
kaupungin jokaiseen talouteen jaettavassa Helsinki-Info -lehdessä, ja 
myös toimenpide-ehdotukseen sisältyvä opas voidaan aikanaan 
julkaista lehden liitteenä.

Toimenpide 6: Laaditaan selvitys koulujen sähköisten palveluiden tarjoamista 
vaikutusmahdollisuuksista koulutyöskentelyssä.

Kaupungin päätöksentekosivusto 
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksentek
o sekä Helsinki-kanava -verkkovideosivusto 
(http://www.helsinkikanava.fi/) ovat toimiva opetusväline varsinkin 
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yhteiskuntatiedon opetuksessa. Jo nykyään Helsinki-kanavalla 
säännöllisesti esitettävät Ylipormestarin oppilaskuntapäivät (ent. 
Nuorten ääni) tukevat tätä pyrkimystä.

Toimenpide 9: Laaditaan selvitys poliittisen johdon ja virkamiesjohdon työnjaon 
uudistamisesta. Tavoitteena on mm. vahvistaa kaupunginvaltuuston roolia 
kaupungin kehittämisessä ja johtamisessa.

Kaupunginvaltuusto vastaa kuntalain 13 §:n mukaan kaupungin 
toiminnasta ja taloudesta. Säännöksessä on lueteltu asiat, jotka 
kuuluvat valtuuston päätösvaltaan. Kaupungin hallinnosta vastaa lain 
23 §:n nojalla kaupunginhallitus ja johtamisesta lain 24 §:n nojalla 
kaupunginjohtaja tai pormestari. 

Kaupungin eri viranomaisten toiminnasta ja niiden välisestä toimivallan 
jaosta määrätään kaupunginvaltuuston hyväksymissä johtosäännöissä. 
Luottamushenkilöjohdon ja viranhaltijajohdon työnjaon uudistaminen 
tapahtuu siten tarkoituksenmukaisimmin johtosääntöjä tarpeen mukaan 
muuttamalla, ottaen kuitenkin huomioon, ettei johtosäännöillä voida 
poiketa kuntalaissa nimenomaisesti eri toimielin- ja viranhaltijatasoille 
säädetyistä tehtävistä. Samoin on huomattava, etteivät kunnan johtavat 
viranhaltijat voi kuntalain 34 ja 35 §:n vaalikelpoisuussääntelyn 
johdosta olla samalla luottamushenkilöasemassa.

Toimenpide 10: Toimenpiteiden etenemisestä raportoidaan kaupunginhallitukselle 
30.4.2012 mennessä. Kaupunginhallitus päättää tämän pohjalta jatkovalmistelusta 
ja seurannasta. Demokratia-ryhmä esittää, että kaupunginhallitus vie 
toimenpidesuunnitelman kaupunginvaltuuston lähetekeskusteluun. Demokratia-
ryhmä esittää, että kaupunginhallitus valmistelee toimenpiteet, joilla kaupunkilaiset 
voivat osallistua mahdollisimman laajasti ja aktiivisesti demokratiaprosessin 
jatkotyöhön.

Hallintokeskus tukee ajatusta kansalaiskeskustelusta 
demokratiaprosessin yhteydessä. Tällaisessa keskustelussa on 
mahdollista soveltaa esimerkiksi vuonna 2010 toteutetun varsin 
onnistuneen palveluverkkokuulemisen myönteisiä kokemuksia (ks. 
http://palveluverkko.hel.fi). 

Lisätiedot
Teppo Tiina, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

tiina.teppo(a)hel.fi

Henkilöstöjohtaja 29.2.2012

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Henkilöstökeskus toteaa, että demokratia-ryhmän loppuraportti sisältää 
hyviä ehdotuksia kansalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen 
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parantamiseksi. Toimenpide-ehdotuksissa otetaan huomioon 
henkilöstökeskuksen toimialan kannalta keskeiset maahanmuuttajia 
koskevat näkökulmat.

Henkilöstökeskus katsoo, että kaikkien virastojen ja liikelaitosten tulee 
olla mukana rasismin vastaisessa työssä, joka suuntautuu sekä 
kaupungin asukkaisiin ja heille tarjottaviin palveluihin että kaupungin 
henkilöstöpolitiikkaan. Selkeä ”nollatoleranssi rasismia kohtaan”  on  
lähtökohtana myös kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelmaa 
uudistettaessa.

Kaupungin johtamisjärjestelmän uudistaminen koskettanee myös 
kaupungin sisäisiä toimintatapoja ja johtamista.  Kehittämistyössä tulee 
kiinnittää huomiota hyvään muutostilanteiden henkilöstöjohtamiseen ja 
ottaa kaupungin hyvät yhteistoimintarakenteet ja käytännöt huomioon.

Lisätiedot
Pohjaniemi Marju, osastopäällikkö, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2012 § 76

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös

Demokratian ja kansalaisvaikuttamisen kehittäminen on ajankohtainen 
asia. Valtakunnallisella tasolla on valmisteilla Suomen ensimmäinen 
demokratiaselonteko, jonka tavoitteena on vahvistaa pitkäjänteistä ja 
suunnitelmallista demokratian edistämistä. Tätä taustaa vasten on 
tärkeää, että myös kaupungin tasolla pohditaan vakavasti 
kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä ja demokratian 
vahvistamista. On hyvä, että kaupungin demokratiaryhmä on aloittanut 
tämän työn.

Demokratiaryhmän loppuraportissa on joukko erilaisia toimenpide-
ehdotuksia, joilla pyritään parantamaan kuntalaisten 
osallistumismahdollisuuksia. Raportissa ei kuitenkaan pohdita sitä mitä 
vuorovaikutuksen lisäämisellä ja osallistumismahdollisuuksien 
parantamisella tavoitellaan. Osittain tämän vuoksi esitetyt toimenpiteet 
jäävät yksittäisiksi, hieman hajanaisiksi ja jossain määrin 
yhteismitattomiksi.  Lisäksi raportissa on käytetty useita demokratiaan 
ja sen edistämiseen kytkeytyviä käsitteitä, mutta niiden sisältöä ei ole 
määritelty. Määrittelemättä jääneitä käsitteitä ovat esimerkiksi suora 
demokratia, alueellinen demokratia, vuorovaikutus, osallistuminen, 
osallistumisviestintä ja voimaantuminen verkossa. Demokratiaryhmän 
loppuraportissa toimenpiteille ei ole myöskään määritetty vastuutahoja, 
kehittämisen vaatimaa osaamista ei ole varmistettu eikä osoitettu muita 
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resursseja. Lisäksi toimenpiteissä esitetyt aikataulut ovat osin 
epärealistisia.

Toimenpide-esitys verkkopalvelujen kehittämisestä vuorovaikutteiseen 
ja esteettömään suuntaan on kannatettava. Tässä suhteessa myös 
valtakunnallinen tavoitetaso on asetettu korkealle.  Valtioneuvoston 
4.2.2010 annetussa periaatepäätöksessä demokratian edistämisestä 
Suomessa todetaan, että Suomi haluaa olla 
verkkodemokratiavertailussa maailman 10 kärkimaan joukossa 2010-
luvun lopulla. Infrastruktuuria valmisteltaessa huomioidaan sekä 
epämuodollinen kansalaisten osallistuminen ja palautteen antaminen 
että kansanaloitteiden ja verkkoäänestämisen tekninen toteutus.

Demokratiatyöryhmän loppuraportissa verkkopalvelujen kehittämiseen 
liittyvä ehdotus on muotoiltu kovin yleispiirteisesti. Raportissa ei ole 
pohdittu esimerkiksi sosiaalisen median kasvavaa merkitystä 
yhteiskunnallisen keskustelun näyttämönä. Sosiaalisen median suosion 
kasvu kertoo siitä, että ihmisillä on halu ja tarve osallistua 
keskusteluun, kunhan se on luonteva osa heidän arkipäiväänsä. Tästä 
herää kysymys, pitäisikö kaupungin hallintokuntienkin suunnata 
toimintaansa verkossa sinne missä ihmiset jo ovat. Yksi näistä 
kohtaamispaikoista on sosiaalinen media. Siellä toimiminen edellyttää 
kuitenkin uuden tyyppistä ajattelua. On oltava ennakoiva, aktiivinen, 
toimittava välineen ehdoilla ja oltava aidosti vuorovaikutteinen.  

Raportissa luetellaan joukko kaupungin nykyisiä käytänteitä. 
Demokratiatyöryhmän raportissa ei kuitenkaan ole mainittu 
kaupunkisuunnitteluviraston vuorovaikutuskäytäntöjä ja siihen liittyvää 
kehittämistyötä. Tältä osin raportti ei anna kattavaa kuvaa siitä, miten 
kaupungin eri hallintokunnat ovat toteuttaneet asukkaiden 
osallistumismahdollisuuksien parantamista. 
Kaupunkisuunnitteluvirastossa on jo vuosia kiinnitetty erityistä 
huomiota asukasvuorovaikutukseen ja siihen liittyvien menetelmien 
kehittämiseen. Maankäyttö- ja rakennuslaki asettaa selkeät velvoitteet 
kaavoitukseen liittyvälle vuorovaikutukselle. Helsinki on monien 
laajojen suunnitteluhankkeiden kuluessa hoitanut vuorovaikutusta 
selvästi laajemmin kuin laki sitä edellyttää. Tähän pyritään myös 
jatkossa.  

Raportista saattaa saada käsityksen, että aluefoorumit olisivat 
pääasiassa kaupungin virastojen koordinoimia. Ne ovat kuitenkin mitä 
suurimmassa määrin asukaslähtöisiä hankkeita. Alueellista 
demokratiaa kehitettäessä onkin huolellisesti suunniteltava se, miten 
kaupungin hallinto toimii asukkaiden kehittämistoiveiden kanssa ja sitä 
missä määrin erilaisten toiveiden toteuttaminen on kaupungin 
organisaation vastuulla ja missä määrin kaupunkilaisten itsensä 
vastuulla. 
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Kaupunkisuunnitteluviraston toiminta vuorovaikutuksen lisäämiseksi

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on kehitetty avointa valmisteltavana 
olevan tiedon saantia, proaktiivista viestintää, vuorovaikutteista 
suunnittelua ja asukkaiden osallistumismahdollisuuksia sekä 
neuvontaa vaikuttamisessa ja tiedon saannissa. Tällainen toiminta 
vaatii osaavaa henkilökuntaa, taloudellisia resursseja, tehokasta 
viestintää ja ennen kaikkea toiminnan aktiivista ja määrätietoista 
johtamista ja vastuiden määrittelyä. Kaupunkisuunnitteluviraston 
palveluksessa on kolme vakinaista vuorovaikutussuunnittelijaa. He ovat 
suunnittelijoiden tukena kaikkien kaavoitushankkeiden 
vuorovaikutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä 
vuorovaikutusmenetelmien kehittämisessä.  

Kaupunkisuunnittelussa demokratiaa voidaan suunnitteluprosessissa 
lisätä varsinkin asukkaiden riittävällä ja riittävän varhaisella 
tiedonsaannilla sekä toimivalla asukkaiden ja suunnittelijoiden välisellä 
vuorovaikutuksella. Asukkaiden tiedonsaannin parantaminen vaatii 
riittävää resursointia ja myös käytännössä toimivia tiedotuskanavia. 
Vuorovaikutuksessa asukkaiden viestien konkretisointia varten on 
olemassa erilaisia menetelmiä, kuten esimerkiksi yhteisöllinen wiki-
suunnittelu sekä pehmo-GIS-menetelmä, jolla asukkaiden paikkoihin 
liittyviä kokemuksia merkitään kartalle tietokoneavusteisen 
paikkatietojärjestelmän avulla. Näiden kaltaisia menetelmiä käytetään 
kaupunkisuunnittelussa, mutta tavoitteena on oltava myös, että 
asukkaat kokevat demokratian toteutuvan suunnittelussa – silloinkin 
kun he eivät saa tahtoaan läpi. Myös luottamushenkilöiden roolia 
päätöksentekijöinä voi tässä suhteessa kehittää. 
Kaupunkisuunnitteluvirasto seuraa alan kehitystä ja 
tarkoituksenmukaisuus huomioon ottaen soveltaa demokratiaa 
edistäviä suunnittelumenetelmiä.

Suunnittelun avoimuuden ja demokratian lisääminen edellyttää myös 
henkilöstön lisäkoulutusta. Kaupungin demokratiahankkeen edetessä 
toimenpidevaiheeseen hankkeen vaatimat resurssit on syytä ottaa 
huomioon.

On tärkeää, että kaupunkilaiset pääsevät mukaan mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa oman asuinympäristönsä tulevaisuuteen 
vaikuttaviin prosesseihin. Voidaan perustellusti sanoa, että tällä on 
vaikutuksia myös suunnittelun laatuun. Asukasvuorovaikutus tuo 
valmistelijoiden käyttöön sellaista tietoa ja näkemyksiä jota ei muulla 
tavoin olisi käytettävissä. Valmisteluvaiheessa käytävän 
vuorovaikutuksen myötä moni suunnitelma on hioutunut sitten että niin 
asukkaat kuin suunnittelijat ovat pitäneet lopputulosta alkuperäisiä 
suunnitelmia parempina. 
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Lähiöprojekti asukasosallisuuden kehittäjänä

Eri kaupunginosissa tapahtuvassa alueellisessa toiminnassa eräs 
toimija on hallintokuntien yhteinen lähiöprojekti, joka korostaa 
toiminnassaan kumppanuutta ja asukasosallisuutta. Yhteiseen 
kehittämiseen on osallistunut myös asukastahoja ja yhdistyksiä 
resurssiensa puitteissa. Hankkeiden ja toiminnan seurauksena 
alueelliset verkostot ja toimintamahdollisuudet ovat parantuneet, kun 
toimijat ovat oppineet tuntemaan toisensa. Projektin toiminnassa on 
keskitytty esimerkiksi monipuolisten, kaikille avoimien 
kaupunginosatapahtumien, liikuntapalveluiden sekä kulttuuritarjonnan 
toteuttamiseen. Keskeisenä lähtökohtana on ollut tuetun tarjonnan 
tasapuolisuus kaupunginosan asukkaille sekä syrjäytymisen ehkäisy.  

Lähiöprojekti on myös säännöllisesti tukenut asukastoimintaan 
tarvittavien puitteiden, kuten asukastilojen, edellytyksiä. Tästä ovat 
esimerkkeinä Kontulan, Myllypuron ja Pihlajamäen lähiöasemat, 
Maunulan mediapaja ja Myllypuron uusi asukastila Mylläri.

Lähiöprojekti pyrkii jatkossakin tukemaan paikallisen toiminnan lähtö-
kohtia, mutta sen tehtävänä ei ole alueellisten yleispätevien 
rakenteiden muodostaminen. Sen sijaan on tärkeä tukea joustavia, 
alueiden omasta aktiivisuudesta rakentuvia kokonaisuuksia, joissa 
luodaan pohja yhteisölliselle ja urbaanille kaupunginosatoiminnalle. 

Verkkoviestinnän merkitys vuorovaikutuksessa

Sosiaalisen median läpimurto on kaventanut sekä julkisen sektorin 
toimijoiden että median mahdollisuuksia julkisen keskustelun asialistan 
määrittäjänä. Sosiaalisen median kautta julkiseen keskusteluun on 
noussut monta kysymystä aidosti alhaalta ylös aktiivisten kansalaisten 
esille tuomina. Tämä on asia jolla on todennäköisesti suuri vaikutus 
siihen minkälaisia odotuksia asukkaat kohdistavat päätöksenteon 
avoimuudelle ja läpinäkyvyydelle sekä mahdollisuudelle osallistua 
päätösten valmisteluun. Kaupunkisuunnitteluun liittyen tämä on tullut 
selvästi esille joidenkin laajaa kiinnostusta herättäneiden ristiriitaisten 
hankkeiden valmistelun yhteydessä.

Kaupunkisuunnitteluun liittyvän vuorovaikutuksen kehittämisessä 
erilaisilla verkkoratkaisuilla on ollut viime vuosina suuri merkitys. 
Lähtökohtana on se, että kaikki kaavoitukseen liittyvä aineisto on 
mahdollisimman helposti saatavilla. Tiedon on oltava avoimesti 
saatavilla, ymmärrettävää ja sen seuraamisen tulee olla 
mahdollisimman helppoa. On myös tärkeää, että tieto on avoimen 
datan periaatteiden mukaisesti tarjolla teknisesti sellaisessa muodossa, 
että sen käyttäminen on mahdollista eri ohjelmistoilla ja sitä voidaan 
hyödyntää osana verkkopalveluita. 
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Aktiivinen verkkoviestintä on eräs onnistuneen vuorovaikutusprosessin 
perusedellytyksistä. Kaupunkisuunnitteluvirastossa on jo noin kuusi 
vuotta ylläpidetty Suunnitelmat kartalla -palvelua, jonka kautta löytyvät 
kaikki kaavoitukseen liittyvät viralliset asiakirjat. Tämä ei kuitenkaan ole 
tulevaisuudessa riittävä verkkopalvelujen taso. Jatkossa palvelua 
tullaan täydentämään esimerkiksi kaavavahti- palvelulla, jonka 
tarjoamien herätteiden avulla on nykyistä helpompi seurata esimerkiksi 
omien kotikulmien suunnittelun etenemistä. Lisäksi 
kaupunkisuunnitteluvirastossa käytetään tiedonkeruussa aktiivisesti 
kaupungin ylläpitämään Kerro kartalla -palvelua. Lisäksi 
kaupunkisuunnitteluvirasto on yksi pilottivirastoista kun otetaan 
käyttöön uusi kaupunkitasoinen palautejärjestelmä. Kaupunkitasolla 
järjestelmiä tuleekin kehittää siten, että ne tukisivat hallintokuntien 
yhteisiä prosesseja siten, että virastojen väliset rajat vaikuttaisivat 
mahdollisimman vähän asukkaiden verkkoasiointiin.

Verkossa tapahtuvaan vuorovaikutukseen liittyy myös se, että 
kaupunkisuunnitteluvirasto on viime vuosina kehittänyt 
arkkitehtuurikilpailuinstituutioita. Useaan kilpailuun on liittynyt laaja 
verkossa tapahtuva vuorovaikutus. Koivusaaren ideakilpailun, 
Telakkarannan suunnittelukilpailun sekä Kirjava Satama- kilpailun 
kaikki työt on julkistettu verkkosivuilla ennen tuomariston ratkaisua, 
niistä on käyty avointa ja vilkasta keskustelua ja keskustelun tulokset 
on myös raportoitu tuomaristolle. Kokemukset aikaisempaa 
avoimempaan kommunikaatioon tähtäävistä kilpailuista ovat olleet 
myönteisiä ja tätä linjaa kannattaa jatkaa myös tulevaisuudessa.

Käsittely

28.02.2012 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Sampo Villanen: kappale (2): Demokratiaryhmän loppuraportissa on 
joukko erilaisia toimenpide-ehdotuksia, joilla pyritään parantamaan 
kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia.: (POIS: Raportissa ei 
kuitenkaan pohdita sitä mitä vuorovaikutuksen lisäämisellä ja 
osallistumismahdollisuuksien parantamisella tavoitellaan. Osittain 
tämän vuoksi esitetyt toimenpiteet jäävät yksittäisiksi, hieman 
hajanaisiksi ja jossain määrin yhteismitattomiksi.  Lisäksi raportissa on 
käytetty useita demokratiaan ja sen edistämiseen kytkeytyviä käsitteitä, 
mutta niiden sisältöä ei ole määritelty. Määrittelemättä jääneitä 
käsitteitä ovat esimerkiksi suora demokratia, alueellinen demokratia, 
vuorovaikutus, osallistuminen, osallistumisviestintä ja voimaantuminen 
verkossa.) 
Demokratiaryhmän loppuraportissa toimenpiteille ei ole (POIS: 
myöskään) määritetty vastuutahoja, kehittämisen vaatimaa osaamista 
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ei ole varmistettu eikä osoitettu muita resursseja. Lisäksi toimenpiteissä 
esitetyt aikataulut ovat osin epärealistisia.

Kappale (6): (POIS: Raportista saattaa saada käsityksen, että 
aluefoorumit olisivat pääasiassa kaupungin virastojen koordinoimia. Ne 
ovat kuitenkin) (LISÄYS: Aluefoorumit ovat) mitä suurimmassa määrin 
asukaslähtöisiä hankkeita. Alueellista demokratiaa kehitettäessä onkin 
huolellisesti suunniteltava se, miten kaupungin hallinto toimii 
asukkaiden kehittämistoiveiden kanssa ja sitä missä määrin erilaisten 
toiveiden toteuttaminen on kaupungin organisaation vastuulla ja missä 
määrin kaupunkilaisten itsensä vastuulla. 

Kannattajat: Heli Puura

Vastaehdotus:
Sampo Villanen: LISÄYS kappaleen (8) jälkeen:
Kaupunkisuunnittelussa demokratiaa voidaan suunnitteluprosessissa 
lisätä varsinkin asukkaiden riittävällä ja riittävän varhaisella 
tiedonsaannilla sekä toimivalla asukkaiden ja suunnittelijoiden välisellä 
vuorovaikutuksella. Asukkaiden tiedonsaannin parantaminen vaatii 
riittävää resursointia ja myös käytännössä toimivia tiedotuskanavia. 
Vuorovaikutuksessa asukkaiden viestien konkretisointia varten on 
olemassa erilaisia menetelmiä, kuten esimerkiksi yhteisöllinen wiki-
suunnittelu sekä pehmo-GIS-menetelmä, jolla asukkaiden paikkoihin 
liittyviä kokemuksia merkitään kartalle tietokoneavusteisen 
paikkatietojärjestelmän avulla. Näiden kaltaisia menetelmiä käytetään 
kaupunkisuunnittelussa, mutta tavoitteena on oltava myös, että 
asukkaat kokevat demokratian toteutuvan suunnittelussa – silloinkin 
kun he eivät saa tahtoaan läpi. Myös luottamushenkilöiden roolia 
päätöksentekijöinä voi tässä suhteessa kehittää. 
Kaupunkisuunnitteluvirasto seuraa alan kehitystä ja 
tarkoituksenmukaisuus huomioon ottaen soveltaa demokratiaa 
edistäviä suunnittelumenetelmiä.

Suunnittelun avoimuuden ja demokratian lisääminen edellyttää myös 
henkilöstön lisäkoulutusta. Kaupungin demokratiahankkeen edetessä 
toimenpidevaiheeseen hankkeen vaatimat resurssit on syytä ottaa 
huomioon.

Kannattajat: Heli Puura

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: kappale (2): Demokratiaryhmän loppuraportissa on joukko 
erilaisia toimenpide-ehdotuksia, joilla pyritään parantamaan 
kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia.: (POIS: Raportissa ei 
kuitenkaan pohdita sitä mitä vuorovaikutuksen lisäämisellä ja 
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osallistumismahdollisuuksien parantamisella tavoitellaan. Osittain 
tämän vuoksi esitetyt toimenpiteet jäävät yksittäisiksi, hieman 
hajanaisiksi ja jossain määrin yhteismitattomiksi.  Lisäksi raportissa on 
käytetty useita demokratiaan ja sen edistämiseen kytkeytyviä käsitteitä, 
mutta niiden sisältöä ei ole määritelty. Määrittelemättä jääneitä 
käsitteitä ovat esimerkiksi suora demokratia, alueellinen demokratia, 
vuorovaikutus, osallistuminen, osallistumisviestintä ja voimaantuminen 
verkossa.) 
Demokratiaryhmän loppuraportissa toimenpiteille ei ole (POIS: 
myöskään) määritetty vastuutahoja, kehittämisen vaatimaa osaamista 
ei ole varmistettu eikä osoitettu muita resursseja. Lisäksi toimenpiteissä 
esitetyt aikataulut ovat osin epärealistisia. Kappale (6): (POIS: 
Raportista saattaa saada käsityksen, että aluefoorumit olisivat 
pääasiassa kaupungin virastojen koordinoimia. Ne ovat kuitenkin) 
(LISÄYS: Aluefoorumit ovat) mitä suurimmassa määrin asukaslähtöisiä 
hankkeita. Alueellista demokratiaa kehitettäessä onkin huolellisesti 
suunniteltava se, miten kaupungin hallinto toimii asukkaiden 
kehittämistoiveiden kanssa ja sitä missä määrin erilaisten toiveiden 
toteuttaminen on kaupungin organisaation vastuulla ja missä määrin 
kaupunkilaisten itsensä vastuulla. 

Jaa-äänet: 7
Stefan Johansson, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Matti Niemi, 
Tuula Palaste-Eerola, Elina Palmroth-Leino, Osmo Soininvaara

Ei-äänet: 2
Heli Puura, Sampo Villanen

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 0

Esittelijän ehdotus voitti tehdyn vastaehdotuksen.

2. Äänestys

JAA - ehdotus. Esityksen mukaan
Ei- ehdotus
LISÄYS kappaleen (8) jälkeen:
Kaupunkisuunnittelussa demokratiaa voidaan suunnitteluprosessissa 
lisätä varsinkin asukkaiden riittävällä ja riittävän varhaisella 
tiedonsaannilla sekä toimivalla asukkaiden ja suunnittelijoiden välisellä 
vuorovaikutuksella. Asukkaiden tiedonsaannin parantaminen vaatii 
riittävää resursointia ja myös käytännössä toimivia tiedotuskanavia. 
Vuorovaikutuksessa asukkaiden viestien konkretisointia varten on 
olemassa erilaisia menetelmiä, kuten esimerkiksi yhteisöllinen wiki-
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suunnittelu sekä pehmo-GIS-menetelmä, jolla asukkaiden paikkoihin 
liittyviä kokemuksia merkitään kartalle tietokoneavusteisen 
paikkatietojärjestelmän avulla. Näiden kaltaisia menetelmiä käytetään 
kaupunkisuunnittelussa, mutta tavoitteena on oltava myös, että 
asukkaat kokevat demokratian toteutuvan suunnittelussa – silloinkin 
kun he eivät saa tahtoaan läpi. Myös luottamushenkilöiden roolia 
päätöksentekijöinä voi tässä suhteessa kehittää. 
Kaupunkisuunnitteluvirasto seuraa alan kehitystä ja 
tarkoituksenmukaisuus huomioon ottaen soveltaa demokratiaa 
edistäviä suunnittelumenetelmiä.

Suunnittelun avoimuuden ja demokratian lisääminen edellyttää myös 
henkilöstön lisäkoulutusta. Kaupungin demokratiahankkeen edetessä 
toimenpidevaiheeseen hankkeen vaatimat resurssit on syytä ottaa 
huomioon.

Jaa-äänet: 4 
Johansson, Karhuvaara, Palmroth-Leino, Männistö

Ei-äänet:5 
Palaste-Eerola, Villanen, Niemi, Puura, Soininvaara

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 0

Villasen vastaehdotus hyväksyttiin äänin 5 - 4.

21.02.2012 Pöydälle

Esittelijä
virastopäällikkö
Tuomas Rajajärvi

Lisätiedot
Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 37368

heikki.mantymaki(a)hel.fi
Tero Santaoja, lähiöprojektin projektipäällikkö, puhelin: 310 37155

tero.santaoja(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 28.02.2012 § 103

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:
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Yleisten töiden lautakunnan toimialaa koskevat esitykset

Kaupunginhallituksen päätös demokratia-ryhmän esitysten pohjalta 
käynnistyvistä jatkotoimenpiteistä sisälsi kuuden selvityksen ja 
suunnitelman laatimisen, joista yleisten töiden lautakunnan toimialaa 
koskevat: 

 osallistuva budjetointi
 alueellisen osallistumisen kokeilu
 hallintokuntien verkkopalveluhankkeet ja -suunnitelmat 

asukasosallistumista tukevan kehittämissuunnitelman laatimisen 
perustaksi

Osallistuva budjetointi

Selvityksen laatiminen osallistuvan budjetoinnin 
toteutusmahdollisuuksista on välttämätöntä. Selvityksen laatiminen ja 
sen pohjalta valmisteltava esitys osallistuvan budjetoinnin kokeilusta 
kuuluu luontevasti talous- ja suunnittelukeskuksen toimialaan. 

Osallistuvan budjetoinnin tavoitteet, sisällöt ja toimintamuodot tulee 
arvioida huolellisesti. Suurimmat mahdollisuudet lienevät strategisten 
tavoitteiden selkiinnyttämisessä ja priorisoinnissa.

Osallistuvan budjetoinnin toteutusmahdollisuuksien arvioinnissa tulee 
ottaa huomioon mm. seuraavia näkökohtia:

 strategiset linjaukset ja painopisteet yleisten alueiden 
investoinneissa ja käyttötaloudessa tehdään 
kaupunginhallituksen budjettiraamin (=kaupungin talouden 
reaalipuite) rajoissa

 edustuksellisuuden tasapainoisuus
 laadinnan aikataulujen yhteensovittaminen talouden suunnittelun 

vuosikellon kanssa
 budjettivalmistelun henkilöresurssien rajallisuus
 riski osallistuvien turhautumisesta, todelliset paikallisen tason 

vaikuttamismahdollisuudet
 nurkkakuntaisuuden riskit (NIMBY -ilmiö)

Alueellinen osallistuminen

Alueellisen osallistumisen kehittäminen kytkeytyy rakennusviraston 
toiminnassa yleisten alueiden aluesuunnitelmien laadintaan. 
Rakennusvirasto on laatinut yleisten alueiden aluesuunnitelmia 
vuorovaikutteisesti vuodesta 1998 alkaen. Lisäksi laajasta 
osallistamisprosessista on kokemusta katu- ja puistosuunnitelmien 
erityiskohteista kuten Tapaninkylän alueellinen katusuunnitelma ja 
Pihlajamäen nuorisopuisto.
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Rakennusvirastossa on kehitetty vuorovaikutusmenettelyjä aktiivisesti. 
Rakennusvirasto on kokenut hyväksi toimintatavaksi aluesuunnitelmien 
yhteydessä toteutettavista kyselyistä tiedottamisen laajasti jakeluna 
jokaiseen kotiin ja kaupungin yhteisen sähköisen kyselyalustan (=Kerro 
kartalla) käytön. Seuraavaksi rakennusvirasto tulee kokeilemaan 
sosiaalista mediaa osana aluesuunnittelun vuorovaikutusta ja 
tiedotusta. Tällä hetkellä nuorten mukaan saaminen ja yhteistyö 
koulujen kanssa toimivat ja mm. nuorisoasiainkeskuksen Ruuti-kanava 
on hyvä lisä vuorovaikutuksessa. Sen sijaan maahanmuuttajien 
tavoittaminen on yrityksistä huolimatta ollut vähäistä. Rakennusviraston 
yleisten alueiden aluesuunnitelman laadintaprosessin osana on ollut 
yhteistyön tekeminen myös eri hallintokuntien kanssa.

Rakennusvirasto on tehnyt aktiivista asukasyhteistyötä myös 
järjestämällä vuosittain kevätsiivoustalkoita ja ottamalla käyttöön 
vapaaehtoistyön toimintamallin. Vapaaehtoistyössä on mukana tällä 
hetkellä noin 350 puistokummia. Vapaaehtoistyö tuo uusia 
mahdollisuuksia lisätä asukkaiden osallistumista.

Yleisten töiden lautakunta pitää tärkeänä selvityksen laatimista 
alueellisen osallistumisen kokeilusta ja pilottisuunnitelmasta. 
Selvityksen pohjalta kaupunginhallituksen tulee päättää missä 
toiminnoissa ja millä alueilla alueellisen osallistumisen mallia 
pilotoidaan. Raportissa on esitetty harkittavaksi seuraavia toimialoja: 
ympäristö, nuorisotoimi, sosiaalivirasto, opetustoimi ja rakennustoimi.  
Alueellisen osallistumisen toimialat tulee arvioida asukkaiden 
palveluverkoston ja hallintokuntien välisten yhteistyöprosessien 
näkökulmasta. Raportissa tuodaan nykyisinä käytäntöinä ja hankkeina 
esille vain rakennusviraston aluesuunnittelu ja eri virastojen ja 
kansalaisjärjestöjen koordinoimat aluefoorumit. Esimerkiksi 
kaupunkisuunnitteluviraston ja liikuntaviraston toimintaan liittyy 
alueellisen osallistumisen näkökulmia. Vaikka kaavoitusprosessin ja 
katusuunnitelmaprosessin pelisäännöt tulevat maankäyttö- ja 
rakennuslaista, kumpaakin voitaneen laajentaa, mikäli aikataulu- ja 
henkilöresurssit antavat myöten. Lisäksi esimerkiksi 
kaupunkiympäristön yleiset alueet ja eri hallintokuntien käytössä olevat 
julkiset rakennukset muodostavat saavutettavuuden ja esteettömyyden 
kannalta asukkaiden arkeen vaikuttavan kokonaisuuden.

Alueellisen osallistumisen kehittäminen on tärkeä, mutta haasteellinen 
asia ja siinä tulisi edetä askeleittain. Tällä hetkellä eri hallintokuntien 
toimintakulttuurit ja toimintatavat ovat erilaisia. Alueellisen 
osallistumisen kehittäminen vaatii sektorirajat ylittävän 
suunnitteluprosessin, suunnitelmamallin, vuorovaikutuskeinojen sekä 
suunnitelman hyväksymiseen liittyvän päätöksenteon uudelleen 
arviointia ja kehittämistä. Lisäksi uusi toimintatapa vaatii 
henkilöresursseja ja osaamisen kehittämistä. Asukkaiden 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2012 58 (352)
Kaupunginvaltuusto

Kj/5
25.04.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

osallistuminen ajoittuu vapaa-aikaan. On myös tarpeen arvioida 
asukkaiden näkökulmasta osallistumismahdollisuutta ja ajankäyttöä, 
kun valitaan toimintatapoja nykyistä laajempaan osallistumiseen.

Alueellista osallistumista koskevan menetelmäsuunnitelman valmistelu 
kaupunginhallituksen käsittelyyn on mahdollista. Pilottien määrä tulee 
kuitenkin rajata enintään kolmeen alueeseen, jotka edustavat koko 
kaupungin olosuhteita mahdollisimman hyvin. Valmistelussa on 
arvioitava uusien menettelytapojen kustannusvaikutukset, uuden 
toimintatavan valmistelijaresurssitarpeet sekä toimintatavasta 
mahdollisesti aiheutuvat toimeenpanon aikatauluviiveet. 
Kustannusvaikutukset tulisi kytkeä vuoden 2013 talousarvion 
valmisteluun. Rakennusviraston aluesuunnitelmien osalta pilotit tulee 
valita kohteista, joita ei vielä ole käynnistetty. Pilottien aikataulu on 
kytköksissä myös osallistuvan budjetoinnin 
toteuttamismahdollisuuksien selvittämiseen.  

Jos asukasvaikuttamisen vahvistamiseksi sektorirajat ylittävän 
osallistuvan suunnittelun tiellä edetään, pilottikohteiden suunnittelu 
yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa edellyttää nykyisten 
rakennusviraston aluesuunnitelmien aluerajausten yhteensovittamista 
muiden hallintokuntien rajausten kanssa. Uusi toimintatapa sektorirajat 
ylittävinä kokonaisuuksina tulisi vaikuttamaan myös aluesuunnitelmien 
sisältöön. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla ratkaisu, jossa 
rakennusviraston yleisten alueiden aluesuunnitelmasta muokataan 
tässä yhteydessä toimintojen sektorirajat ylittävä palveluverkon ja 
palvelutason kehittämisselvitys, jonka laatimisessa ovat myös muut 
hallintokunnat mukana. 

Aluesuunnitelmiin verrattuna katu- ja puistosuunnitelmien 
hankekohtainen vuorovaikutusprosessi on paikallisempi ja 
yhteistyöhallintokuntien määrä on vähäisempi. Rakennusvirasto vastaa 
jatkossakin katu- ja puistosuunnitelmien kansalaisyhteistyöstä.

Verkkopalvelujen kehittäminen

Verkkopalvelujen kehittäminen on kannatettavaa ja se vaatii talous- ja 
suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosaston vahvaa koordinointia ja 
kaupunkitasoisten ratkaisujen kehittämistyötä. Kokonaisvaltaista 
verkkopalvelujen kehittämistä ja asukasosallistumista tukevien 
kaupunkitasoisten ratkaisujen kehitystyötä tulee kiirehtiä.

Asukkaille suunnatuissa verkkopalveluissa rakennusvirasto hyödyntää 
seuraavia kaupunkitason verkkopalveluita. Palvelukartassa jaetaan 
tietoa julkisten rakennusten esteettömyydestä, leikkipuistoista, koira-
aitauksista, yleisövessoista ja viraston toimipisteistä. "Kerro kartalla" -
palvelu on käytössä aluesuunnitelmien kyselyissä ja suunnitelmien 
kommentoinnissa sekä lumipalautteessa. Paikkatietopalvelussa 
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(ptp.hel.fi) on esillä tietoa kaduilla ja puistoissa käynnissä olevista sekä 
tulevista töistä ja tapahtumista. Asiointiportaali (asiointi.hel.fi) on 
käytössä tapahtumaluvissa. Asiointiportaalia on tarkoitus hyödyntää 
jatkossa myös pysäköintivirhemaksujen oikaisuvaatimuksissa ja 
asukas- ja yrityspysäköintitunnusten muutoksissa. Alkamassa olevaa 
palauteydin-kehitystyötä rakennusvirasto tulee hyödyntämään laajasti 
asiakaspalvelusovelluksen jatkokehittämisessä. Lisäksi 
rakennusvirastolla on käytössä tekstiviestipalvelu asukkaille 
liukkausvaroituksen ja ajoneuvojen siirron osalta.

Verkkopalvelujen kehittäminen tulee kytkeä toimintaprosessien 
kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Pelkkä ongelmaraportointi auttaa 
vain yksittäisten ongelmien identifioimisessa ja esimerkiksi lumihaittoja 
koskeva ”Kerro kartalla” palvelu ei palvele vielä toiminnan 
ohjaamisessa. Toimintaa ohjaavien prosessien kokonaisvaltainen 
kehittäminen vaatii toimintatapojen aktiivista ja suunnitelmallista 
kehittämistä. Pelkkä verkkopalvelun kehittäminen ja käyttöönotto ei 
riitä.

Rakennusviraston kokemuksen mukaan erillisryhmien, kuten 
esimerkiksi pyöräilijöiden ja joukkoliikenteen kuljettajien sähköinen 
kuuleminen antaa osa-alueelta kattavan palautteen. Sähköinen 
palautekanava täydentää hyvin muuta hallintokuntien ja sidosryhmien 
yhteistyötä. 

Talous- ja suunnittelukeskuksessa käynnissä oleva palauteydintä 
koskeva kehitystyö luo rajapinnan ja yhteyden mm. sosiaalisen median 
palveluihin. Palauteytimen kautta ko. palaute tulee keskitetysti 
rakennusviraston ja eri hallintokuntien järjestelmiin. Järjestelmien 
kehittämisresurssien lisäksi verkkopalvelujen vuorovaikutteisuuden 
lisääminen ja mm. palautteiden käsittely ja vuoropuhelun ylläpito on 
myös henkilöresurssikysymys. 

Rakennusvirasto pyrkii aktiivisesti antamaan toimintaansa liittyvää 
suunnitelma- ja kartta-aineistoa sekä yleisten alueiden rekisterin 
aineistoa kuntalaisten käyttöön pääkaupunkiseudun Helsinki Region 
Infoshare -verkkopalveluun.

Esteettömyyden edistäminen

Demokratiaa lisäävien uusien toimintamallien toteuttamisessa on syytä 
tiedostaa myös esteettömyys. Esteettömyyden tulee olla yhtenä 
näkökulmana alueellisen osallistumisen suunnitelmapilotissa. 
Suunnitteluprosessien vuorovaikutuksessa on tärkeää, että 
verkkopalvelujen lisäksi tulisi olla muitakin mahdollisuuksia antaa 
palautetta. Myös asukastilaisuuksien saavutettavuus ja esteettömyys 
on tärkeää.  Lisäksi verkkopalvelut tulee olla selkokielisiä ja ne tulee 
toteuttaa esteettömästi.
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Käsittely

28.02.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutokset: 

Lisätään päätösehdotukseen erilliseksi kappaleeksi kappaleen 7 
jälkeen:
"Rakennusvirasto on tehnyt aktiivista asukasyhteistyötä myös 
järjestämällä vuosittain kevätsiivoustalkoita ja ottamalla käyttöön 
vapaaehtoistyön toimintamallin. Vapaaehtoistyössä on mukana tällä 
hetkellä noin 350 puistokummia. Vapaaehtoistyö tuo uusia 
mahdollisuuksia lisätä asukkaiden osallistumista."

Seuraava kappale korvaa päätösehdotuksen kappaleen 14:
"Asukkaille suunnatuissa verkkopalveluissa rakennusvirasto hyödyntää 
seuraavia kaupunkitason verkkopalveluita. Palvelukartassa jaetaan 
tietoa julkisten rakennusten esteettömyydestä, leikkipuistoista, koira-
aitauksista, yleisövessoista ja viraston toimipisteistä. Kerro kartalla -
palvelu on käytössä aluesuunnitelmien kyselyissä ja suunnitelmien 
kommentoinnissa sekä lumipalautteessa. Paikkatietopalvelussa 
(ptp.hel.fi) on esillä tietoa kaduilla ja puistoissa käynnissä olevista sekä 
tulevista töistä ja tapahtumista. Asiointiportaali (asiointi.hel.fi) on 
käytössä tapahtumaluvissa. Asiointiportaalia on tarkoitus hyödyntää 
jatkossa myös pysäköintivirhemaksujen oikaisuvaatimuksissa ja 
asukas- ja yrityspysäköintitunnusten muutoksissa. Alkamassa olevaa 
palauteydin kehitystyötä rakennusvirasto tulee hyödyntämään laajasti 
asiakaspalvelusovelluksen jatkokehittämisessä. Lisäksi 
rakennusvirastolla on käytössä tekstiviestipalvelu asukkaille 
liukkausvaroituksen ja ajoneuvojen siirron osalta."

21.02.2012 Pöydälle

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Lisätiedot
Silja Hyvärinen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 38619

silja.hyvarinen(a)hel.fi

Opetuslautakunta 28.02.2012 § 19

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös
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Opetuslautakunta päätti antaa Demokratia-ryhmän loppuraportista 
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lautakunnan lausunnossa otetaan kantaa vain suoranaisesti 
opetustointa koskeviin  toimenpide-ehdotuksiin. Näitä ovat toimenpide-
ehdotukset 1, 2, 4, 6 ja 7. Osassa toimenpide-ehdotuksista on jo 
loppuraportin liitteenä 2 olevassa selvityksessä kerrottu opetustoimen 
toimenpiteistä koskien erityisesti kouludemokratiaa ja nuorten 
osallistumista. Tässä lausunnossa on siten vain päivitetty tuota 
aiemmin annettua tietoa. 

Alueellisen demokratian kehittämisosiossa ehdotetaan toimenpiteenä 
1, että laaditaan selvitys osallistuvan budjetoinnin 
toteutusmahdollisuuksista Helsingissä. Selvityksen pohjalta 
valmistellaan esitys osallistuvan budjetoinnin kokeilusta. Lisäksi 
alueellisen demokratian kehittämisosiossa ehdotetaan toimenpiteenä 2, 
että laaditaan selvitys alueellisen osallistumisen parantamisen 
mahdollisuuksista Helsingissä. Lautakunta katsoo, että molemmat 
toimenpide-ehdotukset ovat kannatettavia ja ne liittyvät toisiinsa siten, 
että toimenpide-ehdotuksessa 2 selvitetään alueellisen osallistumisen 
parantamismahdollisuuksia Helsingissä yleensä ja toimenpide-
ehdotuksessa 1 puolestaan selvitetään alueellisen osallistuvan 
budjetoinnin toteutusmahdollisuuksia ja tehdään ehdotus budjetoinnin 
kokeilusta. Lautakunta toteaa, että lasten ja nuorten 
vuorovaikutussuunnitelmahankkeessa on kehitetty malleja lasten ja 
nuorten osallistumiseen omien paikkojensa suunnitteluun (tarkempi 
kuvaus liitteessä 2). Tällä hetkellä vuorovaikutussuunnitelmaa ei 
kuitenkaan vielä ole eri virastoissa otettu laajasti käyttöön, eikä siihen 
ole kaikin osin toiminnan tasolla sitouduttu. Lasten ja nuorten 
vuorovaikutussuunnitelman toteutuminen edellyttää kaupungin eri 
virastojen johdon tietoiseksi tekemistä ja sitouttamista, 
poikkihallinnollisen johtamisen kehittämistä sekä henkilöstön 
osaamisen vahvistamista. Keskeisiä virastoja ovat ainakin 
opetusvirasto, nuorisoasiainkeskus, kiinteistöviraston tilakeskus, 
sosiaalivirasto, liikuntavirasto, kirjasto, rakennusvirasto, 
kaupunkisuunnitteluvirasto sekä talous- ja suunnittelukeskus. 

Lasten ja nuorten mukanaolo alueellisen osallistumisen piloteissa on 
varmistettava ja niissä tulee hyödyntää jo kehitettyjä lasten ja nuorten 
osallistumisen malleja. Opetusvirasto on ollut toteuttamassa koulujen 
pihoihin suuntautuneita vuorovaikutteisia osallistamishankkeita 
Malminkartanossa, Porolahdessa ja Pukinmäessä. Vireillä on hanke 
Kallion ala-asteen koulun kanssa. Koulujen sisätiloissa käynnistettiin  
”Pamaus 2011” ehdotusten pohjalta jatkotyöskentely koulujen 
sisätilojen viihtyisyyden parantamiseksi. Opetusvirasto käynnisti 
kesäkuussa 2011 iltapäivätoiminnassa tilaprojektin, jossa tarkoituksena 
oli kalustaa yhdeksän koulun iltapäivätoiminnan nykyiset tilat siten, että 
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ne olisivat yhteisiä opetuksen kanssa. Projektin tarkoituksena oli lisätä 
iltapäivätoimijoiden, koulujen henkilökunnan ja oppilaiden kuulemista ja 
osallistamista. Projekti kesti vuoden 2011 loppuun. Saatujen 
vastausten perusteella voidaan arvioida projektin onnistuneen  erittäin 
hyvin. Iltapäivätoiminnan tilaprojektille toivotaan jatkoa, mutta tämä 
vaatii rahoituksellista tukea.

Valmistelun avoimuuden lisäämisosiossa on toimenpide-ehdotuksena 
(4), että kehitetään verkkopalveluja ja lisätään vuorovaikutusta sekä 
valmistelun avoimuutta, jotta kaupungin tuottama asiakirja- ja muu 
tietoaineisto on helposti ja esteettömästi kaupunkilaisten avoimesti 
käytettävissä ja hyödynnettävissä. Lautakunta katsoo, että nämä 
suunnitelmat valmistelun avoimuuden lisäämiseksi ovat kannatettavia. 
Strategisen suunnittelun ja arvioinnin sähköisten ympäristöjen 
kehittäminen on opetustoimen tietohallinnon uuden linjauskauden 2012 
– 2015 tavoitteita. Sekä virastohallinnon että koulujen ja oppilaitosten 
toiminnan suunnittelun ja arvioinnin sähköiset ympäristöt on tarkoitus 
uusia ja liittää yhteen. Samassa yhteydessä on tilaisuus 
toimintaprosessien kehittämiseen niin, että strategisesta suunnittelusta 
tulisi osallistavampi. Tähänkin saakka koulujen ja oppilaitosten 
oppilaskunnat ovat osallistuneet tavoitteiden asettamiseen ja 
toteutuneen arviointiin. Myös palveluverkon uudistamisprosessissa 
kuntalaisten osallistamiselle on luotu kanavia. Opetusvirasto osallistuu 
myös vuonna 2012 tilakeskuksen koordinoimaan hankkeeseen, jonka 
tavoitteena on palveluverkkojen poikkihallinnollinen kehittäminen 
asukaslähtöisesti. 

Toimenpide-ehdotukseen 4 liittyen lautakunta toteaa lisäksi, että 
opetusvirastossa on käytössä palautejärjestelmä, jossa kuntalaiset 
voivat esittää joko internetissä julkisesti kysymyksiä, antaa palautetta ja 
tehdä kehittämisehdotuksia tai saada halutessaan henkilökohtainen 
vastaus sähköpostilla. Lautakunta  katsoo, että valmistelun avoimuutta 
ja läpinäkyvyyttä lisäisi myös se, että Helsingin kaupunki ottaisi 
käyttöönsä Kuntaliiton 8.6.2011 hyväksymän suosituksen vaikutusten 
ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa. Suosituksen 
mukaan valmistelussa muodostetaan useissa asioissa vaihtoehtoisia 
ratkaisuehdotuksia, joiden vaikutukset arvioidaan ja tämä arviointitieto 
esitetään päätösesityksen yhteydessä. Lautakunta katsoo, että 
valmistelun avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi on tarpeen 
ottaa käyttöön suosituksen mukainen vaikutusten ennakkoarviointi 
kaupungin päätösten valmistelussa. 

Toimenpide-ehdotukseen 6 (valmistelun avoimuuden lisäämisosio) 
lautakunta toteaa, että kaikilla perusopetuksen kouluilla on käytössä 
sähköinen Fronter-oppimisalusta, jota koulut käyttävät oppilaiden 
kuulemisessa ja osallisuuden tukemisessa. Koulut ovat valmistautuneet 
ylipormestarin kokouksiin Fronterissa. Valmistautumiseen on kuulunut 
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verkossa käytävä keskustelu teemoista sekä kokouksessa käsittelyyn 
tulevista kannanotoista äänestäminen. Vuoden 2012 Ylipormestarin 
kokouksia valmistelevaan työskentelyyn on verkossa osallistunut n. 7 
000 oppilasta. Fronteria voidaan käyttää osallisuuden lisäämiseen. Sen 
kautta voidaan koota ideoita, käydä keskustelua, äänestää ja jakaa 
dokumentteja. Pormestarin oppilaskuntapäivien esityksistä järjestettyyn 
äänestykseen osallistui 4 500 oppilasta tammikuussa 2012. Toisella 
asteella äänestys tapahtui Facebookissa. Myös toisen asteen 
oppilaitoksissa käytetään Fronteria opiskelijoiden osallisuuden 
lisäämiseen. Lisäksi yhteisöllinen kouluhankkeessa pilotoitiin eräässä 
peruskoulussa koulun omaa yhteisöllistä mediaa. Kehitystyö tehtiin 
yhdessä oppilaiden kanssa. Pilotoinnista saatujen kokemusten pohjalta 
tuotetaan kehittyneempi Hyrrä-alusta laajempaan käyttöön kouluille 
tavoitteena osallistumisen ja osallisuuden edistäminen ja näkyvyyden 
lisääminen kouluyhteisössä, myös informaalisti. Toisella asteella 
käytetään yhteisöllistä mediaa (wikit, blogit, facebook jne) sekä 
oppilashuollossa että pedagogisessa toiminnassa. Lisäksi 
videopohjaisten etäneuvotteluratkaisujen käyttöä kehitetään ja yhtenä 
ajatuksena on ollut käyttää sitä asiantuntijoiden, koulujen ja 
oppilaitosten sekä luokkien ja ryhmien välisessä dialogissa. Wilma- ja 
Winha-ympäristöä käytetään koulun ja kodin väliseen viestintään ja sen 
sisällä on tiedotettu mm. vanhemmille tai yhdessä lapsille ja 
vanhemmille kohdennetuista kyselyistä. Tietohallinnon linjausten 
toteutumisen seurantaa ja edelleen kehittämistä varten perustetaan 
edustuksellisia foorumeita, joita voidaan toteuttaa myös virtuaalisesti. 
Jotta Fronterissa käytävä keskustelu vaikuttaisi päätöksentekoon, 
opetuslautakunnan jäsenillä ja varajäsenillä tulisi olla soveltuvin osin 
vapaa pääsy Fronteriin

Toimenpide-ehdotuksena 7 (valmistelun avoimuuden lisäämisosio) 
esitetään, että laaditaan selvitys ns. demokratiatiloista ja niiden käytön 
kustannuksista. Lautakunta toteaa, että opetusvirasto myöntää koulu- 
ja oppilaitostiloja ilta- ja vapaa-ajankäyttöön erilaiseen kokoontumis- ja 
harrastetoimintaan. Virasto pyrkii kehittämään jatkuvasti toimintaansa 
niin, että tilojen saavutettavuus helpottuu ja niiden käyttöaste kasvaa. 
Lautakunta pitääkin tärkeänä, että kaupungin tilat ovat mahdollisimman 
tehokkaassa käytössä ja kaupunkilaisten saavutettavissa. 
Opetusvirasto osallistuu Helsingin kaupungin tilavaraustyöryhmän 
työskentelyyn. Tämä työryhmä selvittää alkukeväästä 2012 
mahdollisuuksia yhtenäistää kaupungin erilaisia tilanvarausjärjestelmiä. 
Tavoitteena on varausjärjestelmien harmonisointi ja vapaana olevien 
tilojen helppo seurattavuus erityisesti asiakasnäkökulmasta.

Käsittely

28.02.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
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Keskustelu.

Jäsen Gorschkow-Salonranta ehdotti, että päätösehdotuksen 7. 
kappaleen ("Toimenpide-ehdotuksen 6…") loppuun lisätään seuraavaa: 

"Jotta Fronterissa käytävä keskustelu vaikuttaisi päätöksentekoon, 
opetuslautakunnan jäsenillä ja varajäsenillä tulisi olla soveltuvin osin 
vapaa pääsy Fronteriin."

Esittelijä otti ehdotuksen omakseen.

Hyväksyttiin esittelijän muutettu ehdotus.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot
Leena Oulasvirta, laatupäällikkö, puhelin: 310 80563

leena.oulasvirta(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 28.02.2012 § 23

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa Demokratia-ryhmän 
1.11.2011 valmistuneesta loppuraportista seuraavan lausunnon:

Demokratia-ryhmän loppuraportti sisältää useita hyviä ehdotuksia 
kaupunkilaisten demokraattisten vaikuttamismahdollisuuksien 
kehittämiseksi ja laajentamiseksi vastaten siten valtuuston hyväksymän 
strategiaohjelman 2009-2012 tavoitteita.

Johtokunta pitää hyvänä mm. toimenpiteen 2 (alueellisen 
osallistumisen parantaminen) kohdalla esitettyä kokeellista 
toimintatapaa, jossa pilottien ja kokeilujen kautta voidaan etsiä toimivia 
menettelyjä. Johtokunta pitää tärkeänä, että jatkoselvityksissä 
myöskään vakiintuneita ja hyviksi havaittuja alueellisia 
vuorovaikutusfoorumeita, kuten vaikkapa ylipormestarin asukasillat, ei 
hylätä vaan pyritään kehittämään edelleen asukkaiden kuulemiseksi.

Useisiin toimenpide-esityksiin liittyy toimintatapojen uudistamista 
hallintokunnissa. Tämä näkyy mm. toimenpide 4:ssä, jonka mukaan 
”Kehitetään verkkopalveluja ja lisätään vuorovaikutusta sekä 
valmistelun avoimuutta, jotta --- asiakirja- ja muu tietoaineisto on 
helposti ja esteettömästi kaupunkilaisten avoimesti käytettävissä ja 
hyödynnettävissä.” Toimenpide edellyttää myös hallintokuntien asukas- 
ja yhteisöosaamisen edelleen kehittämistä, jota ei raportissa ole 
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nostettu erityisesti esille, vaikka raportin s. 6 todetaankin ”henkilöstöä 
kannustetaan vuoropuheluun asukkaiden kanssa”. Vuorovaikutus- ja 
osallistamisosaaminen tulee ottaa huomioon jatkossa entistä 
vahvemmin henkilöstön toimenkuvissa, koulutuksessa ja 
rekrytoinnissa, mikäli tässä halutaan aidosti onnistua.

Kaupunginmuseon rooli demokratian vahvistamisessa liittyy erityisesti 
periaatteeseen demokraattisesta oikeudesta kulttuuriperintöön, ja 
kulttuuriperinnön saavutettavuuteen sekä saatavuuteen. Vapaa pääsy 
museoiden näyttelyihin, kulttuuriperinnön äärelle, on yksi keskeinen 
keino turvata tämän periaatteen toteutumista. Kaupunginmuseo tuottaa 
ja jakaa tietoa kulttuuriperinnöstä eri keinoin ja tarjoaa 
strategiaohjelman tavoitteiden mukaisesti kaupunkilaisille alueellisen 
identiteetin rakennusaineita sekä kannustaa aktiiviseen 
kansalaisuuteen. Kaupunkilaisten kuulemista, osallisuutta pyritään 
museon eri toiminnoissa edistämään ja toimintoja jalkauttamaan myös 
museon toimipisteiden ulkopuolelle, eri kaupunginosiin liittyvien 
hankkeiden kautta. Etsitään uusia yhteistyömuotoja 
kansalaisjärjestöjen kanssa. Useita demokratian vahvistamiseen 
liittyviä tavoitteita on mukana myös vuoden 2011 lopulla hyväksytyssä 
kulttuuristrategiassa.

Toimenpide 4:n mukaan kootaan läpileikkaus kaikista 
verkkopalveluhankkeista ja suunnitelmista, joita hallintokunnat 
kehittävät tällä hetkellä. Kaupunginmuseolla on suunnittelu- ja 
toteutusvaiheessa oleva Kokoelmat verkkoon -hanke, jossa museon 
kokoelma- ja kulttuuriympäristötietokantoja avataan asiakasliittymän 
kautta verkkoon ja mahdollistetaan myös pilottivaiheessa valokuvien 
verkkokauppa. Jo nykyisin museon verkkosivuilla on avoin pääsy 
useisiin kaupunginosien kulttuuriympäristön inventointeihin ja 
monipuolisiin verkkonäyttelyihin, joilla edistetään kulttuuriperinnön 
saavutettavuutta.

Kaupunginmuseon johtokunta puoltaa Demokratia-ryhmän esittämien 
toimenpiteiden toteuttamista kaupunginhallituksen päätöksen 
mukaisesti.

Esittelijä
museonjohtaja
Tiina Merisalo

Lisätiedot
Tiina Merisalo, museonjohtaja, puhelin: +358 9 310 36485

tiina.merisalo(a)hel.fi

Suomenkielisen työväenopiston jk 28.02.2012 § 19

HEL 2011-002909 T 00 00 02
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Päätös

Kaupunginhallitus on pyytänyt johtokunnalta lausuntoa Demokratia-
ryhmän loppuraportista 29.2.2012 mennessä ((HEL 2011-002909 T 00 
00 02, Khs 2011-207). Johtokunta antanee asiasta seuraavan 
lausunnon: 

Työväenopiston johtokunta katsoo, että Demokratia – ryhmän raportti 
on oikeansuuntainen ja toteutuessaan parantaa demokratian 
toteutumista.  Työväenopisto voi järjestää vapaan sivistystyön 
koulutusta aikuisille esimerkiksi seuraavissa ehdotetuissa 
toimenpiteissä:

Osallistuva budjetointi: Opisto voi tarvittaessa järjestää kuntalaisille 
koulutusta, missä voidaan tehdä yhteistyötä muiden kaupungin 
toimijoiden kanssa.

Alueellisen osallistumisen parantaminen: Opisto voi tarvittaessa olla 
mukana järjestämässä alueellisia tilaisuuksia.

Osallistumisen ja vaikuttamisen opas: Opisto voi olla mukana 
järjestämässä koulutusta ja tilaisuuksia oppaaseen liittyen.

Demokratiatilat: Opiston tiloja voidaan käyttää demokratiatiloina, milloin 
ne ovat vapaat omasta toiminnasta. Opisto voi tarvittaessa sijoittaa 
omaa toimintaansa muihin demokratiatiloihin.

Työväenopiston roolia yhteiskunnallisten asioiden käsittelyn ja 
demokratian edistäjänä voidaan kehittää. Keskustelutilaisuuksien ja 
luentojen lisäksi yhteiskunnallisia kysymyksiä voidaan tuoda esille 
myös muiden ainealojen kuten teatterin, kotitalouden ja 
ympäristökasvatuksen keinoin. Lisäksi opisto edistää jo nykyisinkin 
erityisryhmien, kuten maahanmuuttajien, vanhusten ja vammaisten, 
mahdollisuuksia osallistua koulutukseen. Lisäksi on tarve kehittää 
kuntalaisten mahdollisuutta antaa palautetta työväenopiston 
toiminnasta ja tehdä kurssitarjontaan tai muuhun toimintaan liittyviä 
ehdotuksia. Tämä voidaan tehdä yhteistyössä muiden kuntalaisten 
vaikutusmahdollisuuksia kehittävien toimijoiden kanssa.

Esittelijä
johtava rehtori
Taina Törmä

Lisätiedot
Taina Törmä, johtava rehtori, puhelin: 310 88501

taina.torma(a)hel.fi

Asuntolautakunta 16.02.2012 § 12
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HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös

Asuntolautakunta päätti antaa Demokratia-ryhmän loppuraportista 
seuraavan lausunnon:

Kuntalaisten osallistumisaktiivisuuden lisääminen on tärkeä strateginen tavoite

Kaupungin strategiaohjelmassa demokratian ja kuntalaisten 
vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen on ollut yksi keskeisistä 
kohteista. Demokratia-ryhmä on raportoinut tähän mennessä 
toteutetuista hyvistä käytännöistä, joista on runsaasti esimerkkejä mm. 
nuorisotyössä ja koulumaailmassa.  

Näyttää siltä, että sähköisen kuulemisen ja vaikuttamisen 
verkkopalveluja sekä alueellisia asukaspaneeleja olisi syytä kehittää 
ensisijaisesti. Näistä saadaan myös välineitä suoran ja edustuksellisen 
demokratian toimintaedellytysten toteuttamiseen ja tukemiseen.     

Kuntalaisen tiedonsaanti ja päätöksenteon avoimuus

Kehitettäessä kanavia vaikuttamiseen on syytä muistaa, että toimivan 
järjestelmän edellytyksenä ovat hyvät tiedonsaantimahdollisuudet ja 
hallinnollisen päätöksentekojärjestelmän läpinäkyvyys. 
Verkkopalvelujen kehittämisessä tulisi siis huomioida, että hyvä ja 
esteetön tiedonsaanti on edellytys päätöksentekoon osallistumiselle. 
Osallistumisen ja tiedonsaannin palveluja onkin syytä kehittää 
samanaikaisesti siten, että asian tietosisältö ja tausta on saatavilla 
palaute- ja osallistumiskanavan yhteydessä.

Vuokralaisdemokratiaa voidaan kehittää ja vahvistaa verkkopalveluilla

Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratian tarkoituksena on antaa 
asukkaille päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuus omaa asumistaan 
koskevissa asioissa sekä lisätä asumisviihtyvyyttä ja edistää 
vuokratalojen kunnossapitoa ja hoitoa. 

Asukkaiden osallistumisaktiivisuutta voitaisiin lisätä verkkopalvelujen 
avulla kohtuullisin kustannuksin ja yhtiön ja asukkaiden 
yhteiskehittelyllä. Hyvin tehdyt kanavat helpottavat osallistumista, 
koska se ei ole aikaan tai paikkaan sidottua. Valtaosa kaupungin 
vuokralaisista saadaan verkkopalvelun piiriin jos järjestelmä 
toteutettaisiin Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja sen alueyhtiöiden 
yhteisenä asiointiportaalina. Palvelu tavoittaisi noin 90  000 kaupungin 
vuokralaista. Järjestelmän isäntä olisi Helsingin kaupungin asunnot Oy.

Kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet paranevat tulevaisuudessa
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Kaupunginhallitus on käynnistänyt suhteellisen laajan 
jatkotoimenpideohjelman kuntalaisdemokratian ja kuntalaisten 
osallistumisen edistämiseksi. Toimenpide osoittaa, että asia koetaan 
poliittisesti erittäin tärkeäksi ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet 
tulevat paranemaan tulevaisuudessa.

Käsittely

16.02.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan lisäämällä kuudennen kappaleen 
ensimmäisen lauseen loppuun seuraavaa: "kohtuullisin kustannuksin ja 
yhtiön ja asukkaiden yhteiskehittelyllä".

Esittelijä
osastopäällikkö
Markku Leijo

Lisätiedot
Marjo Tapana, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 34222

marjo.tapana(a)hel.fi
Markku Leijo, osastopäällikkö, puhelin: 310 34159

markku.leijo(a)hel.fi

Eläintarhan johtokunta 16.02.2012 § 11

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon 
demokratiaryhmän loppuraportista:

Eläintarhan johtokunta toteaa, että on hyvä, että suunnitelma ja selvitys 
alueellisen demokratian kehittämiseksi, suoran demokratian 
edistämiseksi ja valmistelun avoimuuden lisäämiseksi on vihdoin tehty 
kaupungin hallinnossa. 

Raportissa esitetyt toimenpiteet ovat hyviä ja kannatettavia. Eläintarhan 
johtokunta haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota ja lausua oman 
näkökantansa erityisesti seuraavien toimenpiteiden osalta: 

Raportin kohta 4 Valmistelun avoimuuden lisääminen 

Toimenpide 4:
Kehitetään verkkopalveluja ja lisätään vuorovaikutusta sekä 
valmistelun avoimuutta, jotta kaupungin tuottama asiakirja- ja muu 
tietoaineisto on helposti ja esteettömästi kaupunkilaisten avoimesti 
käytettävissä ja hyödynnettävissä.
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Toimenpiteen 4 kohdalla raportissa todetaan, että ”Kaupungin 
tarjoamia osallistumis-, vuorovaikutus- ja palautepalveluja kehitetään ja 
helppokäyttöisyyttä lisätään (henkilöstön palautekanava esimerkkinä) 
sekä tehostetaan osallistumisviestintää. Kootaan läpileikkaus kaikista 
verkkopalveluhankkeista ja suunnitelmista, joita hallintokunnat 
kehittävät tällä hetkellä. Selvityksen pohjalta laaditaan 
toimintasuunnitelma kansalaisten voimaannuttamisesta verkossa ja 
valitaan kärkihankkeet 31.3.2012 mennessä.”

Korkeasaaren eläintarha on mielellään mukana  osallistumis-, 
vuorovaikutus- ja palautepalvelujen kehittämistyössä. Korkeasaari 
näkee hyvin kannatettavana, että helsinkiläiset osallistetaan ”meidän 
Korkeasaaren” rakentamiseen osana Korkeasaaren kehittämistä ja 
yleissuunnitelmatyötä. 

Korkeasaaren ensimmäinen osallistamispilotti voisi olla Kalasataman 
metroasemalle sijoittuva Korkeasaaritila, jonka yksi tärkeä kohderyhmä 
ovat nuoret. Korkeasaari voisi osallistaa nuoria ja muutoinkin 
helsinkiläisiä tilan ja siellä tarjolla olevien sisältöjen suunnittelussa. 
Samalla Korkeasaari voisi sitouttaa nuoria lajiensuojelun tematiikkaan. 
Korkeasaari tekisi tämän mielellään yhteistyössä Ruudin kanssa.

Korkeasaaren yleissuunnitelmatyön yhteydessä osallistamista voitaisiin 
harjoittaa laajemminkin  esim. sosiaalisen median (mm. twitter ja 
Facebook) kautta. Samalla Korkeasaari saisi rakennettua Korkeasaari-
brändiä kansainvälisestikin. Korkeasaari haluaisi olla tällä yksi 
"kansalaisten voimaannuttaminen verkossa" kärkihankkeista sillä 
edellytyksellä, että virastolle myönnetään lisärahoitus hankkeen 
toteuttamiseksi. 

Raportissa todetaan myös toimenpiteen 4 kohdalla, että ”Laaditaan 
suunnitelma siitä, miten digitaalisessa muodossa oleva kaupungin 
tuottama asiakirja- ja muu tietoaineisto on kaupunkilaisille 
mahdollisimman saavutettavaa ja kaupungin ulkopuolisessa 
toiminnassa jatkohyödyntämisen mahdollistavaa.”

Korkeasaari on tässäkin mielellään mukana siten, että Korkeasaaren 
kehittämiseen liittyvä yleissuunnitelmatyö tehdään läpinäkyväksi ja 
siihen liittyvät dokumentit viedään julkisesti esille. Tiedotuskanavina  
hyödynnetään jo olemassa olevia foorumeita eli mennään sinne, missä 
ihmiset ovat jo tottuneet vaikuttamaan omilla nimillään ja jotka ovat 
tiloja, joita he seuraavat päivittäin. 

Raportin toimenpide-esitys 7: Laaditaan selvitys ns. demokratiatiloista 
ja niiden käytön kustannuksista.

Korkeasaaren eläintarha pohtii, että onko sillä tulevaisuudessa 
mahdollisuus tarjota tiloja lajien/luonnon/ympäristösuojelun eteen 
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tekeville kansalaisjärjestöille ja mahdollisuutta olla rakentamassa 
heidän kanssaan yhteistyössä kansalaisfoorumia. 

Lopuksi eläintarhan johtokunta toteaa, että alueellisen demokratian 
kehittämis- ja edistämistyössä kaupungin hallinnossa on syytä seurata 
tarkasti kuntarakenneuudistusta, jotta päällekkäiseltä hallinnolliselta 
työltä vältytään. Kuntalain ja kuntien rakenneuudistuksen yhteydessä 
on hyvä mahdollisuus kehittää myös kuntien itsehallintoa ja pohtia 
keinoja paikallisen demokratian vahvistamiseen. 

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Jukka Salo

Lisätiedot
Jenni Ahtiainen, va. hallintopäällikkö, puhelin: 310 78475

jenni.ahtiainen(a)hel.fi
Jannika Joutsenniemi, Markkinointipäällikkö, puhelin: 310 64047

jannika.joutsenniemi(a)hel.fi

Palmia-liikelaitoksen jk 16.02.2012 § 12

HEL 2011-002909 T 00 00 02

                                              Johtokunta päätti antaa asiassa seuraavan sisältöisen lausunnon:

Terveyslautakunta 14.02.2012 § 32

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös

Terveyslautakunta päätti antaa Demokratia-ryhmän loppuraportista 
seuraavan esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

”Demokratia-ryhmän loppuraportissa esitetään useita hyviä ehdotuksia 
alueellisen demokratian kehittämiseksi, suoran demokratian 
edistämiseksi, valmistelun avoimuuden lisäämiseksi ja edustuksellisen 
demokratian toimintaedellytysten parantamiseksi.   

Helsinki on suuri kaupunki, jossa alueellisen demokratian ja 
asukkaiden osallisuuden mahdollistaminen asettaa hallintokunnille 
haasteita. Edustuksellisen demokratian lisäksi tarvitaan sen vuoksi 
suoran demokratian ja uudenlaisten osallisuusratkaisujen käyttöä. 
Uudenlaisten ratkaisujen ei tarvitse merkitä uusia hallinnollisia 
ratkaisuja, vaan nykyisten informaatio-, kuulemis-, osallistumis- ja 
vaikuttamisjärjestelmien kehittämistä ja selkeyttämistä. 
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Tärkeätä myös on, että asukkaat tietävät, mistä he löytävät 
halutessaan tietoa osallistumismahdollisuuksistaan. Tämän vuoksi 
Demokratia-ryhmän esittämä ehdotus, että kaupunki tuottaisi verkkoon 
ja myös paperiversiona saatavilla olevan kansalaisten osallistumisen ja 
vaikuttamisen oppaan, on kannatettava. 

Lisäksi kaupungin valitsema linja, että kaupungin 
osallistumisjärjestelmää kehitetään vaiheittain kohti yleistä 
osallistumisportaalia, on hyvä. Tämä linjaus tuleekin ottaa huomioon 
parhaillaan käynnissä olevassa hel.fi-sivuston uudistamistyössä. 

Demokratia-ryhmä esittää yhtenä toimenpiteenä, että kaupunki kehittää 
verkkopalveluja ja lisää vuorovaikutusta ja valmistelun avoimuutta. 
Terveyskeskuksen strategisena tavoitteena on lisätä terveydenhuollon 
sähköisiä palveluja. Tällä hetkellä sähköisiä palveluja on tarjolla suun 
terveydenhuollossa ja opiskeluterveydenhuollossa. Seuraavassa 
vaiheessa sähköisiä palveluja on tarkoitus laajentaa terveysasemien, 
neuvoloiden ja kaupunginsairaalan asiakkaiden käyttöön. Kaikki 
terveyskeskuksen tarjoamat sähköisen asioinnin palvelut on koottu 
kaupunkiyhteiselle asiointi.hel.fi-alustalle, jotta asukkaat löytävät nämä 
palvelut yhdestä paikasta.

Demokratia-ryhmän loppuraportissa todetaan, että kaupungin 
verkkopalveluja kehitettäessä tulee tehdä yhteistyötä muiden julkisten 
palvelun tuottajien kanssa ja esimerkkinä tällaisesta yhteistyöstä 
mainitaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Palveluvaaka-
verkkopalvelu (www.palveluvaaka.fi). 

Palveluvaaka-verkkopalvelun tavoitteena on tarjota tietoa kansalaisille 
siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat. Sen tarkoituksena on 
mahdollistaa asukkaille eri toimipaikkojen vertailu, sosiaali- ja 
terveysalan tilastotietojen tarkastelu sekä palvelujen arviointi. 

Tässä vaiheessa palvelu ei vielä sisällä kattavia tietoja. Tiedot 
perustuvat kansallisesti kerättyihin rajallisiin tietoihin. Jatkossa palvelun 
tietoja on kuitenkin tarkoitus täydentää, kun vertailukelpoista tietoa on 
saatavilla. Kansallisten verkkopalvelujen haasteena on kattavien 
tietojen keruu ja niiden ylläpito. Kansallisen avohoidon tilastotietojen 
uudistuksen myötä tämä tilanne mahdollisesti parantuu, kun tiedot 
toimitetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle automaattisesti 
suoraan salattuina tietoina potilastietojärjestelmistä.

Asukkaiden osallistumismahdollisuuksia pohdittaessa kannattaa myös 
arvioida, voitaisiinko sosiaalisen median välineitä hyödyntää hallinnon, 
suunnittelun ja kehittämistyön tarvitseman tiedon luomisessa ja 
jakamisessa. Kuten Demokratia-ryhmän loppuraportissa todetaan, 
pääkaupunkiseudulla Helsinki Region Infoshare www.hri.fi-
verkkopalvelu on hyvä esimerkki palvelusta, jossa avoin tieto antaa 
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halukkaille mahdollisuuden tehdä tiedon perusteella omia analyyseja ja 
laatia sen perusteella vaihtoehtoisia esityksiä kaupungille.

Demokratia-ryhmän loppuraportissa esitetään, että Helsingissä 
kokeillaan osallistuvaa budjetointia ja valmistellaan vaihtoehtoisia 
esityksiä alueellisen osallistumisen hankkeista. Kokeilujen kautta 
eteneminen on hyvä vaihtoehto, koska tällöin on mahdollista löytää 
sellaiset valmistelun ja päätöksenteon menetelmät, joilla parhaiten 
tavoitetaan ja välitetään asukkaiden näkemyksiä. 

Alueellisen osallisuuden kehittämisen rinnalla tulee kuitenkin aina 
varmistaa, että kaikilla kaupungin alueilla on yhdenvertaiset ja yhtä 
kattavat aloite-, palaute- ja vaikuttamisjärjestelmät. Parhaiten tämä 
taataan kehittämällä ja ottamalla käyttöön kaupunkiyhteisiä sähköisiä 
järjestelmiä, kuten kaupungin suunnittelema palautejärjestelmä, jota 
terveyskeskus pilotoi syksyllä 2012.

Terveyslautakunta korostaa, että kaikessa kaupungin hallinnossa, 
myös terveyskeskuksen, tulee olla lähtökohtana asukasvaikuttamiseen 
panostaminen ja päätöksenteon läpinäkyvyys ja terveyspalvelujen 
kehittämisen lähtökohtana asukaslähtöisyys.

Terveysvaikutusten arviointi

Alueellisen demokratian ja osallisuuden vahvistaminen saa aikaan 
myönteisiä terveysvaikutuksia parantamalla alueellisten 
terveystarpeiden huomioon ottamista terveyspalvelujen suunnittelussa 
ja kohdentamisessa. Erityisesti tulee varmistaa syrjäytyneiden ja 
syrjäytymisvaarassa olevien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet 
ja siten turvata osallisuus ja myönteiset terveysvaikutukset myös tälle 
väestönosalle. "

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola

Lisätiedot
Jaana Juutilainen-Saari, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 42240

jaana.juutilainen-saari(a)hel.fi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 14.02.2012 § 24

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan 
lausunnon:
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Kaupunginhallitus asetti 4.4.2011 Demokratia –ryhmän, jonka 
tehtävänä on ollut valmistella toimenpiteitä kaupunkilaisten 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi . Ryhmän työn pohjana on 
kaupunginvaltuuston asettamat tavoitteet kansalaisten 
osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi ja vuorovaikutuksen 
lisäämiseksi. Tämän valtuustokauden aikana on tarkoitus kehittää  
sähköisen kuulemisen ja vaikuttamisen verkkopalveluja ja luoda 
alueellisia asukaspaneeleja.  Lisäksi halutaan parantaa edustuksellisen 
demokratian toimintaedellytyksiä ja tehdä suoran demokratian 
toteuttaminen mahdolliseksi.

Ryhmä esittää kymmentä toimenpidettä, joiden pohjalta käynnistetään 
jatkotoimenpiteinä selvityksiä ja esitetään suunnitelmia. Näitä ovat 
osallistuva budjetointi, pilottisuunnitelma alueellista osallistumista 
varten, periaatteet kansanäänestyksen järjestämistä varten, 
hallintokuntien verkkohankkeet, koulujen sähköiset palvelut ja ns 
demokratiatilojen käyttö ja kustannukset

Kaupunginhallitus päätti lisäksi, että edustuksellisen demokratian 
toimintaedellytysten parantamista koskevat toimenpide-ehdotukset 
valmistelaan erikseen osana kaupunginvaltuuston strategiaohjelman 
2013-2016 valmistelua.

Edellytys yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle ja osallistumiselle 
mahdollisuus ja taito käyttää digitaalisia viestimiä. Kulttuurikeskuksen 
Kontulan ostoskeskuksella ylläpitämä Kontupiste perustettiin Urban II 
–yhteisöaloiteohjelman resursseilla vuonna 2002. Kontupisteen yhtenä 
tehtävänä on ollut tarjota Internet – yhteyksiä ja koulutusta. Koulutus on 
yhdistetty kulttuurisiin sovelluksiin ja alueellisesti vaikuttaviin sisältöihin. 
Esimerkiksi Albumit Auki –  verkkosivustoon tallennettiin asukkaiden 
valokuvia ja rakennettiin kollektiivisten muistojen kautta kuvaa 
kaupunginosasta. 

Mellunkylä on yksi aktiivisimmista Helsingin kaupunginosista, jossa 
vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitys näkyy paikallisessa 
kehittämisessä. Alueen toimintaverkostot ovat tiheät kuten  Mellunkylä-
lehti, radio Kontula ja oma alueportaali. Nämä ovat välttämättömiä 
asukkaiden vetämiseksi mukaan paikalliseen vaikuttamiseen ja 
toimintaan. Paikallistiedotuksessa asukkaiden rooli on  ratkaiseva. 

Toiminta on johtanut Kontulatalon perustamiseen, jossa 
sosiaaliviraston Symppis, kulttuurikeskuksen Kontupiste ja asukastilat 
toimivat yhdessä. Tässä ”osallistumisympäristössä” paikallisesti 
syntyneitä ideoita voidaan työstää eteenpäin. Monipuoliset asukastilat 
ovat ehdoton edellytys osallisuutta edistävälle toiminnalle.  Kontulatalo, 
joka pohjautuu hallintokuntien sekä asukas- ja yrittäjäyhteisöjen 
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kumppanuuteen on toimiva malli, joka  kuitenkin taloudellisista syistä 
ollut vaarassa päättyä.

Kulttuurikeskuksen jakamat lähikulttuuriavustukset mahdollistavat 
vuosittain lukuisia ruohonjuuritason tapahtumia ja toimivat matalan 
kynnyksen tukena kansalaisten oma-aloitteeseen kulttuuritoimintaan. 
Hyvänä esimerkkinä mm. erilaiset kaupunginosajuhlat.

Kulttuuri on hyvä kansalaisten aktivoinnin väline. Esimerkkinä tästä on 
kulttuurikeskuksen selvittämä Lyonin kaupungin kulttuurihallinnon 
soveltama yhteisöllisyyteen tähtäävä  malli. Siellä kulttuurilaitokset 
jalkautuvat  haasteellisiin kaupunginosiin erilaisilla vuorovaikutteisilla 
hankkeilla. Asukkaat saavat kosketuksen uuteen tapaan hahmottaa 
maailmaa ja laitokset uusia yleisöjä.

Kaupunginkirjaston 37 kirjaston verkko on kokonaisuudessaan 
muistiossa mainittua demokratiatilaa, sillä se on kaikille avointa. Lisäksi 
lähes jokaisessa kirjastossa on varattavissa ilmaista tai huokeaa tilaa 
erilaisille kokouksille ja koulutuksille. Tätä käyttävät niin puolueet, ja 
aatteelliset kuin muutkin yhdistykset hyväkseen. Tilojen käytölle on 
olemassa selkeät ohjeet ja säännöt. Tiloja voidaan käyttää myös 
monenlaiseen näyttelytoimintaan, mm. kaavamuutosten yms. asioiden 
esittelyyn. Useita kirjastotiloja käytetään myös ennakkoäänestys-  ja 
äänestyspaikkoina.

Tiloissaan kirjasto tarjoaa kuntalaisten käyttöön n. 450 internet-
yhteydellä, tekstin- ja kuvan käsittelyohjelmilla ja oheislaitteilla 
varustettua tietokonetta kaikissa toimipisteissään. Kirjasto tarjoaa 
näihin liittyvää henkilökohtaista tai ryhmissä tapahtuvaa opastusta ja 
koulutusta maksutta. Kirjaston toiminta tähtää siihen, että kaikilla 
väestöryhmillä olisi mahdollisuus ja taito saada tietoa sekä osallistua 
yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimintaan myös tietoverkkojen 
kautta. Tämän toiminnan kärkihankkeita ovat Lasipalatsin 
Kohtaamispaikka ja joulukuussa 2011 avattu Myllypuron mediakirjasto.

On tärkeää ettei asukkaiden osallistumista typistetä vain mielipiteiden 
kuulemiseksi. Arabianranta-Toukolassa ja Maunulassa on onnistuttu 
rakentamaan luovia osallistumisympäristöjä, joissa paikallisia ideoita on 
jalostettu muun muassa liikenne- ja palvelusuunnittelun sekä 
kulttuuritoiminnan tarpeisiin.

Käsittely

14.02.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Hannu Oskala: Kulttuurikeskuksen jakamat lähikulttuuriavustukset 
mahdollistavat vuosittain lukuisia ruohonjuuritason tapahtumia ja 
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toimivat matalan kynnyksen tukena kansalaisten oma-aloitteeseen 
kulttuuritoimintaan. Hyvänä esimerkkinä mm. erilaiset 
kaupunginosajuhlat.

Kannattajat: Johanna Sydänmaa. Lautakunta hyväksyi lisäyksen 
yksimieleisesti.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Marianna Kajantie, osastopäällikkö, puhelin: 310 37002

marianna.kajantie(a)hel.fi
Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi
Mikko Vainio, kirjastotoimen apulaisjohtaja, puhelin: 310 85538

mikko.vainio(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 14.02.2012 § 31

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antaa Demokratia-ryhmän loppuraportista 
seuraavan lausunnon:

Pelastuslautakunta pitää erinomaisena, että Helsingin kaupunki pyrkii 
kehittämään kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksia osallistua 
kaupungin kehittämiseen ja toiminnan ohjaamiseen nykyistä 
alueellisemmin ja monikanavaisemmin.

Osallistumismahdollisuuksia lisättäessä on tärkeää, että uudet 
järjestelmät ovat kokonaisuutena kustannustehokkaita, helposti 
lähestyttäviä ja riittävän kuntalaismassan saavuttavia, jotta 
paikallisdemokratiaan osallistuminen käytännön tasolla saavuttaa sille 
suunnitellut osallistumistavoitteet. 

Turvallisuusnäkökulmasta on huomioitava, että mm. pelastuslaitos ja 
eräät muut kaupungin virastoista hoitavat tehtäviä, joiden 
toimintaedellytysten tulee säilyä myös yhteiskunnallisissa 
poikkeusoloissa ja kriiseissä. Kaikkea kaupungin toimintaan liittyvää 
tietoa ei ole syytä saattaa vapaasti saataville avoimiin verkkoihin, jotta 
voidaan välttää erilaisten tietojen yhdistäminen kaupungin turvallisuutta 
mahdollisesti heikentävällä tavalla. 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska asia koskee 
valmistelua (KL 91 §).
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Esittelijä
va pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Direktionen för svenska arbetarinstitutet 14.02.2012 § 15

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Beslut

I enlighet med beslutsförslaget.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Teknisen palvelun lautakunta 09.02.2012 § 12

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti antaa esityksen mukaisen 
lausunnon kaupunginhallitukselle koskien demokratia-ryhmän 
loppuraporttia 1.11.2011.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Kirsi Remes

Lisätiedot
Kirsi Remes, yksikönjohtaja, puhelin: 310 39270

kirsi.remes(a)hel.fi

Taidemuseon johtokunta 07.02.2012 § 8

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös

Taidemuseon johtokunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:
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Demokratia-ryhmän loppuraportissa on kiitettävästi käsitelty erilaisia 
tapoja ja keinoja, joilla kaupunkilaisten vaikuttamismahdollisuuksia 
kunnalliseen päätöksentekoon voidaan parantaa.

Avoimuuden ja varhaisen vaikuttamisen kehittämistoimenpiteitä varten 
tehdyt ehdotukset ja suunnitelmat ovat demokratian lisäämisen 
kannalta merkittäviä. Sähköisen viestinnän vahvistaminen ja verkossa 
julkaistun tiedon merkitys tässä prosessissa on oleellinen.

Alueellisten paneelien ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen tukee 
pyrkimyksiä kansanvallan lisäämiseen kaupungin ja sen eri alueiden 
kehittämiseksi. Katu- ja puistoalueiden suunnittelussa taidemuseo 
tekee tiivistä yhteistyötä rakennusviraston kanssa julkisen taiteen 
hankkeissaan. Hankkeet ovat siten luontevasti osana rakennusviraston 
toteuttamaa aluesuunnittelua ja siihen liittyviä käytäntöjä jatkossakin.   

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto olisi paikallishallinnon 
toimivuuden parantamisessa merkittävä uudistus. Neuvoa-antavien 
kansanäänestysten järjestäminen on kannatettavaa asukkaiden 
elinympäristöön merkittävästi vaikuttavissa asioissa. 

Sähköisen tiedonhaun ja verkkopalvelujen kautta jaettavan 
informaation lisääminen ja näiden palvelujen helppokäyttöisyys ovat 
nyky-yhteiskunnan perusvaatimuksia. Kaikki toimenpiteet näiden 
vaikuttamiskanavien parantamiseksi ja kehittämiseksi ovat 
äärimmäisen tärkeitä. Raportissa on kiitettävällä tavalla huomioitu 
nuorten ottaminen mukaan jo valmisteluvaiheessa heitä itseään 
koskevissa päätöksissä, tästä esimerkkinä RuutiExpo, jonka avulla 
kouluikäisiä voidaan lähestyä heidän omalla kielellään. Raportissa on 
edelleen kiinnitetty hienosti huomiota sähköisen viestinnän 
kehittämiseen koulujen opetuksessa.

Selvityksen tekeminen eri hallintokuntien verkkopalveluista ja -
suunnitelmista sekä kärkihankkeiden valitseminen niiden joukosta on 
tärkeää. Kaupungin omien toimitilojen aktiivinen ja tehokas käyttö 
kaupunkilaisten kokoontumispaikkoina on hyvä selvittää, kuten 
raportissa todetaan.

Kuntauudistukseen liittyvistä erittäin laajoista kysymyksistä 
taidemuseon johtokunta voi lausua kantansa suunnitelmien edistyttyä 
pidemmälle.  Pääkaupunkiseudun yhteistyö on kulttuurin alalla ollut jo 
nyt merkittävää; taidemuseon on Uudenmaan aluetaidemuseo ja on 
siinä roolissa kehittänyt omalta osaltaan jo kuntien välistä tiedonjakoa 
ja päätöksentekoa.

Esittelijä
hallintopäällikkö, vs. taidemuseon johtaja
Pia Uljas
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Lisätiedot
Erja Pusa, intendentti, puhelin: 310 87006

erja.pusa(a)hel.fi
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§ 92
Kaupunginhallituksen varajäsenen sekä kaupunginhallituksen 
konsernijaoston jäsenen valinta

HEL 2012-004136 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää Sanna Hellströmille vapautuksen kaupunginhallituksen 
varajäsenen sekä kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen 
luottamustoimista 1.6.2012 alkaen

2. valita Mari Holopaisen Elina Moision uudeksi henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi kaupunginhallitukseen 1.6.2012 alkaen vuoden 
2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

3. valita Annika Anderssonin uudeksi jäseneksi kaupunginhallituksen 
konsernijaostoon 1.6.2012 alkaen vuoden 2012 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi. 

Kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Sanna Hellströmin eronpyyntö kaupunginhallituksen varajäsenyydestä 
sekä konsernijaoston jäsenyydestä

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Sanna Hellströmille vapautuksen kaupunginhallituksen 
varajäsenen sekä kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen 
luottamustoimista 1.6.2012 alkaen
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2. valita ____________________ Elina Moision uudeksi 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen 
1.6.2012 alkaen vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

3. valita ____________________ uudeksi jäseneksi 
kaupunginhallituksen konsernijaostoon 1.6.2012 alkaen vuoden 
2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä

Sanna Hellström (Vihr.) pyytää 12.3.2012 vapautusta 
kaupunginhallituksen varajäsenen sekä kaupunginhallituksen 
konsernijaoston jäsenen luottamustoimista 1.6.2012 alkaen 
muuttuneen työtilanteen vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 19.1.2011 (asia 5) Sanna Hellströmin Elina 
Moision henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen sekä 
(asia 6) jäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon toimikaudeksi 
2011-2012. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen 
kaupunginhallitukseen ja uusi jäsen konsernijaostoon toimikauden 
jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Sanna Hellströmin eronpyyntö kaupunginhallituksen varajäsenyydestä 
sekä konsernijaoston jäsenyydestä

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut

Tiedoksi

Hallintokeskus
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.04.2012 § 344
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HEL 2012-004136 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Sanna Hellströmille vapautuksen kaupunginhallituksen 
varajäsenen sekä kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen 
luottamustoimista 1.6.2012 alkaen

2. valita ____________________ Elina Moision uudeksi 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen 
1.6.2012 alkaen vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

3. valita ____________________ uudeksi jäseneksi 
kaupunginhallituksen konsernijaostoon 1.6.2012 alkaen vuoden 
2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi
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§ 93
Eläintarhan johtokunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta

HEL 2012-004549 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1. myöntää Tiina Lintuselle vapautuksen eläintarhan johtokunnan 
jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimista

2. valita Marjatta Vasaran uudeksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi 
eläintarhan johtokuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Tiina Lintuselle vapautuksen eläintarhan johtokunnan 
jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimista

2. valita Marjatta Vasaran uudeksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi 
eläintarhan johtokuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän 
asian osalta heti.

Esittelijä

Tiina Lintunen (Vas.) pyytää 19.3.2012 vapautusta eläintarhan 
johtokunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimista 
muuttuneiden työtehtävien vuoksi.
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Kaupunginvaltuusto valitsi 14.1.2009 (asia 5) Tiina Lintusen jäseneksi 
ja varapuheenjohtajaksi eläintarhan johtokuntaan toimikaudeksi 2009-
2012. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen ja 
varapuheenjohtaja toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut

Tiedoksi

Eläintarhan johtokunta
Hallintokeskus
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.04.2012 § 345

HEL 2012-004549 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Tiina Lintuselle vapautuksen eläintarhan johtokunnan 
jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimista

2. valita Marjatta Vasaran uudeksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi 
eläintarhan johtokuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän 
asian osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
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Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012
maria.nyfors(a)hel.fi
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§ 94
Ympäristölautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2012-005192 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti valita Joona Haaviston Lea Saukkosen 
uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi ympäristölautakuntaan 
vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uusi varajäsen

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee valita _________________________ 
Lea Saukkosen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi 
ympäristölautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän 
asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto valitsi 14.1.2009 (asia 5) Lea Saukkosen jäseneksi 
ja puheenjohtajaksi ympäristölautakuntaan ja Timo Korpelan hänen 
henkilökohtaiseksi varajäsenekseen. 14.9.2011 (asia 10) 
kaupunginvaltuusto valitsi Timo Korpelan ympäristölautakunnan 
varsinaiseksi jäseneksi, jolloin Lea Saukkonen jäi ilman 
henkilökohtaista varajäsentä. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi 
varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012
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maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uusi varajäsen

Tiedoksi

Ympäristölautakunta
Hallintokeskus
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.04.2012 § 346

HEL 2012-005192 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee valita _________________________ 
Lea Saukkosen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi 
ympäristölautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän 
asian osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi
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§ 95
Kunnan asukkaan aloitteet vuodelta 2011

HEL 2012-001786 T 00 00 03

HEL 2011-000060, 2011-000295, 2011-001979, 2011-003481, 2011-006810, 2011-007146, 2011-003078, 2012-
001787

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
merkitä luettelon kunnan asukkaan tekemistä aloitteista vuodelta 2011 
tiedoksi.

Käsittely

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 25 §:n 
mukaan kunnan asukkaan aloitteita käsiteltäessä sallitaan keskustelu.

Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei toivomusponsia 
lukuun ottamatta sallita.

Aloite 1

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Kati Peltola oli 
valtuutettu Tea Vikstedtin kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi 
seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Osmonkallion entisen vanhainkodin 
soveltuvuus vanhusten ryhmäkodeiksi selvitetään.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin 
yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Kati Peltolan ehdottaman 
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Peltola Kati
EI-ehdotus: Ei

Jaa-äänet: 34
Elina Aaltio, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Lilli 
Autti, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Riikka Henttonen, Jessica Karhu, 
Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, 
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Silvia Modig, Elina Moisio, Sari Näre, Outi Ojala, Sara Paavolainen, 
Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Harri Pirhonen, Sirpa Puhakka, Pekka 
Saarnio, Harri Saksala, Riitta Skoglund, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, 
Nils Torvalds, Heta Välimäki, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, 
Tea Vikstedt, Julia Virkkunen

Ei-äänet: 15
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Arja Karhuvaara, Minerva 
Krohn, Lasse Männistö, Tuomas Nurmela, Jan D Oker-Blom, Osku 
Pajamäki, Heli Puura, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Juho 
Romakkaniemi, Riitta Snäll, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori

Tyhjät: 28
Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Heidi Ekholm-Talas, Matti 
Enroth, Sture Gadd, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Nina Huru, 
Jukka Järvinen, Heikki Karu, Kristiina Kokko, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Essi Kuikka, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Jarmo 
Nieminen, Pia Pakarinen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Johanna 
Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Astrid Thors, Ulla-
Marja Urho, Antti Valpas, Markku Vuorinen, Ville Ylikahri

Poissa: 8
Jussi Halla-aho, Mari Holopainen, Seppo Kanerva, Emma Kari, Sanna 
Perkiö, Mari Puoskari, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Kati Peltolan 
ehdottamaa toivomuspontta.

Aloitteet 2-8

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi 
yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotukset.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Mari Tammisto, hallintosihteeri, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Leena Mällänen, tietopalveluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36059

leena.mallanen(a)hel.fi
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Miliza Ryöti, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 25407

miliza.ryoti(a)hel.fi
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2012 89 (352)
Kaupunginvaltuusto

Kj/9
25.04.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

Liitteet

1 Aloite 1
2 Aloite 2
3 Aloite 3
4 Aloite 4
5 Aloite 5
6 Aloite 6
7 Aloite 7
8 Aloite 8
9 Aloitteeseen 1 liittyvät lausunnot
10 Aloitteeseen 2 liittyvät lausunnot
11 Aloitteeseen 4 liittyvät lausunnot
12 Aloitteeseen 5 liittyvät lausunnot
13 Aloitteeseen 6 liittyvät lausunnot
14 Aloitteeseen 7 liittyvät lausunnot
15 Aloitteeseen 8 liittyvät lausunnot
16 Äänestyslista

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee merkitä luettelon kunnan asukkaan 
tekemistä aloitteista vuodelta 2011 tiedoksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 28 §:n mukaan kunnan 
asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa 
asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut 
toimenpiteet. Kaupunginvaltuuston tietoon on saatettava vähintään 
kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja 
niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos valtuuston toimivaltaan 
kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia 
äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa 
käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian 
vireilletulosta.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 25 §:n mukaan 
kaupunginhallituksen tulee esittää valtuuston tietoon vuosittain 
viimeistään sen huhtikuussa pidettävässä kokouksessa valtuuston 
toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnan asukkaan aloitteet ja niiden 
johdosta suoritetut toimenpiteet. Käsiteltäessä kunnan asukkaan 
aloitteita sallitaan keskustelu. Kaupunginhallituksen on saatettava 
käydystä keskustelusta laadittu pöytäkirja kysymyksessä olevien 
asioiden valmistelussa huomioon otettavaksi. 

Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei toivomusponsia 
lukuun ottamatta sallita. Jäljempänä esitetään tiivistelmä vuoden 2011 
aikana tehdyistä aloitteista, hankituista lausunnoista ja muista 
toimenpiteistä. Aloitteet kokonaisuudessaan ovat asian liitteinä.
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ALOITE 1

Osmonkallion vanhainkodin muuttaminen vanhusten ryhmäkodiksi

HEL 2011-001979

****************** esittävät aloitteessaan (10.1.2011) seuraavaa:

"Ehdotamme, että Osmonkallio muutetaan paljon hoivaa tarvitsevien 
vanhusten ryhmäkodeiksi. Nykyisistä kahden huoneen soluista saa 
hyviä ryhmäkodin yhden hengen erillisasuntoja. Kahden huoneen 
yhteinen WC on helppo suurentaa tilavaksi kylpyhuoneeksi. Nykyiset 
käytävät ja yhteistilat soveltuvat myös ryhmäkotien tarpeisiin. Talon 
pihan voisi kattaa osittain valoisaksi talvipuutarhaksi."

********************* esittävät aloitteessaan (19.3.2011) seuraavaa:

"Esitämme, että Helsingin kaupunki muuttaa Osmonkallion 
vanhainkodin peruskorjauksen jälkeen paljon hoivaa tarvitsevien 
vanhusten ryhmäkodeiksi. Esitämme, että kaupunki lopettaa 
vanhainkotien alasajon ja alkaa varautua tulevaisuuden vanhushoivan 
tarpeisiin. Helsingissä on paljon yksineläviä vanhuksia ja parin 
vuosikymmenen aikana myöhäisvanhuutta elävien määrä 
moninkertaistuu. Kodinomaiset pienet hoitoyksiköt, ryhmäkodit, ovat 
sekä asiakkaiden että henkilökunnan kannalta parhaita. Pieniä 
hoitokoteja tarvitaan lisää jo yksistään sen vuoksi, että 
dementoituneiden vanhusten määrä lisääntyy voimakkaasti. 
Henkilökunnan oikealla mitoituksella taataan viihtyvyys."

Aloitteista on saatu sosiaalilautakunnan sekä talous- ja 
suunnittelukeskuksen lausunnot.

Sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 
11.4.2011 lähettää ********************************************** 
21.12.2011 jäljennökset em. lausunnoista. Kirjeessään 
apulaiskaupunginjohtaja totesi lausuntojen perusteella seuraavaa:

"Ikäihmisten avo- ja laitoshoitoa on kehitetty viime vuosina Helsingissä 
voimakkaasti ja kehittäminen jatkuu edelleen valtakunnallisten 
linjausten ja kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti. Muutosten 
tavoitteena on järjestää vanhusten ympärivuorokautinen hoiva 
pääsääntöisesti palveluasumisena. Tämä edellyttää raskaan 
laitoskapasiteetin purkamista ja resurssien siirtämistä 
kodinomaisempiin ratkaisuihin, jotka ympärivuorokautisessa hoivassa 
ovat pääsääntöisesti palveluasumista.

Helsingin seniorisäätiön hallitus päätti 7.4.2010 lakkauttaa 
Osmonkallion vanhainkodin vuoden 2010 loppuun mennessä. 
Suunnitelmien mukaan toiminta lopetettiin osasto kerrallaan siten, että 
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asukkaat ja henkilökunta siirrettiin vaiheittain säätiön muihin 
vanhainkoteihin. 

Osmonkallion vanhainkoti on mittavan peruskorjauksen tarpeessa ja 
sen muuttaminen vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden 
vanhusten hoidon tilavaatimuksia on osoittautunut mahdottomaksi. 
Tehdyn palvelualueselvityksen mukaan Osmonkallion säilyttämiselle 
vanhuspalveluissa ei myöskään löytynyt perusteita, sillä alueella on 
riittävästi palvelutiloja myös tulevaisuuden tarpeisiin."

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

(Stj / Olli Hari)

ALOITE 2

Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen Helsinkiin

HEL 2012-001787

*************** ja aloitteeseen yhtyneet 15 yhdistystä, Kivinokkalaiset r.y. 
sekä asiaa koskeneen adressin allekirjoittaneet ovat esittäneet, että 
Helsinkiin perustettaisiin kansallinen kaupunkipuisto, johon liitettäisiin 
paitsi laajoja viheralueita, puistoja ja saaristoa, myös useita kaupungin 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita, kuten siirtolapuutarhoja ja 
kesämaja-alueita sekä puukaupunginosia.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 
päätti 2.4.2012 antaa kansallista kaupunkipuistoa koskeviin aloitteisiin 
seuraavan vastauksen:

Useat tahot ovat viime vuosina esittäneet kaupungille maankäyttö- ja 
rakennuslain 9 luvun mukaisen kansallisen kaupunkipuiston 
perustamista Helsinkiin. Vuonna 2011 asiasta tehtiin kaksi kunnan 
asukkaan aloitetta, joista toiseen, ***************** tekemään 
aloitteeseen yhtyi 15 helsinkiläistä yhdistystä. Toinen aloitteista oli 
Kivinokkalaiset r.y:n tekemä. Lisäksi aloitteisiin yhtyi adressin myötä 
lähes sata henkilöä. Aloitteet vastasivat toisiaan sisällöllisesti ja niissä 
esitettiin tiettyjen alueiden liittämistä puiston alueeseen sekä sitä, että 
puisto suunniteltaisiin laajassa vuorovaikutuksessa ja otettaisiin osaksi 
Helsingin vuonna 2012 olevaa World Design Capital -teemavuotta.

Kansallinen kaupunkipuisto perustetaan kunnan hakemuksesta 
ympäristöministeriön päätöksellä. Kansallisia kaupunkipuistoja on 
perustettu useisiin Suomen kaupunkeihin, kuten Hämeenlinnaan, 
Poriin, Hankoon, Heinolaan ja Porvooseen. Turku on viimeisin 
kaupunki, joka on tehnyt esityksen asiasta. Toistaiseksi kansallisen 
kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin ei ole pidetty 
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tarkoituksenmukaisena, koska samat tavoitteet on katsottu voitavan 
täyttää nk. Helsinkipuiston perustamisella.

Aloitteista on pyydetty vuoden 2011 aikana neljän lautakunnan 
lausunnot: kaupunkisuunnittelulautakunnan, yleisten töiden 
lautakunnan, ympäristölautakunnan ja kaupunginmuseon johtokunnan.

Kaupunkisuunnittelulautakunta ei pitänyt kansallisen kaupunkipuiston 
perustamista tarpeellisena, koska virastossa valmistellaan parhaillaan 
Helsinkipuistona tunnettua, vastaavaa suunnittelukokonaisuutta. 

Kaupunginmuseon johtokunnan lausunnossa todetaan mm., että ilman 
tarkempaa selvittämistä ei ole mahdollista arvioida aloitteissa 
esitettyjen alueiden osalta sitä, täyttäisivätkö ne kansallisen 
kaupunkipuiston määrittelykriteerit.

Yleisten töiden lautakunta totesi mm., että nykyisin kaupungin 
viheralueiden hoito- ja käyttö-suunnitelmat hyväksyy yleisten töiden 
lautakunta ja että  kansallisen kaupunkipuiston osalta ne 
hyväksyttäisiin ympäristöministeriössä, jolloin suunnittelu muuttuisi 
moniportaisemmaksi. Lautakunta ei kuitenkaan nähnyt estettä sille, että 
Helsinkipuistolle jossakin myöhemmässä vaiheessa haettaisiin ao. 
statusta.

Myös ympäristölautakunta piti valmisteilla olevaa Helsinkipuistoa 
riittävänä hankkeena kaupungin näkökulmasta, joskin se totesi, että 
valtakunnallisesta näkökulmasta sille voisi olla 
kaupunkipuistoverkoston alueellisen kattavuuden kannalta perusteita.

Aloitteista hankitut lausunnot ovat kokonaisuudessaan liitteenä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 7.2.2012 hyväksynyt tulevassa 
kaavoituksessa noudatettavaksi Helsinkipuiston yleissuunnitelman ja 
osa-alueittaiset kehittämisperiaatteet. Helsinkipuistoa on kaupungin eri 
viranomaisten kanssa valmisteltu perusteellisesti jo siitä lähtien, kun 
puiston alustava rajaus ja ajatus puistosta hyväksyttiin Helsingin 
Yleiskaava 2002:ssa. Vuoden 2011 syksyllä järjestettiin asiasta myös 
yleisötilaisuus ja perustettiin palautteen hankkimiseksi verkko-foorumi, 
johon saatiin yli 80 puistoa koskevaa mielipidettä. Useissa niistä 
toivottiin Helsinkiin perustettavan kansallinen kaupunkipuisto. 
Lautakunnan päätös on liitteenä.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 
toteaa, että yleissuunnitelman mukainen Helsinkipuisto mitä 
todennäköisimmin täyttää luonnon- ja rakennetun ympäristön arvojensa 
puolesta kansallisen kaupunkipuiston kriteerit. Helsinkipuistolle ei 
kuitenkaan ole nähty tarvetta hakea ministeriöltä kansallisen 
kaupunkipuiston statusta, koska sen arvojen säilyminen voidaan 
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turvata kaupungin omin toimin, mm. kaavoituksen keinoin. Puiston 
maa-alue on pääosin asemakaavoitettu ja useiden saarten, kuten 
Suomenlinnan osalta kaavoitus on vireillä. Yleissuunnitelman 
toteuttamisen tueksi on perustettu kaupungin eri virastoista koostuva 
seurantaryhmä. Helsinkipuiston yleissuunnitelma ja mm. lautakunnassa 
käsitelty materiaali löytyvät kaupungin internet-sivuilta www.hel.fi/ksv.

Vaikka kaikki aloitteissa esitetyt alueet eivät kuulu nyt määritellyn 
Helsinkipuiston alueeseen, myös puiston rajausta voidaan tarvittaessa 
tarkastella tulevissa yleiskaavoissa, kuten Kivinokan ja Hernesaaren 
osayleiskaavoissa tai koko kaupungin yleiskaavassa. Joka 
tapauksessa useiden niistä, kuten Vallilan siirtolapuutarhan, Käpylän 
eri osa-alueiden ja kesämaja-alueiden kulttuurihistorialliset arvot on jo 
turvattu tai tullaan ottamaan huomioon tulevassa 
asemakaavoituksessa.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi vastaukseksi 
esitettyihin aloitteisiin.

(Kaj / Tanja Sippola Alho)

ALOITE 3

Virastojen toimintakertomusten näkyminen Internet-sivuilla

HEL 2011-006810

Kunnan asukkaan aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupungin 
virastojen toimintakertomukset toimitettaisiin kuntalaisten nähtäväksi 
Helsingin kaupungin virastojen omilla Internet-sivuilla. Esityksen tekijä 
toteaa, että kuntalaisen on vaikea tai toisinaan mahdotonta saada 
nähtäväkseen toimintakertomukset virastojen Internet-sivuilta.

Kaupunginjohtaja päätti 20.12.2011 lähettää aloitteentekijälle kirjeen, 
jossa todetaan seuraavaa:

Tällä hetkellä vain osa Helsingin kaupungin virastoista ja liikelaitoksista 
julkaisee toimintakertomuksensa omilla Internet-sivuillaan. Internet-
sivuilla julkaistujen toimintakertomusten löytäminen on vaikeaa, koska 
niiden julkaisemispaikka vaihtelee virastoittain ja liikelaitoksittain. 

Helsingin kaupungin Internet-sivuja kehitetään niin, että virastojen ja 
liikelaitosten toimintakertomukset kootaan omalle sivustolle. Tämä 
sivusto otetaan käyttöön alkuvuodesta 2012, jolloin siinä julkaistaan 
toimintakertomukset vuodelta 2011. Jatkossa kaikki 
toimintakertomukset julkaistaan keskitetysti ”toimintakertomukset” -
sivustolla. Virastot ja liikelaitokset voivat halutessaan hyödyntää tätä 
keskitettyä sivustoa julkaistessaan toimintakertomuksensa myös omilla 
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sivullaan. Uudistuksen tavoitteena on helpottaa kuntalaisia löytämään 
toimintakertomukset ja saamaan tietoa kaupungin toiminnasta.

Kaupunginhallitus pitää edellä olevaa riittävänä selvityksenä asiassa.

(Kj / Leena Mällänen)

ALOITE 4

Kansanteltan saaminen Helsinkiin

HEL 2011-007146

Kuntalaisaloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki ryhtyisi osaltaan 
toimenpiteisiin kulttuuri- ja kansalaistapahtumille sekä suurille 
yleisömäärille tarkoitetun muunneltavan ulkoilmateltan saamiseksi 
Helsinkiin.

Aloitteen johdosta on pyydetty kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, 
rakennusviraston, Helsinki-viikon säätiön sekä talous- ja 
suunnittelukeskuksen lausunnot. Juhlaviikot toteavat lausunnossaan 
Huvila-teltan ja sen kehittämisen olevan ensisijaista. 
Tapahtumatoimisto toteaa tapahtumien monimuotoisuuden 
edellyttävän tarpeiden mukaisia tiloja, telttaratkaisun ollessa liian 
massiivinen. Rakennusvirasto katsoo, että teltan yhdeksi 
sijaintipaikaksi esitetty Auroran kenttä on liikenteellisesti vaikea.

Aloitteentekijälle on vastattu sivistys- ja henkilöstötoimen 
apulaiskaupunginjohtajan toimesta, että lausuntojen johdosta aloite ei 
anna aihetta enempiin toimenpiteisiin kaupungin taholta.

(Sj / Hannu Hyttinen)

ALOITE 5

Leipäjonojen siirtämisestä väestönsuojiin ja huoltotiloihin

HEL 2011-000295

****************** esittävät aloitteessaan (6.5.2011) seuraavaa:

"Me allekirjoittaneet aloitteen tekijät esitämme, että Helsingin kaupunki 
osoittaisi niin sanottujen "leipäjonojen" ja vapaaehtoisten avustusten 
jakamisen toimitiloiksi ja -toteuttamispaikoiksi jonkin tai joitakin 
kaupungin kallioperässä sijaitsevista väestönsuojista tai huoltotiloista.

Mainitulla järjestelyllä voitaisiin välttää sellaiset sosiaaliset 
yhteentörmäykset, ristiriidat, ja häiriöt, joita nykyisellä järjestelyllä 
keskellä asutusalueita on tapahtunut. Toisaalta tällä tavalla toimimalla 
vältetään se, että apua tarvitsevat ihmiset joutuisivat kulkemaan ja 
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matkustamaan kohtuuttomien matkojen päähän sosiaalista apua 
saadakseen.

Järjestelyn merkittävä etu olisi myös siinä, että apua tarvitsevien 
ihmisten ei tarvitsisi jonottaa ulkoilmassa, joka erityisesti syys- ja 
talviaikaan on erittäin hankalaa ja omiaan aiheuttamaan terveydellistä 
haittaa. Lisäksi sisätiloihin organisoitu avustustoiminta tarjoaa ainakin 
jossain määrin intiimimmät puitteet kuin julkisella paikalla, 
katuympäristössä, jossa esimerkiksi valokuvaaminen on mahdollista."

Aloitteesta on saatu pelastuslautakunnan, sosiaalilautakunnan sekä 
talous- ja suunnittelukeskuksen lausunnot.

Sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 
22.12.2011 lähettää aloitteentekijöille jäljennökset em. lausunnoista.

Kirjeessään apulaiskaupunginjohtaja totesi lausuntojen perusteella 
seuraavaa:

"Helsingin sosiaalivirasto on tehnyt selvityksen ilmaisen ruuan jakelusta 
ja siitä, miten tämän tyyppinen avustustoiminta tulisi käytännössä 
organisoida, järjestää ja rahoittaa ottaen huomioon käsiteltävään 
asiaan liittyvät eettiset näkökulmat (Ruoka-aputyöryhmän selvitys 
31.12.2008).

Ilmaisruoan jakelutoiminnassa keskeisenä eettisenä periaatteena on 
oltava ihmisen kunnioittava kohtaaminen. Ruoanjakelu on järjestettävä 
niin, että kaikenlaista leimautumista vältetään ja ilmaisruoan jakelulle 
on järjestettävä hyvät puitteet.

Kunnioittavaan kohtaamiseen, tarkoituksenmukaisiin tilakysymyksiin ja 
yhteisöllisyyteen liittyvien tekijöiden toteutumista pidetäänkin 
ilmaisruoan jakelua toteuttavien järjestöjen järjestöavustusten 
keskeisenä myöntämiskriteerinä.

Sosiaaliviraston saamien tietojen mukaan suurin osa väestönsuojista 
on vuokrattu eri toimijoille. Lisäksi käytettävissä olevien väestönsuojien 
kulkuyhteydet eivät ole liikuntarajoitteisille soveltuvia. Aloitteessa 
mainitut väestönsuojatilat eivät täytä ilmaisruoan jakelulta vaadittavia 
hyviä puitteita."

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

(Stj / Olli Hari)

ALOITE 6

Kaupunkipientalojen toteuttaminen asuntomessuilla

HEL 2011-003481
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*************************** esittävät aloitteessaan (27.5.2011), että 
Helsingin kaupunki järjestäisi tai ehdottaisi asuntomessujen teemaksi 
townhouse -tyyppisten kaupunkipientalojen rakentamisen ja että 
tällainen kokonaisuus toteutettaisiin Vantaan asuntomessujen 
yhteydessä vuonna 2015.

Aloitteen tekijät toteavat, että messut järjestetään Marja-Vantaan 
alueella, mutta kaupunkipientaloalue voitaisiin osoittaa Östersundomin 
alueelta. Samalla voitaisiin saada lisäkokemusta Östersundomin 
alueen yleiskaavassa esitettyihin kaupunkipientaloja koskeviin 
tavoitteisiin.

Aloitteen johdosta on tässä vaiheessa saatu talous- ja 
suunnittelukeskuksen lausunto. Kaupunkisuunnittelulautakunta 
antanee lausuntonsa kevätkaudella 2012. Kun kaikki pyydetyt 
lausunnot ovat käytettävissä, arvioidaan niiden perusteella mahdollinen 
jatkovalmistelun tarve.

(Ryj / Miliza Ryöti)

ALOITE 7

Intiankadun liikenne ja sen rakennuskannalle aiheuttamat vauriot

HEL 2011-000060

Kumpula-seura r.y. on aloitteessaan esittänyt eri vaihtoehtoja 
Intiankadun liikenteen rauhoittamisesta ja esittänyt mm., että katu 
katkaistaisiin tai että kaupunki ottaisi selvittääkseen ja vastatakseen 
kadun varrella sijaitsevien rakennusten tärinävaurioista.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa viransijaisena johtava 
apulaiskaupunginjohtaja päätti antaa Kumpula-seuran tekemään 
kunnan asukkaan aloitteeseen 29.3.2012 seuraavan vastauksen:

Kumpula-seura on seikkaperäisessä kirjeessään käynyt läpi niitä 
moninaisia parannuskeinoja, joita Intiankadun liikenteen rauhoittaminen 
ja liikenteestä johtuvan tärinän ehkäisemiseen olisi tarjolla. Kadun 
rauhoittamiseen on saatu parannusta tyynyhidastein ja jalankulkijoista 
varoittavin vilkkuvaloin ja laskemalla nopeusrajoitusta.

Edelleen haittana on, osin juuri hidasteista aiheutuva tärinä, joka 
laskee asumismukavuutta savikolle rakennetuissa rakennuksissa ja 
saattaa aiheuttaa vaurioita rakennuksille. Kuten seura itse toteaa, 
tehokkain keino ehkäistä myös tärinää olisi kadun katkaisu 
läpiajoliikenteeltä.
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Aloitteen johdosta on hankittu kaksi lausuntoa, 
kaupunkisuunnittelulautakunnan ja Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymän lausunnot. Ne ovat tämän kirjeen liitteenä.

Lausunnoista ilmenee, että koska Intiankatu on alueen kokoojakatu ja 
tärkeä joukkoliikenteen väylä, ei asemakaavamuutosta, jolla se 
katkaistaisiin, voida edes harkita ainakaan ennen kuin mahdollinen 
Vallilanlaakson joukkoliikennekatu toteutuu. Tyynyhidasteiden 
poistaminen puolestaan lisäisi ajonopeuksia, mikä ei ole toivottavaa. 
Toinen keino tärinän estämiseksi olisi kadun rakentaminen kokonaan 
uudelleen, mikä sekään ei ole tarkoituksenmukaista tai järkevää. 

Rakennusviraston katu- ja puisto-osastolta saadun selvityksen mukaan 
mahdollisten tärinästä aiheutuvien vaurioiden selvittämis- ja 
näyttövelvollisuus on ensisijaisesti alueen kiinteistöillä. 
Rakennusvirasto puolestaan pyrkii omien määrärahojensa puitteissa 
pitämään katujen pinnoitteet asianmukaisessa kunnossa, jolloin tärinä 
vähentyy myös sitä kautta. Kirjeessä viitattu alueen jalankulun ja 
pyöräilyn kannalta pitkään toivottu Kustaa Vaasantien alikulkuyhteys 
esitetään viraston talousarvioesityksessä toteutettavaksi vuosina 2013-
2014.

Kaupunginhallitus katsoo edellä esitetyn riittäväksi selvitykseksi 
asiassa.

(Kaj / Tanja Sippola-Alho)

ALOITE 8

Hätämajoitustilojen saaminen home- ja kosteusvaurioista vakavasti 
sairastuneille kodittomille

HEL 2011-003078

Homepakolaiset ry:n tekemässä aloitteessa (24.8.2011) esitetään, että 
kaupunkiin rakennetaan kokeiluprojektina 5-10 pientä (3x3m) 
hirsimökkiä vakavasti home- ja kostevaurioista sairastuneille 
hätämajoitustiloiksi. Mökit olisivat rossipohjaisia tai esim. pyörien päälle 
koottavia ja helposti siirrettäviä. Mökeissä ei tarvitsisi olla märkätiloja, 
vaan peseytymis- ja pyykinpesumahdollisuus rakennettaisiin erilliseen 
rakennukseen tai lähistöltä vuokrattavaan esim. kaupungin vuokra-
asuntoon, jota sairastuneet voisivat yhteiskäyttää. Ehdotusta 
ratkaisuksi aloitteen tekijä pitää nopeana, suhteellisen edullisena ja 
todennäköisesti toimivana hätäratkaisuna ongelmaan. Asia on 
kiireellinen, sillä sairastuneet ovat vailla minkäänlaisia heille sopivia 
sisätiloja ja talvi on tulossa.
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Aloitteesta on saatu sosiaaliviraston, terveyskeskuksen, 
ympäristökeskuksen, kiinteistöviraston tilakeskuksen ja talous- ja 
suunnittelukeskuksen lausunnot.

Kaupunginjohtaja päätti 3.4.2012 lähettää aloitteen tekijälle 
jäljennökset em. lausunnoista ja todeta  kirjeessään seuraavaa:

”Lausunnoista ilmenee mm., että uudisrakentamisessa, rakennusten 
kunnossapidossa ja korjauksessa tavoitteena tulee olla kaikille 
kaupunkilaisille soveltuvat terveelliset ja turvalliset asuintilat. 
Homeongelmista sairastuneiden on mahdollista hakea kaupungin 
vuokra-asuntoa asukasvalintaan liittyvien ehtojen täyttyessä. 
Terveydellinen peruste ja siitä mahdollisesti aiheutuva asunnottomuus 
on priorisoiva tekijä asunnonvälityksessä. Tarvittaessa sosiaalivirasto 
järjestää lyhytaikaista tilapäismajoitusta. Asunnon järjestäminen on 
käytännössä osoittautunut ongelmalliseksi kaikkein vaikeimmissa 
terveyshaittatapauksissa. Aloitteessa esitettyjen hirsimökkien 
rakentamisen terveellisyys ja niiden soveltuvuus vaikeimpien 
sisäilmaongelmatapausten tilapäiseksi ratkaisuksi tulisi varmistaa. 
Samoin kuin selvittää hankkeen toteutuksesta vastaava taho, mökkien 
kunnossapidosta ja huollosta vastaaminen,  asukasvalinnan kriteerit ja 
mökkien sijaintipaikka. Hirsimökkien rakentamista aloitteessa esitetyllä 
tavalla puistoalueelle ei pidetty perusteltuna.

Sopivien asumisratkaisujen löytäminen ja ongelman laajuuden 
kartoittaminen home- ja kosteusvaurioista sekä muista asuntojen 
sisäilman epäpuhtauksista voimakkaasti herkistyneille edellyttää 
monitieteellistä ja poikkihallinnollista asiantuntijaselvitystä ja yhteistyötä 
valtionhallinnon kanssa. Tässä tarkoituksessa kaupunki on 
käynnistänyt hankkeen, jonka ensimmäisessä vaiheessa kootaan 
monitieteellinen selvitystyöryhmä ja viranomaisista koostuva  
ohjausryhmä kokoamaan asiantuntijoiden näkemykset 
etenemistoimenpiteiksi.  Selvityksen ensimmäiseen vaiheen työ on  
tilattu VTT:lta ja se valmistuu 15.6.2012 mennessä.  Hankkeen jatkosta 
päätetään sen jälkeen selvitystyöryhmän ehdotusten pohjalta.”

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi vastaukseksi 
esitettyyn aloitteeseen.

(Kj / Anja Vallittu)

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Mari Tammisto, hallintosihteeri, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi
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Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Leena Mällänen, tietopalveluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36059
leena.mallanen(a)hel.fi

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
hannu.hyttinen(a)hel.fi

Miliza Ryöti, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 25407
miliza.ryoti(a)hel.fi

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite 1
2 Aloite 2
3 Aloite 3
4 Aloite 4
5 Aloite 5
6 Aloite 6
7 Aloite 7
8 Aloite 8
9 Aloitteeseen 1 liittyvät lausunnot
10 Aloitteeseen 2 liittyvät lausunnot
11 Aloitteeseen 4 liittyvät lausunnot
12 Aloitteeseen 5 liittyvät lausunnot
13 Aloitteeseen 6 liittyvät lausunnot
14 Aloitteeseen 7 liittyvät lausunnot
15 Aloitteeseen 8 liittyvät lausunnot

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.04.2012 § 347

HEL 2012-001786 T 00 00 03

HEL 2011-000060, 2011-000295, 2011-001979, 2011-003481, 2011-006810, 2011-007146, 2011-
003078, 2012-001787

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee merkitä luettelon kunnan asukkaan 
tekemistä aloitteista vuodelta 2011 tiedoksi.

Käsittely

10.04.2012 Ehdotuksen mukaan äänestyksin
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Palautusehdotus:
Elina Moisio: Aloite 2 palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
Helsinkiin perustetaan kansallinen kaupunkipuisto.

Kannattajat: Ville Ylikahri

Palautusehdotus:
Outi Ojala: Aloite 1 palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
selvitetään Osmonkallion jatkokäytön soveltuvuus vanhusten 
palvelutaloksi.

Vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Aloite 2 palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
Helsinkiin perustetaan kansallinen kaupunkipuisto.

Jaa-äänet: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Arto Bryggare, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, 
Tarja Kantola, Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Tatu Rauhamäki, 
Risto Rautava, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Elina Moisio, Outi Ojala, Vesa Peipinen, Johanna Sumuvuori, Ville 
Ylikahri

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 0

Outi Ojala jätti asiaan vastaehdotuksensa mukaisen eriävän 
mielipiteen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Mari Tammisto, hallintosihteeri, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi
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Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Leena Mällänen, tietopalveluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36059
leena.mallanen(a)hel.fi

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
hannu.hyttinen(a)hel.fi

Miliza Ryöti, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 25407
miliza.ryoti(a)hel.fi

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi
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§ 96
Helsingin kaupungin pelastustoimen johtosäännön muuttaminen

HEL 2011-006924 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
muuttaa Helsingin kaupungin pelastustoimen johtosäännön 1 §:n, 7 § 1 
momentin 1 kohdan, 8 §:n, 9 §:n, 10 § 1 momentin ja 11 § 1 momentin 
kuulumaan seuraavasti:

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1 §

Toimiala

Helsingin kaupungin pelastuslautakunta ja sen alainen Helsingin 
kaupungin pelastuslaitos huolehtivat pelastustoimesta sekä niille 
erikseen määrätyistä tehtävistä kaupunginvaltuuston ja 
kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti.

Virasto tuottaa ensihoitopalveluja siinä laajuudessa kuin palvelun 
järjestäjän kanssa on sovittu.

Helsingin pelastustoimen alueen pelastusviranomaisia ovat lautakunta, 
viraston päällikkö sekä hänen määräämänsä muut viranhaltijat.

7 § 1 momentin 1 kohta

Osastojen toimialat

Operatiivisen osaston tehtävänä on hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti,

1  huolehtia pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä ja 
virastolle määrättyjen ensihoitotehtävien 
suorittamisesta

----

8 §

Viraston päällikön tehtävät

Viraston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää 
muulle viranhaltijalle,
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1 hyväksyä toimintasäännöt ja pelastustoiminnan ja 
ensihoidon päivystysorganisaatio

2 siirtää viraston palveluksessa oleva henkilö ja 
vastaava virka tai tehtävä osastosta toiseen 
asianomaisia esimiehiä, asianomaista henkilöä sekä 
tämän sitä pyytäessä luottamusmiestä kuultuaan

3 panna täytäntöön henkilökuntaa koskevat virka- ja 
työehtosopimukset sekä vastaavat sopimukset 
huomioon ottaen, mitä kaupunginhallituksen 
johtosäännössä on määrätty

4 hakea kaupungin puolesta, lukuun ottamatta 
Euroopan Unionin rahoitusta, viraston toimialaan 
kuuluvat valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin 
verrattavat etuudet ja käyttää näissä asioissa 
kaupungin puhevaltaa

5 hakea viraston alaan kuuluvat viranomaisluvat
6 johtaa pelastustointa
6 a johtaa pelastustoimintaa, jos hänellä on siihen 

pelastuslaissa edellytetty kelpoisuus
7 määrätä ne viranhaltijat, jotka ovat laissa 

tarkoitettuja pelastusviranomaisia, valmiuslaissa 
tarkoitetuissa tilanteissa myös koko 
kaupunginhallinnon osalta

8 päättää viraston virka- ja muista palvelupuvuista
9 päättää uhkasakosta, teettämisuhasta ja 

keskeyttämisuhasta pelastuslain 82 §:ssä 
tarkoitetuissa tapauksissa sekä hyväksyä perusteet, 
joiden mukaan muu pelastusviranomainen voi niistä 
päättää.

Lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen 
apulaiskaupunginjohtajan ja lautakunnan määräämät muut tehtävät.

9 §

Osaston päällikön tehtävät

Pelastusjohtajan tehtävänä on johtaa pelastustoimintaa, jos viraston 
päälliköllä ei ole siihen pelastuslaissa edellytettyä kelpoisuutta.

Riskienhallintapäällikkö valvoo kaupungin 
väestönsuojelumuodostelmien henkilöstön nimeämistä ja 
johtopaikkojen toimintavalmiutta, ellei hän ole määrännyt tehtävää 
muulle viranhaltijalle.
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Lisäksi osaston päällikön tehtävänä on suorittaa kaupunginjohtajan, 
asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja viraston 
päällikön määräämät muut tehtävät.

10 § 1 momentti

Estyneenä oleminen

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa 
lautakunnan määräämä osastopäällikkö.

----

11 § 1 momentti

Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi 
korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

----

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että pelastustoimen johtosääntö 
tulee voimaan 2.5.2012 lukien.

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että 
keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen 
olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi 
puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa 
kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli 
tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun 
aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi 
puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli 
valtuutettu Outi Ojala valtuutettu Pekka Saarnion kannattamana 
ehdottanut, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
pelastuskomentajan kelpoisuusehtona säilytetään pelastusalan 
päällystövirkaan vaadittava tutkinto.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei 
voittaa, on valtuutettu Outi Ojalan palautusehdotus hyväksytty.

3 äänestys
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JAA-ehdotus: Jatko

EI-ehdotus: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten että 
pelastuskomentajan kelpoisuusehtona säilytetään pelastusalan 
päällystövirkaan vaadittava tutkinto.

Jaa-äänet: 43
Outi Alanko-Kahiluoto, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Heidi 
Ekholm-Talas, Matti Enroth, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Mari 
Holopainen, Jessica Karhu, Emma Kari, Heikki Karu, Kristiina Kokko, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi 
Kuikka, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Jarmo 
Nieminen, Tuomas Nurmela, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Mari 
Puoskari, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Reetta Ristimäki, Juho Romakkaniemi, Riitta Snäll, Osmo 
Soininvaara, Johanna Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna 
Sydänmaa, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen, Jan 
Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Julia Virkkunen, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 35
Elina Aaltio, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Lilli Autti, Jorma Bergholm, 
Maria Björnberg-Enckell, Mika Ebeling, Sture Gadd, Yrjö Hakanen, 
Riikka Henttonen, Nina Huru, Jukka Järvinen, Mari Kiviniemi, Laura 
Kolbe, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Silvia Modig, Sari Näre, Outi Ojala, 
Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Kati Peltola, Harri Pirhonen, Sirpa 
Puhakka, Heli Puura, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Kaarin Taipale, 
Tarja Tenkula, Nils Torvalds, Heta Välimäki, Tuomo Valokainen, Antti 
Valpas, Tea Vikstedt, Markku Vuorinen

Tyhjät: 2
Arja Karhuvaara, Riitta Skoglund

Poissa: 5
Jussi Halla-aho, Seppo Kanerva, Terhi Peltokorpi, Sanna Perkiö, Anni 
Sinnemäki

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Pelastustoimen voimassaoleva johtosääntö
2 Pelastuslaitoksen johtosääntöluonnos 5.12.2012
3 Sääntötoimikunnan lausunto 2.3.2012
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4 Ehdotus Helsingin kaupungin pelastustoimen uudeksi johtosäännöksi
5 Henkilöstötoimikunta johtosääntöjaoston lausunto 30.3.2012
6 Äänestyslista

Otteet

Ote Otteen liitteet
Pelastuslautakunta Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa Helsingin kaupungin 
pelastustoimen johtosäännön 1 §:n, 7 § 1 momentin 1 kohdan, 8 §:n, 9 
§:n, 10 § 1 momentin ja 11 § 1 momentin kuulumaan seuraavasti:

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1 §

Toimiala

Helsingin kaupungin pelastuslautakunta ja sen alainen Helsingin 
kaupungin pelastuslaitos huolehtivat pelastustoimesta sekä niille 
erikseen määrätyistä tehtävistä kaupunginvaltuuston ja 
kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti.

Virasto tuottaa ensihoitopalveluja siinä laajuudessa kuin palvelun 
järjestäjän kanssa on sovittu.

Helsingin pelastustoimen alueen pelastusviranomaisia ovat lautakunta, 
viraston päällikkö sekä hänen määräämänsä muut viranhaltijat.

7 § 1 momentin 1 kohta

Osastojen toimialat

Operatiivisen osaston tehtävänä on hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti,

1  huolehtia pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä ja 
virastolle määrättyjen ensihoitotehtävien 
suorittamisesta

----

8 §

Viraston päällikön tehtävät
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Viraston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää 
muulle viranhaltijalle,

1 hyväksyä toimintasäännöt ja pelastustoiminnan ja 
ensihoidon päivystysorganisaatio

2 siirtää viraston palveluksessa oleva henkilö ja 
vastaava virka tai tehtävä osastosta toiseen 
asianomaisia esimiehiä, asianomaista henkilöä sekä 
tämän sitä pyytäessä luottamusmiestä kuultuaan

3 panna täytäntöön henkilökuntaa koskevat virka- ja 
työehtosopimukset sekä vastaavat sopimukset 
huomioon ottaen, mitä kaupunginhallituksen 
johtosäännössä on määrätty

4 hakea kaupungin puolesta, lukuun ottamatta 
Euroopan Unionin rahoitusta, viraston toimialaan 
kuuluvat valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin 
verrattavat etuudet ja käyttää näissä asioissa 
kaupungin puhevaltaa

5 hakea viraston alaan kuuluvat viranomaisluvat
6 johtaa pelastustointa
6 a johtaa pelastustoimintaa, jos hänellä on siihen 

pelastuslaissa edellytetty kelpoisuus
7 määrätä ne viranhaltijat, jotka ovat laissa 

tarkoitettuja pelastusviranomaisia, valmiuslaissa 
tarkoitetuissa tilanteissa myös koko 
kaupunginhallinnon osalta

8 päättää viraston virka- ja muista palvelupuvuista
9 päättää uhkasakosta, teettämisuhasta ja 

keskeyttämisuhasta pelastuslain 82 §:ssä 
tarkoitetuissa tapauksissa sekä hyväksyä perusteet, 
joiden mukaan muu pelastusviranomainen voi niistä 
päättää.

Lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen 
apulaiskaupunginjohtajan ja lautakunnan määräämät muut tehtävät.

9 §

Osaston päällikön tehtävät

Pelastusjohtajan tehtävänä on johtaa pelastustoimintaa, jos viraston 
päälliköllä ei ole siihen pelastuslaissa edellytettyä kelpoisuutta.

Riskienhallintapäällikkö valvoo kaupungin 
väestönsuojelumuodostelmien henkilöstön nimeämistä ja 
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johtopaikkojen toimintavalmiutta, ellei hän ole määrännyt tehtävää 
muulle viranhaltijalle.

Lisäksi osaston päällikön tehtävänä on suorittaa kaupunginjohtajan, 
asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja viraston 
päällikön määräämät muut tehtävät.

10 § 1 momentti

Estyneenä oleminen

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa 
lautakunnan määräämä osastopäällikkö.

----

11 § 1 momentti

Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi 
korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

----

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että pelastustoimen 
johtosääntö tulee voimaan 2.5.2012 lukien.

Tiivistelmä

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Helsingin kaupungin 
pelastustoimen johtosäännön 13.5.2009. Johtosääntöön esitetään 
tehtävän muutoksia ja tarkistuksia toimialaa, osastojen toimialoja, 
viraston päällikön tehtäviä, osaston päällikön tehtäviä, estyneenä 
olemista sekä kelpoisuusvaatimuksia koskeviin pykäliin 1 ja 7-11.

Esittelijä

Taustaa

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja (Ryj) 
päätti 29.11.2011 kehottaa pelastuskomentajaa tarkastelemaan 
Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen viraston päällikön nykyisiä 
tehtäviä ja tehtäväkuvauksia sekä arvioimaan niitä suhteessa Helsingin 
kaupungin pelastustoimen johtosäännössä (Kvsto 13.5.2009), 
pelastuslaissa (379/2011) ja valtioneuvoston asetuksessa 
pelastustoimesta (407/2011) esitettyihin kelpoisuusvaatimuksiin sekä 
valmistelemaan tämän tarkastelun perusteella pelastuslautakunnalle 
mahdolliset ehdotukset Helsingin kaupungin pelastustoimen 
johtosäännön muuttamiseksi viraston päällikön kelpoisuusvaatimusten 
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osalta. Mikäli kelpoisuusvaatimuksia on aiheellista muuttaa, 
johtosääntöön tulee lisäksi tehdä muut tarvittavat muutokset.

Pelastuslautakunta totesi 13.12.2011, että pelastuskomentajan 
nykyiset viran kelpoisuusvaatimukset ovat olennaisella tavalla 
sidoksissa pelastustoimen järjestämiseen ja pelastuslaitoksen 
organisoitumiseen Helsingissä. Sen johdosta pelastuskomentajan 
kelpoisuusvaatimuksia ei ole mahdollista alentaa tarkastelematta 
samalla pelastuslaitoksen organisaatio- ja johtamismallin muuttamista. 
Pelastuslautakunta päätti 13.12.2011 § 146, että pelastuskomentajan 
viran kelpoisuusvaatimuksia ei ole syytä alentaa nykyisestään eikä 
johtosääntöä näiltä osin muuteta.

Mikäli pelastuslautakunta olisi katsonut aiheelliseksi alentaa 
pelastuskomentajan kelpoisuusvaatimuksia poistamalla niistä 
pelastusalan päällystöviranhaltijan tutkintovaatimuksen, olisi 
pelastustoimen johtosääntöä tullut muuttaa liitteestä (pelastustoimen 
johtosääntö, luonnos 5.12.2011) ilmenevällä tavalla.

Pelastuslautakunnan päätös 13.12.2011 § 146 päätösehdotuksineen 
on luettavissa kokonaisuudessaan tämän asian päätöshistoriasta.

Saadut lausunnot

Asiassa on saatu lausunnot sääntötoimikunnalta (2.3.2012, liite), 
terveyskeskukselta (5.3.2012, päätöshistoria), henkilöstökeskukselta 
(21.3.2012) sekä henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaostolta 
(30.3.2012, liite).

Sääntötoimikunta ei ota lausunnossaan kantaa pelastustoimen 
johtosääntömuutoksen tarkoituksenmukaisuuteen. Mikäli 
pelastustoimen johtosääntöä esitetään muutettavaksi, sääntötoimikunta 
esittää muutoksia 1, 8 ja 9 §:iin lausunnon liitteen mukaisesti. 
Sääntötoimikunnalla ei ole huomautettavaa pelastuslaitoksen 
5.12.2011 luonnoksen 7, 10 ja 11 §:ien muutosten osalta.

Terveyskeskus toteaa mm., että pykälissä 1 (toimiala) ja 7 (osastojen 
toimiala) kiireellistä sairaanhoitoa ja terveyskeskuksen osuutta 
koskevat kohdat on muutettu siten, että jatkossa virasto hoitaa 
ensihoitoa siinä laajuudessa kuin Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kanssa on sovittu. Lisäksi termi "kiireellinen 
sairaankuljetus" on korvattu termillä "ensihoito".

Edellä mainitut muutokset ovat perusteltuja, sillä terveydenhuoltolain 
39 §:n mukaan ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy Helsingin ja 
Uudenmaan sairaanhoitopiirille 1.1.2013 alkaen. 31.12.2012 saakka 
Helsingin terveyskeskus on järjestämisvastuussa. Kiireellisen 
sairaankuljetuksen tuottamisesta tehty terveyskeskuksen, 
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pelastuslaitoksen ja HUS:n välinen sopimus päättyy tuolloin ja samalla 
päättyy terveyskeskuksen vastuu ensihoidon ja sairaankuljetuksen 
järjestämisestä. Terveyskeskus säilyy kuitenkin edelleen sekä 
ensihoidon että pelastuslaitoksen tärkeänä yhteistyökumppanina. 
Pelastuslaitoksen koordinoimassa kaupungin yleisessä varautumisessa 
ja valmiussuunnittelussa terveyskeskuksen asema ei muutu.

Henkilöstökeskus toteaa, että virastojen ja liikelaitosten päälliköiden 
kelpoisuusvaatimusten määrittelyssä johtosäännöissä on jo pitkään 
noudatettu käytäntöä, jonka mukaan kelpoisuusvaatimuksena on 
ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja 
johtamistehtävissä. Poikkeuksena ovat ne virat, joiden 
kelpoisuusvaatimuksista on säädetty sitovasti erikseen.

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaostolla ei ole huomauttamista 
johtosäännön muutosesitykseen. Juko ry:n edustajan mielestä 
kuitenkin pelastuskomentajan / virastopäällikön kelpoisuusvaatimuksiin 
tulee sisällyttää ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi pelastusalan 
tutkintovaatimus.

Ehdotus uudeksi johtosäännöksi

Ehdotus Helsingin kaupungin pelastustoimen uudeksi johtosäännöksi 
on liitteenä 4. Ehdotus vastaa sääntötoimikunnan ehdotusta ollen 
muilta osin pelastuslaitoksen luonnoksen 5.12.2011 mukainen.

Perustelut

1 § Toimiala ja 7 § Osastojen toimialat

Pykälissä 1 ja 7 mainittu "kiireellinen sairaankuljetus" on korvattu 
termillä "ensihoito" vastaamaan pelastuslain (379/2011), 
terveydenhuoltolain (1326/2010) ja muun alan lainsäädännön 
käsitteistöä.

1 §:n 1 momentin sanamuotoa on selvennetty siten, että 
pelastuslautakunta ja pelastuslaitos huolehtivat pelastustoimesta sekä 
niille erikseen määrätyistä tehtävistä.

Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluja Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirille ostopalveluna, joten sana "hoitaa" on 1 §:n 2 
momentissa korjattu muotoon "tuottaa". Lisäksi Helsingin ja 
Uudenmaan sairaanhoitopiiri on muutettu "palvelun järjestäjäksi".

Terveydenhuoltolain 39 §:n mukaan ensihoitopalvelun 
järjestämisvastuu siirtyy Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille 
1.1.2013 alkaen. Kiireellisen sairaankuljetuksen tuottamisesta tehty 
terveyskeskuksen, pelastuslaitoksen ja HUS:n välinen sopimus päättyy 
31.12.2012.
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8 § Viraston päällikön tehtävät

Pelastuslaitoksen luonnoksessa 8 §:n 1 momentin 1 kohta, jonka 
mukaan viraston päällikön tehtävänä on johtaa pelastustointa, on 
muutettu 6 kohdaksi. Lisäksi samaan kohtaan on lisätty maininta siitä, 
että viraston päällikkö ei johda pelastustoimeen kuuluvaa 
pelastustoimintaa, jos hänellä ei ole siihen pelastuslaissa edellytettyä 
kelpoisuutta.

Kaupungin vakiintuneen johtosääntökäytännön mukaan viraston 
päällikön tehtävistä mainitaan ensin ne, jotka ovat yhteisiä kaikkien 
virastojen päälliköille, ja näiden jälkeen ko. virastopäällikön 
erityistehtävät. Näin ollen ehdotetaan, että pelastustoimen johtamista 
koskeva 6 kohta pidetään ennallaan ja pelastustoiminnan johtamista 
koskeva ehdollinen kohta kirjoitetaan omaksi 6 a kohdakseen.

Lisäksi 1 kohdasta (pelastuslaitoksen luonnoksessa 2 kohta) on 
poistettu sana "vahvistaa".

9 § Osaston päällikön tehtävät ja 10 § Estyneenä oleminen

Selkeyden vuoksi 9 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 1 momentti, 
jonka mukaan pelastusjohtajan tehtävänä on johtaa pelastustoimintaa, 
jos viraston päälliköllä ei ole siihen pelastuslaissa edellytettyä 
kelpoisuutta.

Edellä mainitun 8 §:n 1 momentin uuden 6 a kohdan mukaan viraston 
päällikkö voi johtaa pelastustoimintaa vain siinä tapauksessa, että 
hänellä on siihen vaadittava kelpoisuus. Jos näin ei ole, 
pelastustoiminnan johtaminen on määrättävä johtosäännössä 
operatiivisen osaston päällikön tehtäväksi.

11 § Kelpoisuusvaatimukset

Helsingin kaupungin virastojen ja liikelaitosten päälliköiden 
kelpoisuusvaatimusten määrittelyssä johtosäännöissä on jo pitkään 
noudatettu käytäntöä, jonka mukaan kelpoisuusvaatimuksena on 
ylempi korkeakoulu sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä. 
Poikkeuksena ovat ne virat, joiden kelpoisuusvaatimuksista on 
säädetty sitovasti erikseen.

Pelastuslaki tai pelastustoimesta annettu asetus eivät määrittele 
kelpoisuusehtoa pelastusviranomaiselle. Kelpoisuusehdot rajoittuvat 
pelastustoimintaa hoitavaan henkilöstöön. 

Pelastuslain 26 §:n 2 momentin mukaan alueen (tässä tapauksessa 
Helsingin kaupungin) pelastusviranomaisia ovat pelastuslaitoksen ylin 
viranhaltija ja hänen määräämänsä pelastuslaitoksen viranhaltijat sekä 
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alueen pelastustoimen asianomainen monijäseninen toimielin 
(Helsingissä pelastuslautakunta).

Pelastuslain (29.4.2011/379) pelastustoimen henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksia koskevan 57 §:n 1 momentin mukaan 
pelastustoimintaan osallistuvalta pelastuslaitoksen päätoimiselta 
miehistöltä, alipäällystöltä ja päällystöltä vaaditaan virkaa tai tehtävää 
vastaava pelastusalan tutkinto. Valtioneuvoston asetuksella voidaan 57 
§:n 3 momentin mukaan antaa tarkempia säännöksiä 57 §:n 1 ja 2 
momentissa tarkoitetuista tutkinnoista ja koulutuksesta.

Hallituksen esityksen (HE 257/2010) 57 §:ää koskevissa 
yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että erityisten 
kelpoisuusehtojen asettaminen pelastustoimen henkilöstölle on 
perusteltua, koska henkilöstö työskentelee tehtävissä, joissa 
työntekijöiden oma, autettavien ja yhteiskunnan turvallisuus edellyttää 
määrätyn tasoista ammattitaitoa.

Pelastustoimesta annetun asetuksen (5.5.2011/407) 6 §:n mukaan 
pelastuslain 57 §:n 1 momentissa tarkoitetulta pelastuslaitoksen 
päätoimiselta pelastustoimintaan osallistuvalta henkilöstöltä vaaditaan, 
että päällystöön kuuluva on suorittanut Pelastusopiston ja Savonia-
ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteuttaman palopäällystön 
koulutusohjelman ja siihen sisältyvän insinööri (AMK) -tutkinnon tai 
päällystön kelpoisuuden tuottaneen aikaisemman tutkinnon 
pelastusalan oppilaitoksessa.

Helsingin kaupungin pelastustoimen johtosäännön 6 §:n mukaan 
pelastuslaitoksen päällikkönä on pelastuskomentaja, joka johtaa 
viraston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet 
saavutetaan. Voimassaolevan johtosäännön 8 §:n mukaan viraston 
päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle 
viranhaltijalle, johtaa pelastustointa (8 §:n 6 kohta).

Johtosäännön 7 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan pelastustoimeen 
kuuluvista tehtävistä huolehtii pelastuslaitoksen operatiivinen osasto. 
Tämän osaston päällikkönä on pelastusjohtaja.

Voimassaolevan pelastustoimen johtosäännön 11 §:n mukaan viraston 
päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja 
pelastusalan päällystövirkaan vaadittava tutkinto sekä kokemusta 
hallinto- ja johtamistehtävistä.

Pelastuslainsäädäntöä ja Helsingin pelastustoimen johtosääntöä 
kokonaisuutena arvioiden on katsottava, että virastopäällikön 
tehtäväkuvaus ei edellytä sitä, että virkaan valittavalla henkilöllä on em. 
asetuksen 6 §:ssä tarkoitettu tutkinto.
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Virkaa täytettäessä voidaan asetuksessa mainittu tutkinto joka 
tapauksessa ottaa huomioon hakijan erityisenä ansiona.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Pelastustoimen voimassaoleva johtosääntö
2 Pelastuslaitoksen johtosääntöluonnos 5.12.2012
3 Sääntötoimikunnan lausunto 2.3.2012
4 Ehdotus Helsingin kaupungin pelastustoimen uudeksi johtosäännöksi
5 Henkilöstötoimikunta johtosääntöjaoston lausunto 30.3.2012

Otteet

Ote Otteen liitteet
Pelastuslautakunta Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.04.2012 § 349

HEL 2011-006924 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa Helsingin kaupungin 
pelastustoimen johtosäännön 1 §:n, 7 § 1 momentin 1 kohdan, 8 §:n, 9 
§:n, 10 § 1 momentin ja 11 § 1 momentin kuulumaan seuraavasti:

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1 §

Toimiala

Helsingin kaupungin pelastuslautakunta ja sen alainen Helsingin 
kaupungin pelastuslaitos huolehtivat pelastustoimesta sekä niille 
erikseen määrätyistä tehtävistä kaupunginvaltuuston ja 
kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti.
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Virasto tuottaa ensihoitopalveluja siinä laajuudessa kuin palvelun 
järjestäjän kanssa on sovittu.

Helsingin pelastustoimen alueen pelastusviranomaisia ovat lautakunta, 
viraston päällikkö sekä hänen määräämänsä muut viranhaltijat.

7 § 1 momentin 1 kohta

Osastojen toimialat

Operatiivisen osaston tehtävänä on hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti,

1  huolehtia pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä ja 
virastolle määrättyjen ensihoitotehtävien 
suorittamisesta

----

8 §

Viraston päällikön tehtävät

Viraston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää 
muulle viranhaltijalle,

1 hyväksyä toimintasäännöt ja pelastustoiminnan ja 
ensihoidon päivystysorganisaatio

2 siirtää viraston palveluksessa oleva henkilö ja 
vastaava virka tai tehtävä osastosta toiseen 
asianomaisia esimiehiä, asianomaista henkilöä sekä 
tämän sitä pyytäessä luottamusmiestä kuultuaan

3 panna täytäntöön henkilökuntaa koskevat virka- ja 
työehtosopimukset sekä vastaavat sopimukset 
huomioon ottaen, mitä kaupunginhallituksen 
johtosäännössä on määrätty

4 hakea kaupungin puolesta, lukuun ottamatta 
Euroopan Unionin rahoitusta, viraston toimialaan 
kuuluvat valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin 
verrattavat etuudet ja käyttää näissä asioissa 
kaupungin puhevaltaa

5 hakea viraston alaan kuuluvat viranomaisluvat
6 johtaa pelastustointa
6 a johtaa pelastustoimintaa, jos hänellä on siihen 

pelastuslaissa edellytetty kelpoisuus
7 määrätä ne viranhaltijat, jotka ovat laissa 

tarkoitettuja pelastusviranomaisia, valmiuslaissa 
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tarkoitetuissa tilanteissa myös koko 
kaupunginhallinnon osalta

8 päättää viraston virka- ja muista palvelupuvuista
9 päättää uhkasakosta, teettämisuhasta ja 

keskeyttämisuhasta pelastuslain 82 §:ssä 
tarkoitetuissa tapauksissa sekä hyväksyä perusteet, 
joiden mukaan muu pelastusviranomainen voi niistä 
päättää.

Lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen 
apulaiskaupunginjohtajan ja lautakunnan määräämät muut tehtävät.

9 §

Osaston päällikön tehtävät

Pelastusjohtajan tehtävänä on johtaa pelastustoimintaa, jos viraston 
päälliköllä ei ole siihen pelastuslaissa edellytettyä kelpoisuutta.

Riskienhallintapäällikkö valvoo kaupungin 
väestönsuojelumuodostelmien henkilöstön nimeämistä ja 
johtopaikkojen toimintavalmiutta, ellei hän ole määrännyt tehtävää 
muulle viranhaltijalle.

Lisäksi osaston päällikön tehtävänä on suorittaa kaupunginjohtajan, 
asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja viraston 
päällikön määräämät muut tehtävät.

10 § 1 momentti

Estyneenä oleminen

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa 
lautakunnan määräämä osastopäällikkö.

----

11 § 1 momentti

Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi 
korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

----

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että pelastustoimen 
johtosääntö tulee voimaan 2.5.2012 lukien.
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Käsittely

15.03.2012 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Outi Ojala: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
pelastuskomentajan kelpoisuusehdoissa säilyy pelastusalan 
päällystövirkaan vaadittava tutkinto.

Kannattajat: Osku Pajamäki

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
pelastuskomentajan kelpoisuusehdoissa säilyy pelastusalan 
päällystövirkaan vaadittava tutkinto.

Jaa-äänet: 9
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Elina Moisio, Jan D Oker-Blom, 
Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Johanna Sumuvuori, 
Ville Ylikahri

Ei-äänet: 6
Arto Bryggare, Jussi Halla-aho, Tarja Kantola, Outi Ojala, Osku 
Pajamäki, Vesa Peipinen

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 0

02.04.2012 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Toimitusjohtaja 5.3.2012

HEL 2011-006924 T 00 01 00

Kaupunginhallitus pyytää terveyskeskuksen lausuntoa ehdotuksesta 
uudeksi pelastustoimen johtosäännöksi 9.3.2012 mennessä.
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Lausunto annetaan 5.12.2011 päivätyn johtosääntöluonnoksen 
pohjalta.

Viraston tehtävät

Pykälissä 1 (toimiala) ja 7 (osastojen toimiala) muutetaan kiireellistä 
sairaanhoitoa ja terveyskeskuksen osuutta koskevat kohdat siten, että 
jatkossa virasto hoitaa ensihoitoa siinä laajuudessa kuin Helsingin ja 
Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa on sovittu. Lisäksi termi 
"kiireellinen sairaankuljetus" on korvattu termillä "ensihoito".

Edellä mainitut muutokset ovat perusteltuja, sillä terveydenhuoltolain 
39 §:n mukaan ensihoitopalvelun  järjestämisvastuu  siirtyy Helsingin-  
ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille 1.1.2013 alkaen.  31.12.2012 saakka 
Helsingin terveyskeskus on järjestämisvastuussa. Kiireellisen 
sairaankuljetuksen tuottamisesta tehty terveyskeskuksen, 
pelastuslaitoksen ja HUS:n välinen sopimus päättyy tuolloin ja samalla 
päättyy  terveyskeskuksen vastuu ensihoidon ja sairaankuljetuksen 
järjestämisestä. Terveyskeskus säilyy kuitenkin edelleen sekä 
ensihoidon että pelastuslaitoksen tärkeänä yhteistyökumppanina. 
Pelastuslaitoksen koordinoimassa kaupungin yleisessä varautumisessa 
ja valmiussuunnittelussa terveyskeskuksen asema ei muutu.

Viraston päällikön tehtävät ja kelpoisuusvaatimukset

Pykälissä 8, 10 ja 11 määritellään viraston päällikön tehtävät ja 
kelpoisuusehdot. Voimassa olevassa johtosäännössä viraston 
päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja 
pelastusalan päällystövirkaan vaadittava tutkinto sekä kokemusta 
hallinto- ja johtamistehtävistä. Kelpoisuusvaatimuksista esitetään 
poistettavaksi vaatimus pelastusalan päällystövirkaan vaadittavasta 
tutkinnosta (11 §). Tehtävistä poistuisi varsinaisen pelastustoiminnan 
johtaminen, mikäli ao. henkilöllä ei olisi pelastuslaissa edellytettyä 
kelpoisuutta (8§).

Terveyskeskuksen näkemyksen mukaan pätevyysvaatimuksen 
muutosta (ylempi korkeakoulututkinto ja johtamiskokemus) voi 
perustella sillä, että Helsingin kaupungin virastopäälliköiden 
pätevyysvaatimuksissa ei pääsääntöisesti edellytetä ko. alan tutkintoa. 
Kyseessä on tällöin ns. yleisjohtajuus. Toisaalta, mikäli viraston 
päälliköllä ei olisi pelastuslain edellyttämää kelpoisuutta, hän ei voisi 
johtaa operatiivista pelastustoimintaa. Tämä saattaisi vaikeuttaa 
toimintaa erityisesti suuronnettomuustilanteissa ja poikkeusoloissa 
sekä näihin tilanteisiin liittyvässä varautumisessa. 
Kelpoisuusvaatimuksen alentaminen aiheuttaisi muutostarpeen 
lukuisiin toimintasääntöihin ja suunnitelmiin.
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Mikäli johtosääntöä muutetaan esitetyllä tavalla, tulisi mainittu tutkinto 
ottaa huomioon hakijan erityisenä ansiona. Ylemmän 
korkeakoulututkinnon sekä hallinto- ja johtamiskokemuksen 
edellyttäminen viraston päälliköltä on välttämätöntä.

Lisätiedot
Pellinen Jukka, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

Matti Toivola Helena Calonius
toimitusjohtaja kehittämisjohtaja vs.

Pelastuslautakunta 13.12.2011 § 146

HEL 2011-006924 T 00 01 00

Päätös

Pelastuskomentajan nykyiset viran kelpoisuusvaatimukset ovat 
olennaisella tavalla sidoksissa pelastustoimen järjestämiseen ja 
pelastuslaitoksen organisoitumiseen Helsingissä. Sen johdosta 
pelastuskomentajan kelpoisuusvaatimuksia ei ole mahdollista alentaa 
tarkastelematta samalla pelastuslaitoksen organisaatio- ja 
johtamismallin muuttamista. 

Pelastuslautakunta päätti, että pelastuskomentajan viran 
kelpoisuusvaatimuksia ei ole syytä alentaa nykyisestään eikä 
johtosääntöä näiltä osin muuteta. 

Lisäksi pelastuslautakunta päätti, että pelastuslautakunta käsittelee 
3.1.2012 kokouksessaan johtosääntöä operatiivisen osaston päällikön 
eli pelastusjohtajan kelpoisuusvaatimusten osalta.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska asia koskee 
valmistelua (KL 91 §).

Käsittely

13.12.2011 Ehdotuksen mukaan

Jäsen Värtö esitti, että johtosääntöä tulisi muuttaa nyt esitetyn lisäksi 
myös siltä osin, että operatiivisen osaston päällikkönä toimivan 
pelastusjohtajan kelpoisuusvaatimukseksi määrätään ylempi 
korkeakoulututkinto. Todettiin, että johtosäännön muutosasia tulee tältä 
osin erikseen valmistella pelastuslautakunnalle.
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Vastaehdotus:
Pauli Leppä-aho: Jäsen Leppä-aho ehdotti, että esitystä muutetaan 
siten pelastuskomentajan kelpoisuusvaatimuksista poistetaan ylempi 
korkeakoulututkinto.

Kannattajat: Nina Huru

Suoritetussa äänestyksessä, jossa vastakkain olivat esittelijän ehdotus 
ja Leppä-ahon vastaehdotus, hyväksyttiin esittelijän ehdotus äänin 7-2.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Kari Lehtokangas

Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Kaupunginlakimies 12.12.2011

HEL 2011-006924 T 00 01 00

Oikeuspalvelut toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Pelastuslain (29.4.2011/379) pelastustoimen henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksia koskevan 57 §:n 1 momentin mukaan 
pelastustoimintaan osallistuvalta pelastuslaitoksen päätoimiselta 
miehistöltä, alipäällystöltä ja päällystöltä vaaditaan virkaa tai tehtävää 
vastaava pelastusalan tutkinto. Valtioneuvoston asetuksella voidaan 57 
§:n 3 momentin mukaan antaa tarkempia säännöksiä 57 §:n 1 ja 2 
momentissa tarkoitetuista tutkinnoista ja koulutuksesta. 

Hallituksen esityksen (HE 257/2010) 57 §:ää koskevissa 
yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että erityisten 
kelpoisuusehtojen asettaminen pelastustoimen henkilöstölle on 
perusteltua, koska henkilöstö työskentelee tehtävissä, joissa 
työntekijöiden oma, autettavien ja yhteiskunnan turvallisuus edellyttää 
määrätyn tasoista ammattitaitoa.

Pelastustoimesta annetun asetuksen (5.5.2011/407) 6 §:n mukaan 
pelastuslain 57 §:n 1 momentissa tarkoitetulta pelastuslaitoksen 
päätoimiselta pelastustoimintaan osallistuvalta henkilöstöltä vaaditaan, 
että päällystöön kuuluva on suorittanut Pelastusopiston ja Savonia-
ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteuttaman palopäällystön 
koulutusohjelman ja siihen sisältyvän insinööri (AMK) -tutkinnon tai 
päällystön kelpoisuuden tuottaneen aikaisemman tutkinnon 
pelastusalan oppilaitoksessa.
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Helsingin kaupungin pelastustoimen johtosäännön 6 §:n mukaan 
pelastuslaitoksen päällikkönä on pelastuskomentaja, joka johtaa 
viraston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet 
saavutetaan. Johtosäännön 8 §:n viraston päällikön tehtävänä on, ellei 
hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, johtaa pelastustointa 
(8 §:n 6 kohta).

Johtosäännön 7 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan pelastustoimeen 
kuuluvista tehtävistä huolehtii pelastuslaitoksen operatiivinen osasto. 
Tämän osaston päällikkönä on pelastusjohtaja.

Johtosäännön 11 §:n mukaan viraston päällikön 
kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja pelastusalan 
päällystövirkaan vaadittava tutkinto sekä kokemusta hallinto- ja 
johtamistehtävistä.

Pelastuslain 26 §:n 2 momentin mukaan alueen (tässä tapauksessa 
Helsingin kaupungin) pelastusviranomaisia ovat pelastuslaitoksen ylin 
viranhaltija ja hänen määräämänsä pelastuslaitoksen viranhaltijat sekä 
alueen pelastustoimen asianomainen monijäseninen toimielin 
(Helsingissä pelastuslautakunta). 

Pelastuslainsäädäntöä ja Helsingin pelastustoimen johtosääntöä 
kokonaisuutena arvioiden on katsottava, että virastopäällikön 
tehtäväkuvaus ei edellytä sitä, että virkaan valittavalla henkilöllä on em. 
asetuksen 6 §:ssä tarkoitettu tutkinto.

Pelastuslaitoksen lausuntopyynnössä viitataan joukkoon Helsingin 
kaupungin pelastustointa koskevia päätöksiä ja suunnitelmia sen 
perusteena, ettei pelastuskomentajan kelpoisuusvaatimuksia tule 
muuttaa. Oikeuspalvelut ei ota kantaa tämän linjauksen 
tarkoituksenmukaisuuteen. Ottaen kuitenkin huomioon, että 
johtosääntö hyväksytään kaupunginvaltuuston päätöksellä, edellä 
mainittuja alemmantasoisia päätöksiä ja suunnitelmia ei voida pitää 
oikeudellisena esteenä sille, että johtosääntöä muutetaan. Mikäli 
kelpoisuusvaatimukset muutetaan, on toimintasäännöt ym. vastaavasti 
muutettava.

Virkaa täytettäessä voidaan asetuksessa mainittu tutkinto joka 
tapauksessa ottaa huomioon hakijan erityisenä ansiona. 

Lisätiedot
Leppäniemi-Myllynen Ritva, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36182

ritva.leppaniemi-myllynen(a)hel.fi

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 29.11.2011

HEL 2011-006924 T 00 01 00
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HEL 2011-006932

Päätös

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja (Ryj) 
päätti kehottaa pelastuskomentajaa tarkastelemaan Helsingin 
kaupungin pelastuslaitoksen viraston päällikön nykyisiä tehtäviä ja 
tehtäväkuvauksia sekä arvioimaan niitä suhteessa Helsingin kaupungin 
pelastustoimen johtosäännössä (Kvsto 13.5.2009), pelastuslaissa 
(379/2011) ja valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta 
(407/2011) esitettyihin kelpoisuusvaatimuksiin sekä valmistelemaan 
tämän tarkastelun perusteella pelastuslautakunnalle mahdolliset 
ehdotukset Helsingin kaupungin pelastustoimen johtosäännön 
muuttamiseksi viraston päällikön kelpoisuusvaatimusten osalta. Mikäli 
kelpoisuusvaatimuksia on aiheellista muuttaa, johtosääntöön tulee 
lisäksi tehdä muut tarvittavat muutokset.

Samalla Ryj päätti kehottaa pelastuslaitosta valmistelemaan 
pelastuslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle ehdotuksen 
pelastuskomentajan 1.2.2012 avoimeksi tulevan viran määräaikaisesta 
hoitajasta.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin pelastustoimen johtosääntö

Helsingin kaupungin pelastustoimen voimassaolevan johtosäännön 11 
§:n mukaan viraston päällikkönä toimivan pelastuskomentajan 
kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja pelastusalan 
päällystövirkaan vaadittava tutkinto sekä kokemusta hallinto- ja 
johtamistehtävistä.

Pelastustoimen johtosäännön 8 §:n mukaan viraston päällikön 
tehtävänä on mm. hyväksyä toimintasäännöt sekä johtaa 
pelastustointa. Lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, 
asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan ja lautakunnan määräämät 
muut tehtävät.

Ryj toteaa, että pelastuskomentaja ei osallistu pelastustoimintaan eikä 
hän ole mukana ns. päällikköpäivystyskierrossa. Viraston päällikön 
tehtäviin ei kuulu operatiivisia tehtäviä; pelastuslaitoksen operatiivisia 
toimintoja johtaa pelastusjohtaja. Ryj katsoo, että viraston päällikön 
tehtävät ovat luonteeltaan hallinnollisia.

Ryj toteaa, että pääsääntöisesti Helsingin kaupungin viraston päällikön 
viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä 
kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä. Joidenkin toimialojen 
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viraston päällikön kelpoisuus- tai pätevyysvaatimuksena on lisäksi 
kokemus toimialalta.

Pelastuskomentajan avoimeksi tulevan viran määräaikainen hoitaminen

Ryj toteaa, että kaupunginhallitus on 14.11.2011 esittänyt 
kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi 30.11.2011 
myöntää pelastuskomentaja Kari Lehtokankaalle eron 
pelastuskomentajan virasta 1.2.2012 lukien.

Hallintosäännön 15 §:n mukaan avoimen viran määräaikaisen hoitajan 
ja hänen palkkauksensa määrää virkasuhteeseen ottava viranomainen. 
Jos viranomainen on kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus voi antaa 
määräyksen enintään 180 päivän ajaksi.

Ryj katsoo, että pelastuslautakunnan tulisi tehdä ehdotus 
kaupunginhallitukselle pelastuskomentajan avoimen viran 
määräaikaisesta hoitajasta. Ryj toteaa, että avoimen viran 
määräaikaisen hoitajan tulee täyttää pelastustoimen johtosäännön 
mukaiset pelastuskomentajan viran kelpoisuusvaatimukset.

Lisätiedot
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi
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§ 97
Rakentamispalvelu (Stara) Jätkäsaaren työtukikohdan 
hankesuunnitelman hyväksyminen

HEL 2011-001072 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 20.4.2011 päivätyn Jätkäsaaren maanalaiset tilat  -
hankesuunnitelman Staran työtukikohdan osalta siten, että hankkeen 
rakennuskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 17,4 
miljoonaa euroa joulukuun 2009, hintatasossa (RI=125,7 (2000=100) ja 
THI=146,0).

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Jätkäsaaren maanalaiset tilat, hankesuunnitelma 20.4.2011
2 Kiinteistölautakunnan päätös 28.8.2011
3 Kiinteistölautakunnan muistio 28.6.2011

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 20.4.2011 päivätyn 
Jätkäsaaren maanalaiset tilat  -hankesuunnitelman Staran 
työtukikohdan osalta siten, että hankkeen rakennuskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 17,4 miljoonaa euroa 
joulukuun 2009, hintatasossa (RI=125,7 (2000=100) ja THI=146,0).

Tiivistelmä

Staran läntisen kaupunkitekniikan, rakentamisen, viherhoidon ja 
kunnossapidon työtukikohta keskusta-alueella sijaitsee tällä hetkellä 
satamalta vapautuneessa Jätkäsaaren Bunkkeri-nimisessä 
vapaakappalevaraston kellaritiloissa. 

Rakennustyöt Bunkkerin tilojen muuttamiseksi monitoimitaloksi alkavat 
suunnitelmien mukaan vuonna 2014. Staran korvaava työtukikohta 
esitetään sijoitettavaksi voimassa olevan asemakaavan mukaisesti 
Jätkäsaaren alle louhittavaan luolastoon.
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Hankkeella on kiire paitsi Bunkkerin vapauttamiseksi myös siksi, että 
tukikohdalle suunnitellun kalliotilan yläpuolisten asuntokortteleiden 
rakentaminen on tulossa ajankohtaiseksi.

Hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on 
arvonlisäverottomana 17,4 miljoonaa euroa ja alueen kiinteistöjä 
pysäköintilaitoksena ja väestönsuojana palvelevan 
luolastokokonaisuuden sisäänkäynteineen noin 78 miljoonaa euroa 
joulukuun 2009 hintatasossa.

Esittelijä

Suunnitelma

Suunnittelualue sijaitsee Helsingin 20. kaupunginosan Länsisataman 
Jätkäsaarenkallion ja Hietasaaren alueella, jonka asemakaava on tullut 
voimaan 7.8.2009.

Luolastoon on suunniteltu toteutettavaksi 900 auton pysäköintihalli, 
joka toimii samalla 9 000 hengen kalliosuojatiloina, ja 
hankesuunnitelman mukainen työtukikohta.

Työtukikohdan tilaohjelman mukaiset ajoneuvomäärät ja henkilöstötilat 
on sijoitettu kalliotiloihin yhdessä tasossa. Henkilökunnan porras- ja 
hissiyhteys on suunniteltu Sitralle varatun tontin länsikulmasta. Sitran 
rakennuksesta pyritään löytämään toimistotilat Staran maanpäälliseen 
käyttöön. Maanpäällisiä tiloja ei ole mukana tässä 
hankesuunnitelmassa.

Sosiaalitilat on suunniteltu varauksena 50 naiselle ja 70 miehelle wc-, 
puku- ja pesutiloineen. Taukotila on 150 m². Erilaisille ajoneuvoille on 
pysäköintipaikkoja yhteensä 40 kpl. Ajoväylän minimikorkeus on 4 m ja 
-leveys 6 m. Varastojen tavoitteellinen sisäkorkeus on 6 m.

Kustannukset

Koko luolaston arvonlisäveroton kokonaiskustannus on 71,8 miljoonaa 
euroa. Työtukikohdan osuus kustannuksista on 17,4 miljoonaa euroa. 
Kustannukset muodostuvat työtukikohdan rakennustöistä (13,0 
miljoonaa euroa), sekä ajotunnelin rakennuskustannuksista (Staran 
osuus 4,4 miljoonaa euroa). Loppuosa kustannuksista muodostuu 
väestönsuojan ja pysäköintilaitoksen kustannuksista.

Kaupungin taloussuunnitelmassa on varattu hankkeelle yhteensä 18,3 
miljoonaa euroa vuosille 2011 - 2015.

Luolaston jatkosuunnittelua ja toiminnan johtamista varten ollaan 
perustamassa kaupungin omistama palveluyhtiö, Jätkäsaaren 
Pysäköinti Oy. Suunnittelu ennen yhtiön perustamista tapahtuu 
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kiinteistöviraston tilakeskuksen kustannuksella. Kustannukset peritään 
myöhemmin tänä keväänä perustettavalta palveluyhtiöltä. Yhtiö aloittaa 
kokonaan kaupungin omistuksessa, mutta siirtyy alueen 
asuntorakentamisen edetessä asuntorakennuttajien ja lopulta alueen 
asunto- ja kiinteistöyhtiöiden omistukseen, koska palvelee pääosin 
alueen kiinteistöjen asemakaavoissa edellytettyjen auto- ja 
väestönsuojapaikkojen rakennuttajana ja omistajana.

Aikataulu

Hanke toteutetaan vaiheittain niin, että yhteisen ajotunnelin louhinta 
pyritään aloittamaan keväällä 2012, tukikohtaa palvelevan luolan 
louhintatyöt loppuvuodesta 2012, ja luolasto otetaan käyttöön vuosien 
2014 - 2015 vaihteessa. Hankeen louhintatyöt ovat kiireisiä, sillä ne on 
saatava tehtyä ennen kohteen päällä olevien uusien kortteleiden 
rakennustöitä.

Vuokra

Työtukikohdan arvonlisäveroton pääomavuokra on n. 700 000 euroa 
vuodessa.

Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa Staran Jätkäsaaren maanalaisen 
työtukikohdan hankesuunnitelman hyväksymistä ehdotuksen 
mukaisena.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että uuden Jätkäsaaren asuin- ja 
toimitila-alueen rakentaminen on alkanut. Jätkäsaaren aloitusalueelle 
on laadittu Jätkäsaaren maanalaiset tilat -hankesuunnitelma, jossa 
maanalaisia tiloja on käsitelty yhtenä kokonaisuutena. Hankkeen 
ohjelmaan kuuluvat tilat noin 900 autopaikan pysäköintilaitokselle, 
johon sijoitetaan 9 000 hengen väistösuojat sekä nyt lausunnolla oleva 
Staran Jätkäsaaren työtukikohta.

Kalliotilaan suunniteltu työtukikohta on perusteltu, koska Staran 
nykyinen työtukikohta ei voi jatkossa enää toimia nykyisessä 
Jätkäsaaren entisessä tullivarastossa eli Bunkkerissa.

Jätkäsaaren maanalaiset tilat -hankesuunnitelman kustannusarvio on 
yhteensä 71,8 milj. euroa (alv 0 %) hintatasossa 12/2009, kun 
RI=125,7 (2000=100) ja THI=146,0. Työtukikohdan kustannusosuus 
koko hankesuunnitelmasta on yhteensä 17,4 milj. euroa, joka sisältää 
maanalaisista ajoyhteyksistä aiheutuvia kustannuksia 4,4 milj. euroa.

Muut kustannukset, jotka ovat yhteensä 44,5 milj. euroa, ovat 
kokonaan tukikohtahankkeen ulkopuolisia pysäköintilaitoksen ja 
väestösuojan kustannuksia.
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Vuoden 2012 talousarviossa on työtukikohdalle varattu 1,45 milj. euroa. 
Lisäksi tukikohdalle on taloussuunnitelmassa merkitty 7,39 milj. euroa 
vuodelle 2013 ja 8,35 milj. euroa vuodelle 2014.

Jätkäsaarenkallion kalliopysäköintilaitosta ja sen väestösuojien 
toteuttamista ja hallinnoimista varten on tarkoitus perustaa Jätkäsaaren 
Pysäköinti Oy –niminen yhtiö, joka ensi vaiheessa olisi kaupungin 
kokonaan omistama, mutta myöhemmin omistus luovutettaisiin 
velvoitepysäköintipaikkoja omistaville yhtiöille. Yhtiön perustamista 
koskeva esitys viedään erikseen kaupunginhallituksen päätettäväksi 
lähiaikoina. 

Kaupunginhallituksen kannanotto

Kaupunginhallitus toteaa, että työtukikohtahanke on tarpeellinen. 
Tukikohta, joka palvelee läntisen kantakaupungin kunnallistekniikan 
rakentamista, viherhoitoa ja yleisten alueiden ja rakenteiden 
kunnossapitoa, sijaitsee nyt Bunkkeri-rakennuksessa, josta joutuu 
siirtymään lähivuosina. Hankkeen toteuttaminen on ajankohtaista myös 
siksi, että luolaston yläpuolinen asuinrakentaminen on lähivuosina 
käynnistymässä.

Luolahankkeeseen sijoitetaan myös noin 900 alueen kiinteistöjä 
palvelevaa asemakaavoissa edellytettyä autopaikkaa ja kiinteistöjen 
väestönsuojatilat. 

Kaupunginhallituksen ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen 
mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Jätkäsaaren maanalaiset tilat, hankesuunnitelma 20.4.2011
2 Kiinteistölautakunnan päätös 28.8.2011
3 Kiinteistölautakunnan muistio 28.6.2011

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta
Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 26.03.2012 § 298

HEL 2011-001072 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi 
seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 20.4.2011 päivätyn 
Jätkäsaaren maanalaiset tilat  -hankesuunnitelman Staran 
työtukikohdan osalta siten, että hankkeen rakennuskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 17,4 miljoonaa euroa 
joulukuun 2009, hintatasossa (RI=125,7 (2000=100) ja THI=146,0).

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Rahoitusjohtaja 19.3.2012

HEL 2011-001072 T 10 06 00

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa Staran Jätkäsaaren maanalaisen 
työtukikohdan hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen 
rakentamiskustannusten enimmäishinta on 17,4 milj. euroa 
hintatasossa 12/2009, kun RI=125,7 (2000=100) ja THI=146,0.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että uuden Jätkäsaaren asuin- ja 
toimitila-alueen rakentaminen on alkanut. Jätkäsaaren aloitusalueelle 
on laadittu Jätkäsaaren maanalaiset tilat -hankesuunnitelma, jossa 
maanalaisia tiloja on käsitelty yhtenä kokonaisuutena. Hankkeen 
ohjelmaan kuuluvat tilat noin 900 autopaikan pysäköintilaitokselle, 
johon sijoitetaan 9 000 hengen väistösuojat sekä nyt lausunnolla oleva 
Staran Jätkäsaaren työtukikohta.

Kalliotilaan suunniteltu työtukikohta on perusteltu, koska Staran 
nykyinen työtukikohta ei voi jatkossa enää toimia nykyisessä 
Jätkäsaaren entisessä tullivarastossa eli Bunkkerissa. 

Jätkäsaaren maanalaiset tilat -hankesuunnitelman kustannusarvio on 
yhteensä 71,8 milj. euroa (alv 0 %) hintatasossa 12/2009, kun 
RI=125,7 (2000=100) ja THI=146,0. Työtukikohdan kustannusosuus 
koko hankesuunnitelmasta on yhteensä 17,4 milj. euroa, joka sisältää 
maanalaisista ajoyhteyksistä aiheutuvia kustannuksia 4,4 milj. euroa.
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Muut kustannukset, jotka ovat yhteensä 44,5 milj. euroa, ovat 
kokonaan tukikohtahankkeen ulkopuolisia pysäköintilaitoksen ja 
väestösuojan kustannuksia.  

Vuoden 2012 talousarviossa on työtukikohdalle varattu 1,45 milj. euroa. 
Lisäksi tukikohdalle on taloussuunnitelmassa merkitty 7,39 milj. euroa 
vuodelle 2013 ja 8,35 milj. euroa vuodelle 2014. 

Edellä mainitun Jätkäsaarenkallion kalliopysäköintilaitosta ja sen 
väestösuojien toteuttamista ja hallinnoimista varten on tarkoitus 
perustaa Jätkäsaaren Pysäköinti Oy –niminen yhtiö, joka ensi 
vaiheessa olisi kaupungin kokonaan omistama, mutta myöhemmin 
omistus luovutettaisiin velvoitepysäköintipaikkoja omistaville yhtiöille. 
Yhtiön perustamista koskeva esitys viedään erikseen 
kaupunginhallituksen päätettäväksi lähiaikoina.

Lisätiedot
Viljakainen Juha, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
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§ 98
Kruununhaan tontin 4/4 (Lampan talo) asemakaavan muuttaminen 
nro 12094)

HEL 2011-001780 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 1. kaupunginosan (Kruununhaka) korttelin nro 4 tontin nro 4 
asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston 13.12.2011 päivätyn ja 26.3.2012 muutetun 
piirustuksen nro 12094 mukaisena.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12094 kartta, päivätty 
13.12.2011 (päivitety Khn kokouksen 26.3.2012 mukaiseksi)

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12094 selostus, päivätty 
13.12.2011 (päivitetty Khn kokouksen 26.3.2012 mukaiseksi)

3 Vuorovaikutusraportti 13.12.2011, täydennetty 9.3.2012
4 Osa päätöshistoriaa 

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 1. kaupunginosan 
(Kruununhaka) korttelin nro 4 tontin nro 4 asemakaavan muutoksen 
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 13.12.2011 päivätyn 
ja 26.3.2012 muutetun piirustuksen nro 12094 mukaisena.
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Tiivistelmä

Tontin osoite on Pohjoisesplanadi 5.

Asemakaavan muutos mahdollistaa toimitilakäytössä (voimassa 
olevassa asemakaavassa KTY) olevan tontin käyttötarkoituksen 
laajentamisen siten, että se sallii myös toimistokäytön. Katuun 
rajoittuvat ensimmäisen kerroksen tilat tulee kuitenkin varata myymälä- 
ja/tai ravintolatiloiksi. 

Tontin rakennusoikeus on 1 986 + 199 k-m² eli 2 185 k-m² 
(tonttitehokkuusluku e = 2.28). Lukusarjassa ensimmäinen luku 1 986 
ilmaisee rakennuksen varsinaisiin kerroksiin sijoitettavan 
rakennusoikeuden ja jälkimmäinen luku 199 pääkäyttötarkoitusta 
palvelevien kokous- ja edustustilojen rakennusoikeuden, joka saadaan 
sijoittaa kadunvarsirakennuksen varsinaisten kerrosten yläpuoliseen 
ullakkotilaan sen estämättä, mitä asemakaavassa on muutoin määrätty 
rakennuksen suurimmasta sallitusta kerrosluvusta. Tontilla saa olla 
julkisia palvelutiloja, myymälä-, hotelli-, koulutus- ja näyttelytiloja, 
kokoontumistiloja, kahvila- ja ravintolatiloja, vapaa-ajan toimintaa 
palvelevia tiloja sekä toimistotiloja. Katuun rajoittuvat ensimmäisen 
kerroksen tilat tulee varata myymälä- ja/tai ravintolatiloiksi. 

Pihan saa kattaa kevyellä lasikatteella rakennusoikeuden lisäksi 
edellyttäen, että rakennussuojelu- ja paloturvallisuusnäkökohdat 
otetaan huomioon. Pihan ja sen lasikatetun osan tulee olla yleisölle 
avointa tilaa. Rakennus kuuluu historiallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja 
kaupunkikuvallisesti arvokkaaseen alueeseen. Se on nykyisessäkin 
kaavassa suojeltu sr-1-merkinnällä. Lisäksi ns. vanha kaupunginosa on 
nykyisessäkin kaavassa suojeltu s-merkinnällä alueena, joka 
historiallisesti, kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
kaupunkikuvallisesti arvokas. Alueella on ennen rakennusluvan 
myöntämistä pyydettävä lausunto Helsingin kaupunginmuseolta ja 
varattava Museovirastolle tilaisuus lausunnon antamiseen. Tämä 
suojelumerkintä säilyy.

Esittelijä

Lähtökohdat

Kaupunginhallitus päätti 13.6.2011 kehottaa 
kaupunkisuunnittelulautakuntaa laatimaan tontin asemakaavan 
muutosehdotuksen siten, että rakennuksen käyttötarkoitus voi olla 
myös toimistokäyttö, katuun rajoittuvia ensimmäisen kerroksen tiloja 
lukuun ottamatta. Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa lautakuntaa 
harkitsemaan myös asumiskäyttöä ylimmän kerroksen osalta.

Päätökset ja suunnitelmat
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Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 
päätti 29.1.2003 kehottaa kiinteistövirastoa vapauttamaan 
Pohjoisesplanadi 5:ssä sijaitsevan kiinteistön katutasosta riittävät tilat 
viinituvan perustamista varten. Samalla hän päätti kehottaa 
kiinteistövirastoa tutkimaan mahdollisuuksia koko viraston siirtämiseksi 
Itä-Helsinkiin.

Kiinteistövirasto esitti 26.3.2003 kaupunkisuunnitteluvirastolle, että 
kaupungintalokortteleille laadittaisiin suunnitelma ja asemakaavan 
muutosluonnos, jossa osoitetaan ne rakennukset, joihin on mahdollista 
sijoittaa muutakin kuin julkista palvelua ja hallintoa.

Kiinteistövirasto teetti muutostyön pohjaksi kaupungintalokortteleiden 
K4, 30 ja 31 (3.3.2004) käyttötarkoituksen muutosselvitykset sekä 
korttelin K31 (3.3.2004) ja kaupungintalokorttelin K4 (25.5.2005) 
tilaselvitykset.

Kaupunginhallitus kehotti kiinteistölautakunnan esityksestä 26.9.2005 
kaupunkisuunnittelulautakuntaa tekemään esityksen Kruununhaan 
korttelin numero 4 asemakaavan muuttamisesta siten, että YH-
korttelialueen käyttötarkoitusta voidaan laajentaa myös yksityisiin ja 
kaupallisiin käyttötarkoituksiin sekä selventämään monipuolistavan 
käytön vaikutukset alueen jalankulkuolosuhteisiin. Vielä 
kaupunginhallitus päätti kehottaa liikennelaitosta ja 
kaupunkisuunnitteluvirastoa yhdessä selvittämään raitiotielinjaston 
muutosmahdollisuuksia, joissa on otettu huomioon edellä mainittujen 
korttelien monipuolistava käyttö.

Kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston yhteisestä 
toimeksiannosta on laadittu konsulttityö Elämää 
kaupungintalokortteleihin – Viitesuunnitelma ja konsepti 
kaupungintalokortteleiden käytön monipuolistamiseksi 2006. 

Kaupunginhallitus päätti 11.12.2006 varata tarjouskilpailun nojalla 
Lampan kiinteistön tarjouskilpailun voittaneelle eräin jatkosuunnittelua 
ja toteuttamista koskevin ehdoin.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa 
kaupunkisuunnittelulautakuntaa laatimaan varaajan 
luonnossuunnitelman toteuttamisen mahdollistavan asemakaavan 
muutosehdotuksen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 14.12.2006 Lampan taloa 
koskevaan asemakaavan muutosehdotusta nro 11623, joka mahdollisti 
entisen hallinto- ja virastotontin muuttamisen toimitilakäyttöön. Kaava 
on tullut voimaan 11.1.2008.
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Kari Management Company Oy on perustettavan Hotelli Helena Oy:n 
lukuun tehnyt maanvuokrasopimuksen ja ostanut vuokra-alueen 
rakennuksen Helsingin kaupungilta 16.4.2008. Hotelli Helena Oy:n 
ajauduttua taloudellisiin vaikeuksiin yhtiön velkojat ovat jättäneet 
konkurssihakemuksen 1.6.2010.

Kaavoitustilanne

Yleiskaava

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut 
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on keskustatoimintojen 
aluetta. Aluetta kehitetään hallinnon, kaupan ja julkisten palvelujen, 
asumisen ja virkistyksen käyttöön sekä alueelle tarpeellisen 
yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen käyttöön. Alue on 
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin 
kannalta merkittävä. Aluetta kehitetään siten, että alueen arvot ja 
ominaisuudet säilyvät. Nyt laadittu asemakaavan muutos on 
yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Tontilla on voimassa asemakaava nro 11623 vuodelta 2008. Kaavan 
mukaan tontti kuuluu toimitilarakennusten korttelialueeseen. 
Rakennuksiin saa sijoittaa julkisia palvelutiloja, myymälä-, hotelli-, 
koulutus- ja näyttelytiloja, kokoontumistiloja, kahvila- ja ravintolatiloja 
sekä vapaa-ajantoimintaa palvelevia tiloja. Katuun rajoittuvat 
ensimmäisen kerroksen tilat tulee varata myymälä- ja/tai 
ravintolatiloiksi. Tontin rakennukset on suojeltu sr-1-merkinnällä. Tontti 
on osa korttelikokonaisuutta, joka on asemakaavassa määritelty 
historiallisesti, kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi. Tällä alueella on ennen 
rakennusluvan myöntämistä pyydettävä lausunto Helsingin 
kaupunginmuseolta ja varattava Museovirastolle tilaisuus lausunnon 
antamiseen.

Maanomistus

Tontti on kaupungin omistuksessa. Kiinteistö on konkurssipesän 
hallinnassa.

Rakennettu ympäristö

Tontti on Helsingin historiallisesti arvokasta empirekeskustaa. 
Kaupungintalokorttelit muodostavat Helsingin vanhimman sydämen, 
joka on valtakunnallisestikin erittäin merkittävä. Kiinteistöissä on useita 
arvokkaita sisätiloja. Niiden säilyneisyysaste asettaa 
rakennussuojelullisessa mielessä erityyppisiä rajoituksia muutoksille. 
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Kiinteistöt ovat vähitellen siirtyneet Ruotsin suurlähetystöä ja Balderin 
taloa lukuun ottamatta kaupungin omistukseen, lähinnä 
hallintokäyttöön.

Liikenne

Tontti on hyvien julkisen liikenteen yhteyksien varrella.

Suojelukohteet

Alue kuuluu Museoviraston inventointiin Valtakunnallisesti merkittävät 
rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009 - Helsingin Kauppatori 
rakennuksineen). Alueen kehittämistä koskevat valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet (VAT).

Tontin rakennukset on suojeltu sr-1-merkinnällä. Ne ovat historiallisesti, 
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti 
arvokkaita. Rakennuksia ei saa purkaa. Rakennuksen nykyinen 
ulkoasu materiaaleineen, alkuperäiset tai niihin verrattavissa olevat 
tilakokonaisuudet, rakenteet ja kiinteä sisustus tulee säilyttää. 
Rakennukset on korjaus- ja muutostöiden yhteydessä korjattava 
rakennuksen historialliset arvot säilyttävällä ja arkkitehtuurin 
ominaispiirteet palauttavalla tavalla.

Alue on osa korttelikokonaisuutta, joka on asemakaavassa määritelty 
historiallisesti, kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi. Tällä alueella ei 
suojeltavaksi määrättyjä rakennuksia, rakennusten osia, aitoja, 
ulkoportaita, muistomerkkejä, puurivejä tai kiveyksiä saa muuttaa, 
purkaa tai hävittää, niin että kohteen tai sen ympäristön 
rakennustaiteellinen tai kulttuurihistoriallinen arvo vähenee. Tällä 
alueella on ennen rakennusluvan myöntämistä pyydettävä lausunto 
Helsingin kaupunginmuseolta ja varattava Museovirastolle tilaisuus 
lausunnon antamiseen.

Kaupunginmuseo on selvittänyt Lampan talon rakennushistoriaa ja 
säilyneisyyttä asettanut niiden perusteella suojelutavoitteet. Muistion 
(20.10.2006) mukaan kauppias Johan Lampa hankki tontin 
omistukseensa vuosina 1813 ja 1814. Hän rakennutti tontille vuosina 
1814–1817 talon, jonka suunnitteli ruotsalaissyntyinen 
linnoituskonduktööri Pehr Granstedt. Tässä tontin eteläreunalle 
sijoitetussa kolmikerroksisessa päärakennuksessa oli keskellä leveä, 
päätykolmioon päättyvä risaliitti ja rustikoidut pohjakerroksen 
ulkoseinät. Helenankadun ja Pohjoisesplanadin kulmaus oli pyöristetty. 
Helenankadun puolen alun perin kaksikerroksinen taloussiipi oli 
vaatimattomampi, samoin pihalle vuonna 1835 rakennettu talleja, 
vaunuvajoja, makasiineja, navetan ja jätehuoneen sisältänyt L-
muotoinen talousrakennus.
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Alun perin päärakennuksessa oli asuintilojen lisäksi kauppapuoti, jonka 
sisäänkäynti oli sijoitettu rakennuksen pyöreään kulmaan. 
Rakennuksessa toimi vuodesta 1859 Nuutajärven lasitehtaan myymälä 
ja vuosina 1862–1880 Stockmannin kauppapuoti. 1910- ja 1920-luvuilla 
rakennuksessa toimi hotelli. Rakennus muutettiin virastokäyttöön 
vuonna 1934, ja tontti siirtyi kaupungin omistukseen vuonna 1936. 
Rakennuksen toimistokäyttöön muutetut sisätilat ovat tyylillisesti 
sekavat johtuen viime vuosisadan lopun ja 1930-luvun 
muutosvaiheista. Osa pohjakerroksen tiloista on muutettu vuonna 1946 
poliisien tarpeisiin muun muassa vankikopeiksi. Tästä syystä kahdessa 
pihan puoleisessa ikkunassa on vielä jäljellä kalterit. Nyt tyhjillään oleva 
kiinteistö on viimeksi toiminut kiinteistöviraston toimistotiloina.

Rakennuksen julkisivu on kokenut monia muutosvaiheita. Vuonna 1889 
torifasadia korotettiin, siihen lisättiin kaksi parveketta ja Helenankadun 
siipi korotettiin kauttaaltaan kerroksella. Pohjakerroksen ikkunat on 
vuoroin muutettu oviksi ja palautettu ikkunoiksi ja parvekkeita on enää 
yksi. Nykyinen ulkoasu on pääosin vuodelta 1889 ja edustaa runsasta 
uusrenessanssia. Interiööreistä mainittakoon pohjakerroksen arvokkaat 
ristiholvatut tilat, portaikkojen seinä- ja kattomaalaukset sekä 
kolmannen kerroksen juhlahuoneiden runsas kipsidekoraatio. 
Rakennuksen perustusten vahvistustyöt on tehty vuonna 1962.

Kaupunginmuseon selvitys sisältää yksityiskohtaiset tiedot 
rakennuksen historiasta, ja siinä tehdyistä muutoksista, korjaustöistä ja 
omistussuhteista sekä erittelyn suojeltavista rakennusosista. 
Suojelutavoitteeksi kaupunginmuseo asettaa rakennuksen ulkoasun, 
alkuperäisten rakenteiden, alkuperäisen ja siihen verrattavan kiinteän 
sisustuksen ja tilakokonaisuuksien säilyttämisen ja tarvittaessa 
palauttamisen.

Yhdyskuntatekninen huolto

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.

Maaperä

Rakennuksen pihan poikki porttikäytävän kohdalla on ennen 
Ehrenströmin asemakaavaa kulkenut Strandgatan. Mahdollinen 
pihatason kaivaminen vaatii arkeologisten tutkimusten suorittamista 
alueella ennen töiden aloittamista.

Asemakaavan muutoksen sisältö

Yleisperustelu ja -kuvaus

Kaupungintalokortteleiden aluetta pyritään muuttamaan 
kaupunkilaisten ja matkailijoiden monipuoliseen kulttuuri- ja 
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virkistyskäyttöön. Jalankulkuympäristöä parannetaan avaamalla 
korttelien sisäpihat yleisölle ja luomalla uusia julkisia kulkureittejä 
korttelien läpi. Kiinteistöjen pohjakerrosten tilojen tulisi pääosin olla 
yleisölle avoimia.

Asemakaavan muutosehdotuksen tavoitteena on laajentaa tontin 
käyttötarkoitusta sisältämään myös toimistokäyttö. Lisäksi katuun 
rajoittuvat ensimmäisen kerroksen tilat tulee varata myymälä- tai 
ravintolatiloiksi.

Asemakaavan muutosehdotusta on valmisteltu kaupunginhallituksen 
kehotuksen mukaisesti. Kuitenkaan asumisen sallimista ylimpään 
kerrokseen ei ole pidetty torikorttelien kehittämistavoitteiden kannalta 
tarkoituksenmukaisena.

Toimitilarakennusten korttelialue (KTY)

Tontti on osoitettu edelleen toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY). 
Rakennuksiin saa sijoittaa julkisia palvelutiloja, myymälä-, hotelli-, 
koulutus- ja näyttelytiloja, kokoontumistiloja, kahvila- ja ravintolatiloja, 
vapaa-ajan toimintaa palvelevia tiloja sekä toimistotiloja. Katuun 
rajoittuvat ensimmäisen kerroksen tilat tulee varata myymälä- ja/tai 
ravintolatiloiksi. Tontin rakennusoikeus on 1 986 + 199 k-m² eli 
yhteensä 2 185 k-m² (e = 2.28). Rakennusoikeus vastaa tontin 
nykyisten rakennusten kerrosalaa lisättynä rauenneelle 
hotellihankkeelle myönnetyn rakennusluvan mukaisella 10 %:n 
lisärakennusoikeudella rakennuksen ullakolle. Sisäpihan saa kattaa 
kevyellä lasikatteella kerrosalan lisäksi edellyttäen, että 
rakennussuojelu- ja paloturvallisuusnäkökohdat otetaan huomioon. 
Pihan tulee olla yleisölle avoin. 

Liikenne ja pysäköinti

Tontin autopaikkavelvollisuus on kaupunkisuunnittelulautakunnan 
hyväksymän laskentaohjeen mukaisesti enintään 1 autopaikka 500 
kerrosalaneliömetriä kohden. Tämä tarkoittaa enintään 4 autopaikkaa. 
Autopaikat tulee osoittaa lähialueen pysäköintilaitokseen. Kluuvin 
pysäköintilaitoksessa on tarvittaessa tilaa. Autopaikkoja ei saa sijoittaa 
pihamaalle.

Suojelukohteet

Rakennus on jo nykyisessä asemakaavassa suojeltu sr-1-merkinnällä. 
Suojelumääräys on säilytetty ennallaan.

Yhdyskuntatekninen huolto

Jätehuolto tulee sijoittaa rakennukseen pihan puolelle tai maanalaisiin 
tiloihin. Huoltoautot pysähtyvät ajoradalla Helenankadulla.
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Pihatason kaivaminen vaatii arkeologisten tutkimusten suorittamista 
alueella ennen töiden aloittamista.

Asemakaavan toteuttamisen vaikutukset

Asemakaavan muutos tulee toteutuessaan lisäämään ja 
monipuolistamaan alueen käyttäjäkuntaa. Kaavamääräyksin on turvattu 
rakennussuojelutavoitteiden toteutuminen.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaupunginhallitus päätti 13.6.2011 kehottaa 
kaupunkisuunnittelulautakuntaa laatimaan tontin asemakaavan 
muutosehdotuksen siten, että rakennuksen käyttötarkoitus voi olla 
myös toimistokäyttö, katuun rajoittuvia ensimmäisen kerroksen tiloja 
lukuun ottamatta.

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin 
kaupungintalokortteleiden osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 
10.10.2011) sekä asemakaavan muutosluonnos.

Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävänä 19.10.–9.11.2011 
kaupungin ilmoitustaululla, Pohjoisesplanadi 11–13, 
kaupunkisuunnitteluvirastossa sekä viraston internetsivuilla.

Viranomaisyhteistyö

Asemakaavan muutosluonnoksesta on saatu viisi hallintokuntien 
kannanottoa. Hallintokeskuksella ja kulttuurikeskuksella ei ollut asiassa 
huomautettavaa.

Kaupunginmuseolla ei ollut huomautettavaa asemakaavan 
muutosluonnoksessa esitettyyn toimistokäytön mahdollistavaan 
käyttötarkoituksen lisäykseen. Kaupunginmuseo esitti edelleen kuten 
aikaisemmassa asemakaavan muutosvaiheessa vuonna 2007, että 
Lampan talon asemakaavasta tulee poistaa pihan kattamisen 
mahdollistava merkintä ”v”. Lasikaton rakentaminen tulisi aiheuttamaan 
arvorakennukselle erittäin raskaita toimenpiteitä paloteknisten 
vaatimusten toteuttamiseksi, mikä käytännössä jo koettiin edellisen 
hotellihankkeen yhteydessä.

Talous- ja suunnittelukeskus piti asemakaavan muuttamista 
tarkoituksenmukaisena ja Helsingin elinkeinopolitiikan 
kehittämisvalintojen mukaisena. Lampan talon ympäristöä on tarkoitus 
kehittää huomattavasti lähivuosien aikana ja esimerkiksi ohi kulkeva 
jalankulkuliikenne tullee lisääntymään. Kaavamääräysten tulisikin olla 
riittävän joustavat, jotta ne jatkossakin sallisivat Lampan talon 
tarkoituksenmukaisen käytön osana kehittyvää Eteläsataman aluetta.
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Liikennelaitos -liikelaitos esitti raitio- ja metroliikenteen häiriöttömään 
sujumiseen ja turvallisuuteen liittyviä seikkoja, jotka tulee ottaa 
huomioon rakentamisen aikana. Asemakaavan muuttaminen ja 
rakentamishanke eivät myöskään saa aiheuttaa raitio- tai metrorataan 
kohdistuvia melutason alentamisvaatimuksia. Jatkosuunnittelu ja 
rakentaminen tulee edetä vuorovaikutuksessa liikennelaitoksen 
edustajien kanssa.  

Esitetyt mielipiteet

Asemakaavan muutosluonnoksesta on esitetty kaksi mielipidettä.

Ruotsin suurlähetystö esitti useita hankkeen toteuttamiseen liittyviä 
yksityiskohtaisia huomautuksia. Asemakaavaehdotukseen sisältyvää 
mahdollisuutta tehdä lähetystön tontin rajaseinään aukkoja ei tule 
sallia.

Kruununhaan asukasyhdistys piti kannatettavana tontin 
käyttötarkoituksen muuttamista siten, että ylin kerros varataan 
asuinkäyttöön ja korkeintaan 50 % toimistokäyttöön. Lampan talon 
sijainti on Kruununhaan ja Katajanokan kannalta keskeinen, joten 
palvelu- ja kokoontumistiloja koskevilta osin kaavaa ei ole syytä 
muuttaa.

Asemakaavan muutoksesta on lisäksi esitetty yksi nimettömänä 
lähetetty mielipide. Siinä katsotaan, että kaupungin tulisi ensisijaisesti 
selvittää löytyykö Lampan talon kiinteistölle olemassa olevan kaavan 
mukaisen toiminnan jatkajaa, eli käytännössä esimerkiksi uutta 
hotelliyrittäjää ravintoloineen, joka oikeasti elävöittäisi kyseistä 
korttelialuetta kaupungin alkuperäisen tavoitteen mukaisesti. 
Kaupungin ei tulisi alistua hintakeinottelijoiden tavoitteille vaan 
varmistaa, että kortteli kunnostettaisiin entiseen loistoonsa arvokkaasti 
ja että sen toiminta elävöittäisi aluetta.

Mielipiteet ja kannanotot sekä vastineet niihin on tarkemmin selostettu 
liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa.

Ehdotuksen nähtävilläolo ja lausunnot

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
20.1.–20.2.2012. Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia.

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa kiinteistölautakunta, 
kaupunginmuseon johtokunta, Museovirasto sekä Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ei ole 
huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2012 138 (352)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/12
25.04.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

Museovirasto ja kaupunginmuseon johtokunta puoltavat asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä. Muutosehdotuksessa esitettyyn 
toimistokäytön mahdollistavaan käyttötarkoituksen lisäykseen ei ole 
huomautettavaa. Ullakolle osoitettu rakennusoikeus vahvistaa jo 
rakennusluvan mukaisesti syntynyttä tilannetta. Lausunnonantajat 
epäilevät lasikatteen sallivan kaavamerkinnän mielekkyyttä ja katsovat, 
että pihan kattaminen suojelutavoitteiden edellyttämällä tavalla voi 
osoittautua käytännössä vaikeaksi ratkaista. Museovirasto tähdentää, 
ettei pihan kattaminen saa uhata millään tavoin rakennuksen 
historiallisten ja rakennustaiteellisten arvojen eikä arkkitehtonisten 
ominaispiirteiden säilymistä. 

Kaupunginmuseon johtokunta tuo lisäksi esille rakennuksen 
poikkeuksellisen arvon ns. Torikortteleiden rakennusten joukossa sekä 
rakennuksen kesken jääneitten korjaus- ja muutostöitten aiheuttamat 
vauriot ja katsoo, että rakennustyöt pitäisi saada mahdollisimman pian 
käyntiin, jotta Helsingin arvorakennuksiin kuuluvalle Lampan talolle ei 
aiheutuisi enää lisää vaurioita. 

Kiinteistölautakunta toteaa, että kiinteistövirasto vuokrasi keväällä 2008 
kyseisen tontin Hotelli Helena Oy:lle ja myi samalla yhtiölle sillä olevan 
rakennuksen korjattavaksi lähinnä hotelli-, ravintola- ja 
näyttelytoimintaa varten. Yhtiö on asetettu konkurssiin maaliskuussa 
2011 ja rakennuksen korjaus edellä mainittua toimintaa varten on 
jäänyt toteuttamatta. Yhtiön konkurssipesä on pyytänyt asemakaavan 
muutosta, jotta vuokraoikeus rakennuksineen voitaisiin myydä 
kolmannelle ja arvorakennus tulisi nopeasti korjatuksi aluetta 
elävöittävään uuteen käyttötarkoitukseen. Asemakaavan muutoksen 
tultua voimaan tontin vuokrasopimusta tullaan tarkistamaan uutta 
tilannetta vastaavaksi. Kiinteistölautakunnalla ei ole huomauttamista 
asemakaavan muutosehdotuksen johdosta.

Vastine

Rakennuksen pihan kattaminen kevyellä lasikatteella on voimassa 
olevan asemakaavan mukaan mahdollista edellyttäen, että 
rakennussuojelu- ja paloturvallisuusnäkökohdat otetaan huomioon. 
Määräys on sisällytetty samassa muodossa asemakaavan 
muutosehdotukseen.

Sekä voimassa olevan asemakaavan että käsiteltävänä olevan 
asemakaavan muutosehdotuksen kaavamääräysten mukaan tällä 
alueella on ennen rakennusluvan myöntämistä pyydettävä lausunto 
Helsingin kaupunginmuseolta ja varattava Museovirastolle tilaisuus 
lausunnon antamiseen. Rakennuslupaviranomaisen tulee 
lupaharkinnassaan ja rakennustöitten valvonnassa lisäksi ottaa 
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huomioon rakennusta ja sen ympäristöä koskevat varsin 
yksityiskohtaiset suojelumääräykset.

Pihan kattamisen mahdollistaminen kevyellä lasikatteella on 
rakennuksen käytön kannalta perusteltua. Sen toteuttamisedellytykset 
on asemakaavan muutosehdotuksessa määritelty niin, että 
rakennuksen historiallisten ja rakennustaiteellisten arvojen sekä 
arkkitehtonisten ominaispiirteitten säilyminen on riittävällä tavalla 
turvattu.

Lausunnot ja vastineet niihin on tarkemmin selostettu liitteenä olevassa 
vuorovaikutusraportissa. 

Lausunnot eivät anna aihetta muuttaa asemakaavan muutosehdotusta.

Kaupunginhallituksen tekemä muutos 

Kaupunginhallitus on poistanut asemakaavamerkinnän KTY 
määräyksen viimeisestä lauseesta "katuun rajoittuvat ensimmäisen 
kerroksen tilat tulee varata pääosin myymälä- ja/tai ravintolatiloiksi" 
sanan pääosin. Näin muutettuna asemakaavaehdotus on 
kaupunginhallituksen aiemman kehotuksen mukainen. 

Muutos on saatettu rakennuksen omistajatahon tietoon. Muutosta ei ole 
pidettävä olennaisena, joten ehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen 
nähtäville.

Esittelijä
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Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12094 kartta, päivätty 
13.12.2011 (päivitety Khn kokouksen 26.3.2012 mukaiseksi)

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12094 selostus, päivätty 
13.12.2011 (päivitetty Khn kokouksen 26.3.2012 mukaiseksi)

3 Vuorovaikutusraportti 13.12.2011, täydennetty 9.3.2012
4 Osa päätöshistoriaa 

Oheismateriaali

1 Ilmakuva

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Kaupunginmuseon johtokunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.03.2012 § 299

HEL 2011-001780 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 1. kaupunginosan 
(Kruununhaka) korttelin nro 4 tontin nro 4 asemakaavan muutoksen 
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 13.12.2011 päivätyn 
ja 26.3.2012 muutetun piirustuksen nro 12094 mukaisena.

19.03.2012 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 28.02.2012 § 19

HEL 2011-001780 T 10 03 03

Päätös
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Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa Pohjoisesplanadi 5:ssä 
sijaitsevan Lampan talon asemakaavan muutosehdotuksesta nro 
12094 seuraavan lausunnon:

Lampan talo sijaitsee ns. vanhassa kaupunginosassa, joka suojeltiin jo 
1952 Muinaistieteellisen toimikunnan aloitteesta. Asemakaavan 
muutosalue on osa valtakunnallisesti merkittävää Kauppatorin ja siihen 
rajautuvien rakennusten muodostamaa rakennettua kulttuuriympäristöä 
(RKY 2009).  Vuonna 1817 valmistuneella Pehr Granstedtin 
suunnittelemalla Lampan talolla on aivan poikkeuksellista arvoa ns. 
Torikortteleiden rakennusten joukossa. Lampan talo ei ole kokenut 
perusteellisia sisätiloihin ja rakenteisiin kohdistuneita muutoksia 1960-
luvulla, kuten esimerkiksi sen pariksi  suunniteltu ja 1819 valmistunut 
Goviniuksen talo Katariinankadun ja Pohjoisesplanadin kulmassa. 

Nyt esillä olevassa asemakaavan muutosehdotuksessa on edellistä 
asemakaavaa muutettu toimistokäytön mahdollistavalla merkinnällä ja 
ullakkotilaan sijoitettavien pääkäyttötarkoitusta palvelevien tilojen 
rakennusoikeuden lisäyksellä, 199 k-m². Muutoin 
asemakaavamääräykset ovat pysyneet ennallaan mukaan lukien 
suojelumääräykset. 

Kaupunginmuseon johtokunta on lausunut Lampan talon edellisestä 
asemakaavan muutoksesta vuonna 2007. Tässä lausunnossa museo 
ei ole puoltanut lasikaton rakentamista tontin pihalle.  Pihan kattamisen 
salliva asemakaava hyväksyttiin 2008 ja rakennuslupa myönnettiin 
asemakaavasta poiketen siten, että ullakolle oli mahdollista sijoittaa 
käyttötiloja. Rakennustyöt alkoivat, mutta jäivät kesken omistajan 
konkurssin vuoksi.

Kaupunginmuseon johtokunnalla ei ole huomautettavaa nyt esillä 
olevan asemakaavan muutosehdotuksessa esitettyyn toimistokäytön 
mahdollistavaan käyttötarkoituksen lisäykseen. Kaupunginmuseon 
johtokunta pitää kuitenkin edelleen rakennuksen säilymisen kannalta 
huonona ratkaisuna pihan kattamisen mahdollistavaa merkintää ”v”.  
Käytännössä tämä asemakaavamääräys johti edellisen omistajan 
hotellihankkeessa erittäin raskaisiin paloteknisiin vaatimuksiin. Pihalle 
kaivetun poistumistietunnelin töiden seurauksena pihasiiven 
perustukset pääsivät retkahtamaan ja rakennukselle koitui huomattavia 
vaurioita. Lisäksi hotellihankkeen kesken jäänyt työmaa, jossa oli tehty 
mittavia purkutöitä mm. ullakolla, ja rakennuksen lämmittämättömyys 
ovat aiheuttaneet kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokkaalle 
rakennukselle huomattavia vaurioita.

Nyt esillä oleva toimistokäyttö on aiemmin suunniteltua hotellia 
rakennukseen paremmin sopiva käyttö ja määräykset ovat kevyempiä 
rakennuksen kannalta. Kaupunginmuseon johtokunta katsookin, että 
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uuden omistajan suunnittelemat rakennustyöt pitäisi saada 
mahdollisimman pian käyntiin, jotta Helsingin arvorakennuksiin 
kuuluvalle Lampan talolle ei koituisi enää lisää vaurioita. Näin ollen 
kaupunginmuseon johtokunta puoltaa asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä, mutta korostaa ettei pihan 
kattaminen saa aiheuttaa arvokkaalle rakennukselle minkäänlaisia 
vaurioita.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Anne Mäkinen

Lisätiedot
Anne Mäkinen, yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 36486

anne.makinen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 23.02.2012 § 109

HEL 2011-001780 T 10 03 03

Kiinteistökartta H3 P2, Pohjoisesplanadi 5

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle 1. 
kaupunginosan (Kruununhaka) korttelissa nro 4 sijaitsevan tontin nro 4 
(Lampan talo, Pohjoisesplanadi 5) asemakaavan muutosehdotuksesta 
nro 12094 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että esitetty kaavamuutos mahdollistaa korjata 
tontilla sijaitseva kaupunkikuvallisesti arvokas Lampan talo niin, että 
siihen voidaan sijoittaa hotelli-, myymälä-, näyttely-, kahvila- ja 
ravintolatilojen lisäksi myös toimistotiloja. Katuun rajoittuvat 
ensimmäisen kerroksen tilat tulee kuitenkin edelleen varata pääosin 
myymälä- ja/tai ravintolatiloiksi. 

Lisäksi esitetty asemakaavamuutos mahdollistaa toteuttaa 
pääkäyttötarkoitusta palvelevia kokous- ja edustustiloja 199 k-m² 
kadunvarsirakennuksen (1 986 k-m²) varsinaisten kerrosten 
yläpuoliseen ullakkotilaan. Yhteenlaskettu rakennusoikeus 2 185 k-m² 
vastaa tontin nykyisen rakennuksen kerrosalaa lisättynä rauenneelle 
hotellihankkeelle myönnetyn rakennusluvan mukaisella 10 %:n 
lisärakennusoikeudella rakennuksen ullakolle. Rakennuksen 
suojelumääräykset pysyvät nykyisellään. 

Edelleen lautakunta toteaa, että kiinteistövirasto vuokrasi keväällä 2008 
edellä mainitun tontin 31.12.2067 saakka Hotelli Helena Oy:lle ja myi 
samalla yhtiölle sillä olevan rakennuksen korjattavaksi lähinnä hotelli-, 
ravintola- ja näyttelytoimintaa varten. Yhtiö on kuitenkin asetettu 
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maaliskuussa 2011 konkurssiin maksuvaikeuksien takia, ja 
rakennuksen korjaus edellä mainittua toimintaa varten on jäänyt 
toteutumatta. Yhtiön konkurssipesä on pyytänyt edellä esitettyä 
asemakaavamuutosta, jotta vuokraoikeus rakennuksineen voitaisiin 
myydä kolmannelle ja arvorakennus tulisi nopeasti korjatuksi aluetta 
elävöittävään uuteen käyttötarkoitukseen. Asemakaavan muutoksen 
saatua lainvoiman tontin vuokrasopimusta tullaan tarkistamaan uutta 
tilannetta vastaavaksi.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavan muutosehdotuksen 
johdosta.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Pasi Lehtiö, kiinteistölakimies, puhelin: 310 36448

pasi.lehtio(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.12.2011 § 407

HEL 2011-001780 T 10 03 03

Ksv 0807_2, Pohjoisesplanadi 5, karttaruutu H3/P2

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 lähettää esittelijän kokouksessa muuttaman 13.12.2011 päivätyn 
1. kaupunginosan (Kruununhaka) korttelin 4 tontin 4 
asemakaavan muutosehdotuksen nro 12094 
kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä 

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin 
mielipiteisiin.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Päätösjakelu:

- kaupunginhallitus
- hallintokeskus, Kaj:n rooteli  ************

Käsittely

13.12.2011 Ehdotuksen mukaan
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Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään seuraavasti:
Kaavakartaan, -merkintöihin ja -määräyksiin tehdään seuraavat 
muutokset:

Rakennusoikeus kaavakartalla: 
1 986 + 199 (Lisätty + 199)

Merkinnät ja määräykset:
1 986 + 199 (Lisätty + 199)
Poistetaan: "Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä"
Korvataan:
"Lukusarja yhteenlaskettuna ilmoittaa rakennusoikeuden 
kerrosalaneliömetreinä. Ensimmäinen luku osoittaa rakennusoikeuden, 
joka saadaan sijoittaa rakennuksen varsinaisiin kerroksiin. Toinen luku 
osoittaa pääkäyttötarkoitusta palvelevien kokous- ja edustustilojen 
rakennusoikeuden, joka saadaan sijoittaa kadunvarsirakennuksen 
varsinaisten kerrosten yläpuoliseen ullakkotilaan sen estämättä, mitä 
asemakaavassa on muutoin määrätty rakennuksen suurimasta 
sallitusta kerrosluvusta. "

Sisällöllisesti vastaavat muutokset tehdään esityslistatekstiin ja 
kaavaselostukseen.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Pia Kilpinen, arkkitehti, puhelin: 310 37349

pia.kilpinen(a)hel.fi

Rahoitusjohtaja 9.11.2011

HEL 2011-001780 T 10 03 03

Talous- ja suunnittelukeskuksen mielestä Pohjoisesplanadi 5:n, ns. 
Lampan taloa koskevan asemakaavan muuttaminen esitetyllä tavalla 
on tarkoituksenmukaista. Vaikka Helsingissä on yleisesti ottaen tarvetta 
hotellikapasiteetin lisäämiselle, kyseisen kohteen asemakaavan 
muutosta voidaan pitää perusteltuna. Esitetty muutos mahdollistaa 
rakennuksen monipuolisemman ja joustavamman käytön sallimalla 
tarvittaessa myös toimistotilojen sijoittamisen rakennukseen. Lisäksi 
talous- ja suunnittelukeskus kiirehtii kaavamuutosta Lampan talon 
käyttöönoton mahdollistamiseksi kortteleiden elävöittämissuunnitelman 
mukaisesti.

Kaupunginjohtajan 12.10.2011 johtajistokäsittelyssä hyväksymän 
Helsingin elinkeinopolitiikan kehittämisvalintojen mukaan ”kaupunki 
jatkaa toimenpiteitä yhteistyössä elinkeinoelämän ja alueen muiden 
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toimijoiden kanssa Torikortteleiden ja Eteläsataman alueen 
kehittämiseksi palvelemaan paremmin kaupunkilaisten ja matkailijoiden 
tarpeita”. Talous- ja suunnittelukeskus pitääkin toivottavana, että 
Lampan talon toiminnot täydentäisivät omalta osaltaan Torikortteleiden 
palvelutarjontaa.

Luonnoksen mukaan katuun rajoittuvat ensimmäisen kerroksen tilat 
tulee varata myymälä- ja/tai ravintolakäyttöön ja lasikatetun pihan tulee 
olla yleisölle avoin. Rakennus sijaitsee kuitenkin ao. kortteleiden 
syrjäisimmässä kulmassa kaukana pääasiallisista jalankuluvirroista. 
Kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuksen korjaus- ja 
muutostyöhön kohdistuu lisäksi huomattavia kustannuksia aiheuttavia 
ja aikaa vieviä vaatimuksia, jotka johtuvat mm. tiukoista 
suojelumääräyksistä ja arkeologisten kaivausten suorittamisesta. 
Lampan talon ympäristöä on tarkoitus kehittää huomattavasti 
lähivuosien aikana ja esimerkiksi ohi kulkeva jalankulkuliikenne tullee 
lisääntymään.  Kaavamääräysten tulisikin olla riittävän joustavat, jotta 
ne jatkossakin sallisivat Lampan talon tarkoituksenmukaisen käytön 
osana kehittyvää Eteläsataman aluetta.

Lisätiedot
Marja-Leena Rinkineva, Elinkeinojohtaja, puhelin: 36141

marja-leena.rinkineva(a)hel.fi

Hallintojohtaja 3.11.2011

HEL 2011-001780 T 10 03 03

Hallintokeskuksella ei ole huomautettavaa asiassa.

Lisätiedot
Summanen Juha, osastopäällikkö, puhelin: 310 64032

juha.summanen(a)hel.fi
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin: 310 36060

eila.ratasvuori(a)hel.fi
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§ 99
Haagan tonttien 29128/3 ja 29129/5 sekä katu- ja puistoalueiden 
(Kuusamakujan alue) asemakaavan muuttaminen (nro 12074)

HEL 2011-004735 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga) korttelin nro 29128 
tontin nro 3 ja korttelin nro 29129 tontin nro 5 sekä katu- ja 
puistoalueiden asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston 1.11.2011 päivätyn piirustuksen nro 12074 
mukaisena.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12074 kartta, päivätty 1.11.2011
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12074 selostus, päivätty 

1.11.2011 (päivitetty kokouksen 1.11.2011 mukaiseksi)
3 Havainnekuva 
4 Osa päätöshistoriaa 

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 29. kaupunginosan (Haaga, 
Etelä-Haaga) korttelin nro 29128 tontin nro 3 ja korttelin nro 29129 
tontin nro 5 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen 
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 1.11.2011 päivätyn 
piirustuksen nro 12074 mukaisena.
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Tiivistelmä

Tonttien osoitteet ovat Kuusamakuja 5 ja 6.

Asemakaavan muutos mahdollistaa kolmen viisikerroksisen 
asuinkerrostalon rakentamisen Kuusamakujan pohjoispäähän. 
Voimassa oleva toteutumaton kaava sallii enintään neljä kerrosta. 
Kaavamuutoksella nostetaan rakennusoikeutta 3 000 k-m²:stä 4 035 k-
m²:iin, joka vastaa tonttitehokkuutta e = 1.01. Kuusamakujan 
kääntöpaikan ja Laajasuonpuiston välinen jalankulku- ja pyöräily-yhteys 
siirretään uudelle puistoalueelle kadun kääntöpaikan itäpuolelle.

Esittelijä

Lähtökohdat

Kaavoitustilanne 

Alueella voimassa oleva asemakaava on hyväksytty vuonna 2002. 
Kaava määrittelee kaksi asuinkerrostalojen korttelialuetta, joiden välistä 
kulkee Kuusamakujan jatkeena yleiselle jalankululle varattu katualue. 
Alueella on yhteensä kolme rakennusalaa, joiden jokaisen 
rakennusoikeus on 1 000 k-m² ja suurin sallittu kerrosluku neljä. Alueen 
yhteenlaskettu rakennusoikeus on 3 000 k-m² ja asuntojen määrä 
enintään 36. 

Maanomistus

Kaupunki omistaa kaava-alueen. Asuntotuotantotoimistolla on 
korttelialueita koskevat tonttivaraukset Asunto Oy Helsingin 
Sinikuusaman nimissä.

Alueen yleiskuvaus

Eliel Saarisen tien rakentaminen Jokeri-liikennettä varten on johtanut 
maankäytön tehostamiseen Etelä- ja Pohjois-Haagan välisellä alueella. 
Vuonna 2002 kaavoitetut uudet korttelit on pääosin jo rakennettu. 
Entisen urheilukentän paikalle muodostetut Kuusamakujan varren 
korttelit rakentuvat viimeisten joukossa. Korvaava liikuntapaikka 
toteutetaan Laajasuonpuistoon. Maapohjan esirakentamisen takia 
luonnonvaraista kasvillisuutta on hyvin vähän. 

Kaava-alueen länsipuolella kulkee Eliel Saarisen tie hieman 
korttelialueen maastoa alempana. Eliel Saarisen tien länsipuolella 
sijaitsee kasvitieteellisesti arvokas Alppiruusupuisto. Pohjoisessa 
kaava-alue rajautuu Laajasuonpuistoon. Idässä puistokaistaleen 
erottamana sijaitsee koulutontti. Eteläisiksi rajanaapureiksi on tulossa 
kerros- ja rivitaloja, joiden kerrosluku on 2 - 5. 
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Lähistöllä on tavanomaiset kaupalliset ja julkiset palvelut. Alueella on 
monipuoliset julkisen liikenteen yhteydet.

Alueella on olemassa oleva teknisen huollon verkosto.

Alueen länsiosassa on kaksi kalliopaljastumaa. Muilta osin alueelta 
poistettu turve on korvattu 0,2–3,0 metriä paksulla sora- ja 
soratäytemaakerroksella. Täytemaakerrosten alapuolella oleva 
maaperä on vaihtelevasti savea, hiekkamoreenia sekä siltti- ja 
hiekkakerrostumaa. 

Eliel Saarisen tien bussiliikenteestä aiheutuu melua. Kadun 
välittömässä läheisyydessä ylittyy melutason ohjearvo ulkona. 

Asemakaavan muutoksen sisältö

Kaavamuutostyön tavoitteena on rakennusoikeuden kasvattaminen 
asuinympäristön, pihaoleskelun ja kaupunkikuvan laadusta tinkimättä.

Asuntotuotantotoimiston teettämän viitesuunnitelman pohjalta 
arvioituna kerrosluvun nostaminen viiteen on kaupunkikuvallisesti 
mahdollista. Ensimmäiseen kerrokseen ei saa sijoittaa asuntoja. Näin 
ollen rakennuksiin muodostuu aputilakerros ja neljä asuinkerrosta ja ne 
vastaavat Etelä-Haagassa olevia 1950- ja 1960-lukujen 
asuinrakennuksia, joissa on aiemman lainsäädännön sallima 
maanpäällinen kellarikerros autotalleineen sekä neljä asuinkerrosta. 
Koska suunnittelualue sijaitsee korttelin pohjoiskärjessä, laajojen 
puistoalueiden äärellä, rakennusoikeuden ja kerrosluvun 
kasvattaminen ei aiheuta varjostushaittaa lähiasutukselle. 

Asuinrakennusten korttelialueella (AK) on edelleen kolme rakennusalaa 
asuinkerrostaloille. Jokaiselle rakennusalalle on osoitettu 1 345 k-m² 
rakennusoikeutta. Asuntojen enimmäismäärä on 16 asuntoa 
rakennusalaa kohti, jolloin huoneistojen keskipinta-alaksi tulee noin 70 
m². Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi saa rakentaa 
varastotiloja, yhteistiloja ja teknisiä tiloja sekä autotalleja. 

Rakennusten ulkoasua koskevilla määräyksillä tavoitellaan Haagan 
ympäristöön sulautuvia rapattuja tai tiilisiä rakennuksia. 

Polkupyöräpaikkoja tulee olla 1 polkupyöräpaikka/30 k-m² ja 
autopaikkoja 1 autopaikka/95 k-m². Autopaikat sijoittuvat korttelialueen 
länsi- ja itälaidoille sekä autotalleihin. 

Ajoneuvoliikenteen reitit eivät muutu. Kaavamuutoksen tuottama lisäys 
Kuusamakujan liikennemäärään on 20 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Voimassa olevan kaavan mukainen jalankululle varattu katualue 
Kuusamakujan kääntöpaikalta pohjoiseen poistetaan ja liitetään 
korttelialueeseen. Tällöin em. tonteista muodostuu uusi tontti 29129/7. 
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Julkisen kävelyraitin jäädessä pois talojen välistä ulko-oleskelupaikka 
voidaan toteuttaa laajempana ja turvallisempana. Korvaava jalankulku- 
ja pyöräily-yhteys on merkitty suunnittelualueen kaakkoisreunaan 
muodostettavan 6 metriä leveän puistoalueen kautta Kuusamakujan 
kääntöpaikalta itään Laajasuonpolulle. 

Kuusamakujalle rakennetaan kaukolämpöverkosto Laajasuonaukion 
suunnassa olemassa olevasta verkostosta.

Kiinteistöviraston geotekninen osasto on laatinut alueelle 
pohjarakennussuunnitelman. Olemassa olevan tiedon mukaan alueella 
ei ole syytä epäillä maaperän pilaantuneisuutta.

Eliel Saarisen tien liikenteen aiheuttamaa melua on arvioitu 
melumallilla. Tontin reunalle rakennettavan Eliel Saarisen tien 
suuntaisen tukimuurin suojauksen vuoksi melualue ei ulotu 
pysäköintialuetta pidemmälle. Eliel Saarisen tielle avautuvat lähimmät 
parvekkeet on määrätty lasitettaviksi niiden viihtyisyyden 
parantamiseksi.

Asemakaavan muutoksen vaikutukset

Asemakaavan muutoksen myötä kasvavalla rakennusoikeudella on 
vain paikallisesti kaupunkikuvaan ja pihaympäristöön kohdistuvia 
vaikutuksia. Kaupunkikuvaneuvottelukunta on 6.10.2010 
luonnosaineiston perusteella pitänyt rakennusten viidettä kerrosta 
kaupunkivallisesti hyväksyttävänä, edellyttäen että pihaympäristön 
viihtyisyys ja valoisuus varmistetaan. Rakennusvalvontavirasto ja 
kaupunkisuunnitteluvirasto ovat kaavamuutostyön aikana arvioineet, 
että miellyttävä kaupunkikuva ja pihaympäristö voidaan saavuttaa 
ehdotetulla rakennusoikeuden määrällä.

Asemakaavan muutoksen myötä asukasmäärä hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien vaikutuspiirissä kasvaa noin 25 asukkaalla 
verrattuna voimassa olevaan kaavatilanteeseen.

Rakennusoikeuden kasvattaminen ei aiheuta mainittavia vaikutuksia 
alueen ajoneuvoliikennemääriin.

Jalankulku- ja pyöräily-yhteys Kuusamakujan ja Laajasuonpuiston 
välillä säilyy sujuvana reittimuutoksesta huolimatta.

Kuusamakujalle rakennettavan kaukolämpöverkoston rakentamisesta 
aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa noin 50 000 
euroa.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus
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Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta. Tavoitteena on 
ollut kasvattaa alueen rakennusoikeutta ja parantaa rakennushankkeen 
toteuttamisedellytyksiä.

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (päivätty 12.5.2011).  

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti. Sitä sekä kaavamuutoksen 
luonnosaineistoa esiteltiin kaavapäivystyksessä Etelä-Haagan 
kirjastossa 9.6.2011.

Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet 
nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa, kaupungintalolla ja Etelä-
Haagan kirjastossa 30.5.–20.6.2011. 

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on neuvoteltu 
rakennusvalvontaviraston, rakennusviraston, Helsingin Energian ja 
asuntotuotantotoimiston kanssa.

Ympäristökeskus ilmoitti kannanottonaan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta, että asuinrakennusten ja pihojen 
suunnittelussa tulee ottaa huomioon Eliel Saarisen tien melu- ja 
ilmanlaatuhaitat.

Ympäristökeskuksen kannanotto on kaavoitustyössä otettu huomioon 
siten, että Eliel Saarisen tien liikenteen aiheuttamaa melua on arvioitu 
melumallilla. Tontin reunalle rakennettavan Eliel Saarisen tien 
suuntaisen muurin suojauksen vuoksi melualue ei ulotu 
pysäköintialuetta pidemmälle. Eliel Saarisen tielle avautuvat lähimmät 
parvekkeet on määrätty lasitettaviksi niiden viihtyisyyden 
parantamiseksi.

Esitetyt mielipiteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja asemakaavan 
muutosluonnoksesta ei ole esitetty mielipiteitä. 

Ehdotuksen nähtävilläolo ja lausunnot 

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 2.12.2011 - 
4.1.2012. Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. 

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa Helsingin Energia -liikelaitos, 
Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
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kuntayhtymä, kiinteistölautakunta, yleisten töiden lautakunta, 
pelastuslautakunta ja ympäristökeskus.  

Lausunnot

Pelastuslautakunnalla, Helsingin Energia -liikelaitoksella, Helen 
Sähköverkko Oy:llä, ympäristökeskuksella, yleisten töiden 
lautakunnalla ja kiinteistölautakunnalla ei ole huomautettavaa 
asemakaavan muutosehdotuksesta. Yleisten töiden lautakunta 
mainitsee, että ehdotus on laadittu yhteistyössä rakennusviraston 
kanssa. Kiinteistölautakunta toteaa, että tontti 29129/5 on varattu 
asuntotuotantotoimikunnalle. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymän mukaan aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit 
on rakennettu, eikä niitä tarvitsee siirtää muutosehdotuksen vuoksi.  

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12074 kartta, päivätty 1.11.2011
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12074 selostus, päivätty 

1.11.2011 (päivitetty kokouksen 1.11.2011 mukaiseksi)
3 Havainnekuva 
4 Osa päätöshistoriaa 

Oheismateriaali

1 Ilmakuva

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
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Rakennuslautakunta
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.04.2012 § 350

HEL 2011-004735 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 29. kaupunginosan (Haaga, 
Etelä-Haaga) korttelin nro 29128 tontin nro 3 ja korttelin nro 29129 
tontin nro 5 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen 
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 1.11.2011 päivätyn 
piirustuksen nro 12074 mukaisena.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 10.01.2012 § 13

HEL 2011-004735 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon:

Voimassa olevaan toteutumattomaan asemakaavaan verrattuna 
muutoksesta ei aiheudu lisää kustannuksia Rakennusvirastolle.

Asemaakaavan muutosehdotus on valmisteltu hyvässä yhteistyössä 
rakennusviraston kanssa.

Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosehdotuksesta.

Esittelijä
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kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Jaakko Haapanen, arkkitehti, puhelin: 310 38607

jaakko.haapanen(a)hel.fi
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 03.01.2012 § 6

HEL 2011-004735 T 10 03 03

Päätös

Lautakunta päätti todeta, että sillä ei ole huomautettavaa 
pelastustoimen osalta koskien Haagan Kuusamakuja 5 ja 6 sekä katu- 
ja puistoalueiden asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 12074)

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91§

Esittelijä
pelastuskomentaja vs.
Kari Virtanen

Lisätiedot
Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 20.12.2011 § 686

HEL 2011-004735 T 10 03 03

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle asemakaavan 
muutosehdotuksesta nro 12074 seuraavan lausunnon: 

Kaupunki omistaa kaavamuutosalueen.

Tontti 29129/5 on varattu asuntotuotantotoimikunnalle 31.12.2012 asti.

Lautakunta pitää asemakaavan muutosehdotusta perusteltuna ja 
kerrosluvun nostamista positiivisena.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavan muutosehdotuksen 
nro 12074 johdosta. 

Esittelijä
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osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Tapio Laalo, maankäyttöinsinööri, puhelin: 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 13.12.2011 § 364

HEL 2011-004735 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa 
ympäristökeskus.

Esittelijä
ympäristötutkimuspäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 01.11.2011 § 346

HEL 2011-004735 T 10 03 03

Ksv 0740_15, Kuusamakuja 5 ja 6, karttaruutu G5/P3

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 lähettää 1.11.2011 päivätyn 29. kaupunginosan (Haaga) 
korttelin 29128 tontin 3, korttelin 29129 tontin 5 sekä katu- ja 
puistoalueiden asemakaavan muutosehdotuksen nro 12074 
kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 

  asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. 

Päätösjakelu:

 kaupunginhallitus
 hallintokeskus, Kaj:n rooteli

Käsittely
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01.11.2011 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Veltheim Olavi: Esityksen muutos: Esityslistatekstin kohdan 
Tilastotiedot alakohdassa Voimassa oleva asemakaava, kerrosala 
yhteensä tulee lukea 3 000 k-m2. Esityslistatekstissä oli kirjoitusvirhe (4 
035 k-m2).

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Mikael Ström, arkkitehti, puhelin: 310 37470

mikael.strom(a)hel.fi
Koivunen Pirjo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37128

pirjo.koivunen(a)hel.fi
Neuvonen Matti, diplomi-insinööri, melutarkastelu, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Salonen Peik, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi
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§ 100
Lauttasaaren tontin 31134/2 asemakaavan muuttaminen (nro 12021)

HEL 2011-001312 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin nro 31134 tontin 
nro 2 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston 9.12.2010 päivätyn ja 29.11.2011 ja 2.4.2012 
muutetun piirustuksen nro 12021 mukaisena. 

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö Hakanen 
ehdottanut, että valtuusto palauttaa esityksen uuteen valmisteluun niin, 
että rakennusoikeutta supistetaan ja selvitetään alueella tarvittavat 
päivähoito- ja muut palvelut.

Puheenjohtaja totesi, ettei valtuutettu Yrjö Hakasen palautusehdotusta 
ollut kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12021 kartta, päivätty 9.12.2010, 
muutettu 29.11.2011 ja 2.4.2012

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12021 selostus, päivätty 
9.12.2010, muutettu 29.11.2011 ja 2.4.2012

3 Havainnekuva 29.11.2011
4 Vuorovaikutusraportti 9.12.2010, täydennetty 29.11.2011
5 Päätöshistoria

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 31. kaupunginosan 
(Lauttasaari) korttelin nro 31134 tontin nro 2 asemakaavan muutoksen 
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 9.12.2010 päivätyn ja 
29.11.2011 ja 2.4.2012 muutetun piirustuksen nro 12021 mukaisena. 

Tiivistelmä

Tontin osoite on Melkonkatu 15.

Asemakaavan muutos mahdollistaa teollisuus- ja varastorakennusten 
tontin (T) muuttamisen asuinkerrostalojen tontiksi (AK), jolle saadaan 
rakentaa kaksi asuinrakennusta, kahdeksankerroksisen ja 
viisi–kuusikerroksisen. Teollisuusrakennus tontilla puretaan. 
Rakennusoikeus on 5 900 k-m2 ja tonttitehokkuusluku e = 1.7, mikä on 
nykyistä asemakaavan tehokkuuslukua e = 2.0 alempi. Rakennusten 
pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää paikalla muurattua 
punatiiltä ja kolmikerrosrappausta. Autopaikat tulee sijoittaa 
maanalaisiin tiloihin tontilla.

Kaupunginhallituksen päätöksen perusteella kaavaehdotuksesta on 
poistettu asuntojen vähimmäiskeskipinta-alaa koskeva määräys. 

Esittelijä

Lähtökohdat

Päätökset

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 23.3.2006 hyväksymien Vattuniemen 
keskeisten toimitilatonttien maankäytön periaatteiden mukaan korttelin 
31134 toimitilatontit saadaan muuttaa asuinkäyttöön. 

Kaavoitustilanne 

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista aluetta. 

Voimassa olevan asemakaavan (vahvistettu vuonna 1985) mukaan 
tontti on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T), jolla 
tonttitehokkuus on e = 2.0 (6 956 k-m2). 

Maanomistus

Tontti on yksityisomistuksessa. 
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Alueen yleiskuvaus

Tontilla on vuonna 1965 valmistunut kolmikerroksinen teollisuus- ja 
varastorakennus. Rakennuksen kerrosala on 4 400 m2. Tontti sijaitsee 
toiminnoiltaan Vattuniemen monipuolisella työpaikka- ja asuntoalueella, 
jolla palvelut keskittyvät lähellä sijaitsevan Heikkilänaukion alueelle. 
Kortteli 31134 on pääosin asuinkäytössä. Melkonkadun länsipuoli on 
yritysaluetta. 

Suojelukohteet

Kaava-alueella ei ole kaupunginmuseon suojeltavaksi esittämiä 
rakennuksia. Kaupunkisuunnitteluvirastossa tehdyssä Vattuniemen 
toimitilarakennusten selvityksessä rakennuksen on arvioitu olevan 
vailla erityisiä arkkitehtonisia arvoja ja historialliselta arvoltaan 
vähäinen ja että rakennus liittyy kaupunkikuvassa huonosti 
ympäristöönsä.

Ympäristöhäiriöt

Katuliikenne aiheuttaa meluhäiriötä. Alueella toimivien yritysten 
käyttöhistoriasta ja maaperän pilaantuneisuudesta ja 
kunnostustarpeesta on tehty ympäristötekninen perusselvitys. 
Kohteessa on todettu olevan pilaantunutta maata. 

Asemakaavan muutoksen sisältö

Tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on asuntorakentaminen, joka 
täydentää luontevasti korttelia ja katukuvaa. Tavoitteena on myös 
tehdä mahdolliseksi pienten lähipalveluiden sijoittuminen tontille.

Asuinrakennusten korttelialue (AK)

Tontista 31134/2 on muodostettu viitesuunnitelman mukaisesti 
asuinkerrostalojen tontti (AK). Kahdeksankerroksinen asuinrakennus 
on sijoitettu Melkonkadun varrelle ja viisi–kuusikerroksinen 
asuinrakennus tontin takaosaan. Tontille tulee sijoittaa vähintään 200 
m2 myymälä-, ravintola- ja muita asiakaspalvelutiloja. Tontille saadaan 
sijoittaa myös lasten päiväkotitiloja. Rakennusten pääasiallisena 
julkisivumateriaalina tulee käyttää paikalla muurattua punaista tiiltä ja 
peittävää rappausta. 

Tontin rakennusoikeus on 5 900 k-m2 (e = 1.7). Autopaikkoja tulee 
rakentaa vähintään yksi autopaikka 100 asuinkerrosneliömetriä 
kohden. Kaikki autopaikat tulee sijoittaa tontille maanalaisiin tiloihin. 
Tontin pinta-ala on 3 478 m2.
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Maaperän rakennettavuus ja puhtaus

Maaperän pilaantumista tulee edelleen selvittää rakennuksen 
purkamisen aikana, ennen rakennusluvan myöntämistä ja pilaantunut 
maaperä puhdistaa ennen rakentamiseen ryhtymistä.

Ympäristöhäiriöt

Kadun puoleisten asuinhuoneistojen ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden 
rakenteiden ääneneristävyyden liikenteen melua vastaan tulee olla 
vähintään 34 dB(LAeq). 

Asemakaavan muutoksen vaikutukset

Asemakaavan muutos teollisuus- ja varastorakennustontista 
asuntotontiksi täydentää korttelia 31134, joka tekeillä olevilla 
kaavamuutoksilla on muuttumassa kokonaan asuinkortteliksi. 
Rakentaminen lisää Lauttasaaren asuntotarjontaa hyvien palvelujen, 
liikenneyhteyksien ja puistojen tuntumassa. Naapuritalojen asuntojen 
näkymät muuttuvat niin, että näkymiä joiltain osin supistuu, toisaalta 
teollisuusrakennuksen purkaminen avartaa naapuritalojen näkymiä 
eräiltä osin merkittävästi. 

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Tontin omistaja RMS INVEST Oy on 18.2.2009 hakenut asemakaavan 
muuttamista siten, että asuinkorttelissa sijaitseva teollisuustontti 
voidaan muuttaa asumiskäyttöön. 

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (päivätty 14.10.2010). 

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti. 

Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet 
nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa ja Lauttasaaren kirjastossa 
28.10.–19.11.2010 sekä viraston internetsivuilla. 

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaistyötä 
rakennusvalvontaviraston, ympäristökeskuksen ja kaupunginmuseon 
kanssa. 

Hanke on ollut 6.10.2010 käsiteltävänä 
kaupunkikuvaneuvottelukunnassa, joka päätti puoltaa suunnitelmaa 
eräin huomautuksin. Yleisvaikutelman kannalta neuvottelukunta pitää 
tärkeänä katusivulla alakerran toiminnallista vahvistamista ja 
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visuaalista korostamista. Neuvottelukunta suosittelee mahdollisuuksien 
tutkimista kaksikerroksisten liiketilojen järjestämiseen tai myös 
pihakannen tasolla olevan asuntokerroksen sisäänvetoon. Kasvihuone 
on erikoistila, jollaisen onnistunut toteutus edellyttää hyvää ja 
asiantuntevaa erityissuunnittelua. 

Ympäristökeskus on ilmoittanut, että maaperän 
pilaantuneisuustutkimukset ovat tarpeen ja että tontin tarkempi 
käyttöhistoria tulee selvittää. Asuinrakennusten suunnittelussa tulee 
ottaa huomioon naapuritontilla 31134/9 säilyvän rakennuksen 
ilmanvaihtolaitteiden mahdollinen melu. 

Esitetyt mielipiteet 

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosastolle saapui kolme mielipidekirjettä asemakaavan 
muutosluonnoksesta. Lisäksi suullisia mielipiteitä esitettiin puhelimitse. 

Mielipiteet kohdistuivat teollisuustonttien muuttamiseen asumiseen, 
vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon 75 m2 keskipinta-alavaatimuksen 
mukaisesti ja liian korkeaan ja tiiviiseen rakentamiseen, 
autopaikkavaatimuksen ja palvelujen riittämättömyyteen ja 
kokonaissuunnitelman puuttumiseen. 

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että keskipinta-
alavaatimus on kaavamääräyksessä. Rakentamisen tehokkuus 
noudattaa tasapuolisesti alueen kaavamuutoksissa käytettyä 
tehokkuutta. 

Viranomaisten kannanotot, mielipiteet ja vastineet niihin on selostettu 
yksityiskohtaisemmin vuorovaikutusraportissa. 

Ehdotuksen nähtävillä olo, muistutukset ja lausunnot 

Ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 21.1.–21.2.2011. Ehdotuksesta on 
tehty kaksi muistutusta.

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa ympäristökeskus, 
kiinteistölautakunta ja rakennusvirasto.

Muistutukset

Lauttasaari-Seura ry:n mielestä rakennusoikeutta on liikaa, vaatimus 
asuntojen keskipinta-alasta on kohtuuton, autopaikkojen 
vähimmäisvaatimus on liian pieni ja määräys sijoittaa vähintään 100 
m2 myymälä- ja muita asiakaspalvelutiloja on liian alhainen. Lasten 
päiväkotitiloja tulee sijoittaa tontille. Työpaikkojen jatkuva väheneminen 
uustuotannon tieltä on huolestuttavaa.  
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Toinen muistutuksen tekijä vaatii kaavamuutoksen palauttamista 
oikeusperustein (maankäyttö- ja rakennuslain 1 §, 5 § ja 54 §), koska 
asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun 
sellaista heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus 
huomioon ottaen. Tonttitehokkuus on liian suuri, kerrosluvut liian 
korkeat ja pihanpuoleisen asuinrakennuksen etäisyys naapuritontin 
talosta liian pieni. Kaavamuutoksen tiedoissa on puutteita ja 
asiavirheitä. Tiedot ovat yksipuolisia ja tarkoitushakuisia. 
Naapuritalojen kerrosluvut on esitetty väärin. Näkymien muuttumisen 
osalta on valehdeltu. Käyttötarkoituksen muuttaminen yksin 
asumiskäyttöön ei ole välttämätöntä. Alueelle voi jäädä muutakin kuin 
asumista. 

Ehdotuksen mukaan tontille tulee sijoittaa vähintään 200 m2 myymälä-, 
ravintola- ja muita asiakaspalvelutiloja. Tontille saadaan sijoittaa myös 
lasten päiväkotitiloja. 

Tontin 31134/2 pihan puoleisen rakennuksen etäisyys muistutuksen 
tekijän rakennukseen tontilla 31134/6 on 27 metriä (nähtävillä olleessa 
kaavaehdotuksessa 23,5 metriä), kaksi metriä kauempana kuin 
nykyinen Teräskonttorin varastorakennus. Suunniteltua rakennusta on 
lisäksi porrastettu kyseisen naapurin puoleiselta sivulta osittain kerrosta 
matalammaksi. Suunnitellun kerrostalon räystäskorkeus on muutetussa 
asemakaavassa pihan puolella +27,8 (nähtävillä olleessa 
kaavaehdotuksessa +31,20 m).  

Lausunnot 

Rakennusvirasto kiinnittää huomiota tontin maaperän 
pilaantuneisuuteen. Maaperä tulee puhdistaa ennen rakentamiseen 
ryhtymistä. Kiinteistölautakunta toteaa, ettei kaavamuutoksen käsittelyä 
tule jatkaa ennen kuin tontinomistajan kanssa on käyty maapoliittisen 
päätöksen mukaiset neuvottelut ja on tehty sopimus.

Vastauksena rakennusviraston huomautukseen todetaan, että 
asemakaavassa on maaperän puhdistamista koskeva määräys.

Muistutukset, lausunnot ja vastineet niihin on selostettu 
yksityiskohtaisemmin vuorovaikutusraportissa.

Muut muutokset   

Tontille laadittua viitesuunnitelmaa on tarkistettu vähäisessä määrin 
asukkaiden yhteistilojen mitoitustarpeen johdosta. 

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset 

Muistutusten ja lausuntojen johdosta tehty muutos 
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 Tontin pihan puolelle suunnitellun rakennuksen rakennusalaa on 
siirretty 3,5 metriä kauemmas naapuritontin 31134/6 rajasta ja 
rakennuksen ylin kerros on porrastettu itäsivulla kerrosta 
matalammaksi.  

Muut muutokset

 Pihalle on osoitettu ulkoiluvälinevaraston rakennusala ja 
maanalaista tilaa (ma) on laajennettu asukkaiden yhteistilojen 
tarkistetun mitoituksen mukaisesti. 

 Kadunvarsirakennuksen ylimmän kerroksen porrastusta on 
vähäisessä määrin muutettu ja kerrosluku tarkistettu maaston 
korkeusaseman mukaisesti kahdeksaksi kerrokseksi. 

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei tarvitse 
asettaa uudelleen nähtäville.

Kaupunginhallitus toteaa, että se hyväksyi 28.3.2011 RMS Invest Oy:n 
kanssa 9.3.2011 ehdollisesti allekirjoitetun maankäyttösopimuksen.  

Kaupunginhallituksen tekemä muutos 6.2.2012

Kaupunginhallitus päätti 6.2.2012 palauttaa asian uudelleen 
valmisteltavaksi siten, että asemakaavamääräyksistä ja -merkinnöistä 
poistetaan vaatimus asuntojen 75 neliön keskipinta-alasta. 

Tämän vuoksi kaavaehdotusta on muutettu siten, että edellä mainittu 
määräys on poistettu asemakaavasta. Kyseisen asuntokohteen 
toteutussuunnittelu on edennyt jo pitkälle ja suunnittelijan edustaja on 
kiirehtinyt asemakaavan hyväksymistä. Asemakaavaehdotuksessa 
autopaikkojen lukumäärä on määritelty kerrosalasidonnaisesti (1 
autopaikka/100 k-m2) eikä asuntojen määrään perustuen, joten tehty 
muutos ei vaikuta autopaikkamäärään. Tehty muutos ei ole olennainen, 
joten ehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12021 kartta, päivätty 9.12.2010, 
muutettu 29.11.2011 ja 2.4.2012

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12021 selostus, päivätty 
9.12.2010, muutettu 29.11.2011 ja 2.4.2012

3 Havainnekuva 29.11.2011
4 Vuorovaikutusraportti 9.12.2010, täydennetty 29.11.2011
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5 Päätöshistoria

Oheismateriaali

1 Ilmakuva
2 Maankäyttösopimus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Rakennusvirasto
Ympäristökeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.04.2012 § 323

HEL 2011-001312 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 31. kaupunginosan 
(Lauttasaari) korttelin nro 31134 tontin nro 2 asemakaavan muutoksen 
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 9.12.2010 päivätyn ja 
29.11.2011 ja 2.4.2012 muutetun piirustuksen nro 12021 mukaisena. 

06.02.2012 Palautettiin

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
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Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.11.2011 § 385

HEL 2011-001312 T 10 03 03

Ksv 0790_10, Melkonkatu 15, karttaruutu F2

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 9.12.2010 päivätyn ja 
29.11.2011 muutetun 31. kaupunginosan (Lauttasaaren) korttelin 
31134 tonttia 2 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen nro 12021 
kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä, ja esittää etteivät 
tehdyt muistutukset ja annetut lausunnot anna aihetta muihin 
toimenpiteisiin. 

Lautakunta päätti muuttaa asemakaavan muutosehdotusta 
seuraavasti: 

Muistutusten ja lausuntojen johdosta tehdyt muutokset

 tontin pihan puolelle suunnitellun rakennuksen rakennusalaa on 
siirretty 3,5 metriä kauemmas naapuritontin 31134/6 rajasta ja 
rakennuksen ylin kerros on porrastettu itäsivulla kerrosta 
matalammaksi.

 tontille tulee sijoittaa vähintään 200 m2 myymälä-, ravintola- tai 
muuta asiakaspalvelutilaa. 

Muut muutokset

 pihalle on osoitettu ulkoiluvälinevaraston rakennusala ja 
maanalaista tilaa (ma) on laajennettu asukkaiden yhteistilojen 
tarkistetun mitoituksen mukaisesti. 

 kadunvarsirakennuksen ylimmän kerroksen porrastusta on 
vähäisessä määrin muutettu ja kerrosluku tarkistettu maaston 
korkeusaseman mukaisesti kahdeksaksi kerrokseksi. 

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, ettei kaavan 
muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville. 

Lisäksi lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan 
esityksestä ja vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin 
perusteltuna kannanottona tehtyihin muistutuksiin.
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Lisäksi lautakunta päätti

 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijalta 
Kustannukset-liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja 
kuulutuskustannukset kaavan tultua voimaan.

Päätöksen jakelu:

- kaupunginhallitus

- hallintokeskus, Kaj:n rooteli  **********

- laskutus, Halke  ********

- laskutus, Ksv *****

Käsittely

29.11.2011 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Lasse Männistö: Esitän, että asemakaavamääräyksistä ja -
merkinnöistä poistetaan vaatimus asuntojen 75 neliön keskipinta-
alasta.

Kannattajat: Stefan Johansson

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän, että asemakaavamääräyksistä ja -merkinnöistä 
poistetaan vaatimus asuntojen 75 neliön keskipinta-alasta.

Jaa-äänet: 5
Mari Holopainen, Matti Niemi, Heli Puura, Osmo Soininvaara, Sampo 
Villanen

Ei-äänet: 4
Stefan Johansson, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Elina Palmroth-
Leino

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 0

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
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Martin Bunders, arkkitehti, puhelin: 310 37203
martin.bunders(a)hel.fi

Bernitz Olga, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37280
olga.bernitz(a)hel.fi

Makkonen Leena, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37262
leena.makkonen(a)hel.fi

Neuvonen Matti, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37311
matti.neuvonen(a)hel.fi

Tyynilä Satu, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37187
satu.tyynila(a)hel.fi
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§ 101
Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2011-009557 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää Reijo Kuokkaselle vapautuksen käräjäoikeuden 
lautamiehen tehtävästä

2. valita Tina Taivalojan uudeksi käräjäoikeuden lautamieheksi 
vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Reijo Kuokkasen eronpyyntö käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut
Helsingin käräjäoikeus

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Reijo Kuokkaselle vapautuksen käräjäoikeuden 
lautamiehen tehtävästä

2. valita ____________________ uudeksi käräjäoikeuden 
lautamieheksi vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Esittelijä

Reijo Kuokkanen pyytää 15.3.2012 vapautusta käräjäoikeuden 
lautamiehen tehtävästä paikkakunnalta muuton vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 11.2.2009 (asia 13) Reijo Kuokkasen 
käräjäoikeuden lautamieheksi toimikaudeksi 2009-2012. 
Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi lautamies toimikauden jäljellä 
olevaksi ajaksi.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Reijo Kuokkasen eronpyyntö käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut
Helsingin käräjäoikeus

Tiedoksi

Hallintokeskus
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.04.2012 § 351

HEL 2011-009557 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Reijo Kuokkaselle vapautuksen käräjäoikeuden 
lautamiehen tehtävästä

2. valita ____________________ uudeksi käräjäoikeuden 
lautamieheksi vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

06.02.2012 Ehdotuksen mukaan

09.01.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi
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Kaupunginvaltuusto 15.02.2012 § 34

HEL 2011-009557 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää Paula Kylä-Harakalle vapautuksen käräjäoikeuden 
lautamiehen tehtävästä

2. valita Jaana Ranta-Pantin uudeksi käräjäoikeuden lautamieheksi 
vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

18.01.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi
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§ 102
Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat seitsemän 
aloitetta

HEL 2012-006679, 2012-006676, 2012-006677, 2012-006675, 2012-006673, 2012-006674, 2012-006680

Päätös

1. Vt Riikka Henttosen ym. talousarvioaloite palvelupaikasta 
väkivaltaa kokeneille naisille

2. Vt Matti Enrothin ym. aloite talvikunnossapidon parantamisesta

3. Vt Terhi Koulumiehen ym. aloite hidasteluiskista Munkkiniemen 
puistotielle ja Laajalahdentielle

4. Vt Tuomo Valokaisen ym. aloite Hermannin Rantatien 
pyöräily/kävelykadun roska-astioista

5. Vt Sirkku Ingervon ym. aloite Tapaninvainion KAPUn 
korttelitalohankkeesta

6. Vt Päivi Lipposen ym. aloite peruskoulujen teemapäivien 
käynnistämisestä

7. Vt Nina Hurun ym. aloite langattoman teknologian 
terveysvaikutusten kartoittamisesta

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle 
valmisteltavaksi.
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§ 87
Namnupprop, laglighet och beslutförhet

Namnupprop och förhinder

Ordföranden konstaterade att förhinder för detta sammanträde hade 
anmälts av de ledamöter som är antecknade som frånvarande på 
närvarolistan och att de ersättare som framgår av listan hade kallats i 
deras ställe.

Laglighet och beslutförhet

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i 
den ordning kommunallagen och stadsfullmäktiges arbetsordning 
förutsätter. På grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden 
att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört.

Bilagor

1 Läsnäololista
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§ 88
Val av protokolljusterare

Beslut

På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Tuuli Kousa och Tatu 
Rauhamäki till protokolljusterare med ledamöterna Sirpa Puhakka och 
Markku Vuorinen som ersättare. 
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§ 89
Frågestund

Beslut

Under frågestunden behandlades fråga nr 22: 

Ledamoten Arja Karhuvaara (nr 22)

Helsingfors stad är en stor byggherre och ägare av fastighets- och 
bostadsegendom. Oberoende av besittningsformen för bostäderna är 
staden som aktör ansvarig för övervakningen under byggtiden, för 
slutgranskningen av arbetena, för granskningen av garantireparationer 
och för renoveringarna. Disponentskapet i bostadsbolagen på olika håll 
ansvarar bl.a. för säkerheterna för garantitiden, för entreprenadavtalen 
och för den vederbörliga förvaltningen av husbolagens medel.

Det har dock kommit till min kännedom att säkerheter för garantitiden 
har överlåtits till byggbolag mitt under garantitiden och trots att fel och 
brister som förtecknats vid slutgranskningen ännu inte har åtgärdats. 
Detta har varit fallet bl.a. när det gäller ett bostadsrättshus i området 
Helsingfors 99 och Lujatalo Oy som byggt huset.

Jag frågar därför hur disponentbolagen konkurrensutsätts och hur 
deras verksamhet övervakas, och likaså hur skötseln och ekonomin 
övervakas i fråga om stadens bostadsegendom. (Kaj)

Upplysningar

Mari Tammisto, förvaltningssekreterare, telefon: 310 76004
mari.tammisto(a)hel.fi

Bilagor

1 Kyselytunnille 25.4.2012 jätetyt kysymykset
2 Kysymysvastaukset 25.4.2012

Beslutsförslag

Under frågestunden behandlas fråga nr 22: 

Ledamoten Arja Karhuvaara (nr 22)

Helsingfors stad är en stor byggherre och ägare av fastighets- och 
bostadsegendom. Oberoende av besittningsformen för bostäderna är 
staden som aktör ansvarig för övervakningen under byggtiden, för 
slutgranskningen av arbetena, för granskningen av garantireparationer 
och för renoveringarna. Disponentskapet i bostadsbolagen på olika håll 
ansvarar bl.a. för säkerheterna för garantitiden, för entreprenadavtalen 
och för den vederbörliga förvaltningen av husbolagens medel.
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Det har dock kommit till min kännedom att säkerheter för garantitiden 
har överlåtits till byggbolag mitt under garantitiden och trots att fel och 
brister som förtecknats vid slutgranskningen ännu inte har åtgärdats. 
Detta har varit fallet bl.a. när det gäller ett bostadsrättshus i området 
Helsingfors 99 och Lujatalo Oy som byggt huset.

Jag frågar därför hur disponentbolagen konkurrensutsätts och hur 
deras verksamhet övervakas, och likaså hur skötseln och ekonomin 
övervakas i fråga om stadens bostadsegendom. (Kaj)

Föredraganden

Alla frågor som inlämnats senast 16.4.2012 kl. 12 utgör bilagor till 
denna framställning, och de har med tanke på ett svar getts vidare till 
stadsdirektören eller någon av biträdande stadsdirektörerna enligt 
följande:

21 och 22 (Kaj)

De skriftliga svaren på alla frågor publiceras på stadens webbsidor när 
frågestunden har slutat. Följande frågestund ordnas 23.5.2012. 
Frågorna till denna ska inlämnas till stadens registratorskontor 
(helsinki.kirjaamo@hel.fi) senast 14.5.2012 kl. 12.

Mari Tammisto, förvaltningssekreterare, telefon: 310 76004
mari.tammisto(a)hel.fi

Bilagor

1 Kyselytunnille 25.4.2012 jätetyt kysymykset
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§ 90
Anställning av innehavare av tjänsten som biträdande stadsdirektör 
för bildnings- och personalväsendet

HEL 2012-001464 T 01 01 01 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade anställa kanslichef Ritva Viljanen till 
innehavare av tjänsten som biträdande stadsdirektör för bildnings- och 
personalväsendet för sju år.

Stadsfullmäktige beslutade förrätta valet av innehavare av tjänsten som
biträdande stadsdirektör för bildnings- och personalväsendet för sju år.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt att lönen för tjänsten ska uppgå 
till 12 066,90 euro i månaden.

Stadsfullmäktige beslutade också att anställningen ska vara villkorlig 
om den som väljs inte är i stadens tjänst och inga uppgifter om hans 
eller hennes hälsomässiga förutsättningar är tillgängliga vid valet och 
att villkorligheten ska gälla tills stadsstyrelsen har fått en utredning om 
hälsotillståndet och fastställt anställningen på basis av denna. 
Utredningen ska lämnas in inom två månader räknat från den dag 
personen i fråga fått del av beslutet om anställning.

Stadsfullmäktige beslutade vidare i det fall att den som anställs uppnår 
åldern för ålderspension innan de sju åren gått att tjänsteförhållandet 
ska pågå längst till den dag personen fyller 68 år.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom förordna den som anställts att 
sköta de uppgifter som enligt instruktionen för stadsstyrelsen hör till 
verksamhetsområdet för biträdande stadsdirektören för bildnings- och 
personalväsendet.

Behandling

Ordföranden konstaterade att Pertti Hämäläinen har gett sitt samtycke 
till att bli anställd för tjänsten som biträdande stadsdirektör och har 
lämnat in en utredning om sin behörighet.

Dessutom meddelade ordföranden att Päivi Lipponen har återtagit sin 
ansökan.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande 
handläggningsordning:

I ärendet tillåts först diskussion. 
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Om fullmäktige är enhälliga, kan valet avgöras utan egentlig 
valförrättning.

Med stöd av 60 § 4 mom. i kommunallagen ska valet, då så yrkas, 
förrättas med slutna sedlar.

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att 
ledamoten Antti Valpas understödd av ledamoten Seppo Kanerva hade 
föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta lämna valet av biträdande 
stadsdirektör för bildnings- och personalväsendet till det fullmäktige 
som väljs vid 2012 års kommunalval.

Dessutom hade ledamoten Jorma Bergholm föreslagit att kanslichef 
Ritva Viljanen skulle anställas för tjänsten som biträdande stadsdirektör 
och ledamoten Ville Ylikahri hade föreslagit att riksdagsledamoten Tuija 
Brax skulle anställas för tjänsten. 

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag 
röstar ja; vinner nej, har ledamoten Antti Valpas motförslag godkänts.

1 omröstningen

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige beslutar lämna valet av biträdande 
stadsdirektör för bildnings- och personalväsendet till det fullmäktige 
som väljs vid 2012 års kommunalval.

Ja-röster: 81
Elina Aaltio, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, 
Sirpa Asko-Seljavaara, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-
Enckell, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Sture Gadd, 
Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Mari 
Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja 
Karhuvaara, Emma Kari, Heikki Karu, Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Anu 
Korppi-Koskela, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, 
Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Päivi 
Lipponen, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, 
Silvia Modig, Elina Moisio, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Outi Ojala, Jan 
D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi 
Peltokorpi, Kati Peltola, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, 
Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Juho Romakkaniemi, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Sari 
Sarkomaa, Lea Saukkonen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, 
Johanna Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Kaarin 
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Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, 
Heta Välimäki, Tuomo Valokainen, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, 
Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Markku Vuorinen, 
Ville Ylikahri

Nej-röster: 3
Nina Huru, Seppo Kanerva, Antti Valpas

Frånvarande: 1
Jussi Halla-aho

Stadsfullmäktige hade godkänt stadsstyrelsens förslag.

Ordföranden konstaterade att valet i ärendet förrättas med slutna 
sedlar och bad ledamöterna Terhi Koulumies och Osku Pajamäki att 
biträda vid valförrättningen.

Vid valet fick Ritva Viljanen 48 röster och Tuija Brax 32 röster. 
Dessutom hade 2 blanka röstsedlar inlämnats samt på 2 röstsedlar 
antecknats en obehörig namnteckning. 

Stadsfullmäktige beslutade anställa kanslichef Ritva Viljanen till 
innehavare av tjänsten som biträdande stadsdirektör för bildnings- och 
personalväsendet för sju år.

Därefter avbröts fullmäktigesammanträdet för att den nya biträdande 
stadsdirektören skulle kunna gratuleras.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, chef för beslutsberedningsenheten, telefon: 310 36018

tiina.teppo(a)hel.fi

Bilagor

1 Yhdistelmä hakijoiden ansioista
2 Valitun hakemus
3 Sanomalehti-ilmoitus 22.2.2012 sivistys- ja henkilöstötoimen 

apulaiskaupunginjohtajan viran täyttäminen
4 Äänestyslista
5 Luettelo oheismateriaalista

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Valittu
Muut hakijat Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag
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Stadsfullmäktige beslutar förrätta valet av innehavare av tjänsten som
biträdande stadsdirektör för bildnings- och personalväsendet för sju år.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt att lönen för tjänsten ska uppgå till 
12 066,90 euro i månaden.

Stadsfullmäktige beslutar också att anställningen ska vara villkorlig om 
den som väljs inte är i stadens tjänst och inga uppgifter om hans eller 
hennes hälsomässiga förutsättningar är tillgängliga vid valet och att 
villkorligheten ska gälla tills stadsstyrelsen har fått en utredning om 
hälsotillståndet och fastställt anställningen på basis av denna. 
Utredningen ska lämnas in inom två månader räknat från den dag 
personen i fråga fått del av beslutet om anställning.

Stadsfullmäktige beslutar vidare i det fall att den som anställs uppnår 
åldern för ålderspension innan de sju åren gått att tjänsteförhållandet 
ska pågå längst till den dag personen fyller 68 år.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom förordna den som anställts att 
sköta de uppgifter som enligt instruktionen för stadsstyrelsen hör till 
verksamhetsområdet för biträdande stadsdirektören för bildnings- och 
personalväsendet.

Föredraganden

Stadsstyrelsen konstaterar att tjänsten som biträdande stadsdirektör för 
bildnings- och personalväsendet blev vakant 1.3.2012 och att den varit 
utlyst för sju år. Ansökningstiden gick ut 7.3.2012.

Enligt instruktionen för stadsstyrelsen är kompetenskrav för biträdande 
stadsdirektörerna högskoleexamen eller god förtrogenhet med 
kommunalförvaltning. Utöver den av staden bestämda särskilda 
behörigheten gäller de i grundlagen angivna allmänna grunderna för 
anställning i tjänsteförhållande. Den som förrättar valet ska beakta de 
allmänna utnämningsgrunderna i 125 § i grundlagen, dvs. skicklighet, 
förmåga och beprövad medborgerlig dygd.

Det kom sex ansökningar inom ansökningstiden. En sökande återtog 
sin ansökan. Ansökningshandlingarna är i sin helhet tillgängliga under 
stadsfullmäktiges sammanträde och därförinnan på 
förvaltningscentralen.

Enligt ett beslut som stadsfullmäktige fattade 15.2.2012 (ärende 4) kan 
till denna tjänst som biträdande stadsdirektör också antas en person 
som inte har sökt tjänsten om han eller hon samtycker därtill. På basis 
av 5 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare ska hans eller hennes 
behörighet då ha utretts.
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En person som ska anställas i tjänsteförhållande hos staden är skyldig 
att lämna upplysningar om sina förutsättningar att sköta uppgiften med 
hänsyn till hälsan och att vid behov delta i kontroller eller 
undersökningar som utförs för att saken ska bli klarlagd. Om den som 
ska anställas inte är i stadens tjänst och inga uppgifter om hans eller 
hennes hälsomässiga förutsättningar är tillgängliga i valsituationen ska 
stadsfullmäktige besluta att anställningen är villkorlig. Villkorligheten 
gäller tills stadsstyrelsen har fått en utredning om hälsotillståndet och 
fastställt anställningen på basis av denna. Utredningen ska lämnas in 
inom två månader räknat från den dag personen i fråga fått del av 
beslutet om anställning.

I det fall att den som blir vald uppnår åldern för ålderspension innan de 
sju åren gått ska stadsfullmäktige besluta att tjänsteförhållandet ska 
pågå längst till den dag personen fyller 68 år.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, chef för beslutsberedningsenheten, telefon: 310 36018

tiina.teppo(a)hel.fi

Bilagor

1 Yhdistelmä hakijoiden ansioista

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Valittu
Muut hakijat Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.03.2012 § 297

HEL 2012-001464 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee toimittaa apulaiskaupunginjohtajan 
vaalin sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan virkaan 
seitsemän vuoden määräajaksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että viran palkka on 12 066,90 
euroa kuukaudelta. 
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Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee, että mikäli otetuksi tulee henkilö, 
joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä edellytyksiä 
koskevia tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, ottaminen on 
ehdollinen, kunnes kaupunginhallitus on henkilön terveydentilasta 
saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. 
Selvitys on esitettävä kahden kuukauden kuluessa virkaan ottamista 
koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Vielä kaupunginvaltuusto päättänee, että mikäli otetuksi tulee henkilö, 
joka saavuttaa vanhuuseläkeiän ennen seitsemän vuoden määräajan 
umpeen kulumista, virkasuhde jatkuu kauintaan siihen saakka, kun 
virkaan otettu saavuttaa 68 vuoden iän.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättänee määrätä virkaan otetun 
hoitamaan sivistys- ja henkilöstötointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kaupunginhallituksen 
johtosäännön mukaan kuuluvia tehtäviä.

Käsittely

26.03.2012 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho: 

Perustelut:

Apulaiskaupunginjohtajan virat täytetään tosiasiallisesti poliittisin 
perustein ja valtuuston voimasuhteiden mukaisesti. Perussuomalaiset 
vastustavat poliittisia virkanimityksiä, ja niistä tulisi vastaisuudessa 
luopua.

Sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan virkaa 
täytettäessä sosialidemokraatit vetoavat siihen, että heidän 
"mandaattinsa" on kesken Tuula Haataisen siirryttyä muihin tehtäviin 
ennen virkakautensa päättymistä, ja vihreät siihen, että nyt istuvan 
valtuuston voimasuhteiden nojalla paikka "kuuluisi" heille.

Koska valtuustokausi on päättymässä tänä vuonna, ja koska 
apulaiskaupunginjohtajan virkakausi kestää seitsemän vuotta, on 
perusteltua, että, sikäli kuin virkojen puoluepoliittisesta jyvittämisestä ei 
luovuta, sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan virka 
täytetään vasta vuoden 2013 puolella uuden valtuuston aloitettua 
työskentelynsä.

Ehdotus kaupunginhallituksen esitykseksi:
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"Kaupunginvaltuusto päättänee jättää sivistys- ja henkilöstötoimen 
apulaiskaupunginjohtajan vaalin vuoden 2012 kunnallisvaaleissa 
valittavan valtuuston toimitettavaksi."

Vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Jäsen Halla-aho jätti asiaan vastaehdotuksensa mukaisen eriävän 
mielipiteen.

19.03.2012 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

tiina.teppo(a)hel.fi
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§ 91
Remissdebatt om ett projekt rörande påverkansmöjligheter för 
invånarna och starkare demokrati

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag föra 
en remissdebatt i saken till underlag för den fortsatta beredningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Bilagor

1 Demokratia-ryhmän loppuraportti 1.11.2011
2 Päätöshistoriaan sisältymättömät lausunnot

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar föra en remissdebatt i saken till underlag för 
den fortsatta beredningen.

Föredraganden

Stadsstyrelsen tillsatte en demokratigrupp för tiden 1.4–31.10.2011 och 
gav den till uppgift att styra och följa arbetet med att först bereda 
åtgärder baserade på målen för demokrati och inflytande i 
strategiprogrammet för denna stadsfullmäktigeperiod och sedan 
sammanföra åtgärderna till ett demokratiprojekt. Demokratigruppens 
slutrapport utgör bilaga 1 till detta ärende på föredragningslistan.     

Stadsstyrelsen beslutade 9.1.2012 begära utlåtanden från nämnderna 
och direktionerna om demokratigruppens slutrapport. Utlåtandena ingår 
i beslutshistorien och bilaga 2 till detta ärende. Stadsstyrelsen satte 
samtidigt utifrån gruppens förslag i gång ett fortsatt arbete i form av 
utredningar och planer, och målet för dessa är att den lokala 
demokratin ska utvecklas, direkt demokrati främjas och beredningen 
vara öppnare.   

Stadsstyrelsen meddelar att avsikten varit att åtgärderna ska 
genomföras utan dröjsmål på så sätt att det först startas sådana 
utredningar som kräver utvecklingsarbete, närmare bestämt 
utredningar om deltagande budgetering, ett försök med lokalt 
deltagande, metoder för folkomröstningar, sätt att utveckla 
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webbtjänster, bättre möjligheter för skolor att delta på webben och 
demokratilokaler. Utredningar är just nu under arbete på olika 
förvaltningar. Förslag om de åtgärder som ska vidtas först föreläggs 
stadsstyrelsen i maj 2012.  

Stadsstyrelsen meddelar vidare att en åtgärdsplan för det fortsatta 
arbetet sammanställs utifrån de ovannämnda utredningarna, 
utlåtandena från nämnderna och direktionerna och remissdebatten. 
Åtgärdsplanen ska innehålla en eller flera modeller för 
invånardeltagande, pilotområden och andra fortsatta åtgärder. 

När det gäller arbetet med att utveckla den representativa demokratin 
och omorganisera stadens ledarskapssystem påpekar stadsstyrelsen 
att åtgärdsförslagen bereds separat som en del av strategiprogrammet 
för nästa stadsfullmäktigeperiod. I samband med beredningen utreds 
det om de olika modeller som finns är lämpliga då stadens 
ledarskapssystem ska omorganiseras. Eventuella förändringar som 
kommunreformen för med sig måste beaktas. En rapport om 
utredningen föreläggs stadsstyrelsen senast 30.11.2012. 

Stadsstyrelsen anser att stadsfullmäktige bör föra en remissdebatt i 
saken.

Stadsstyrelsen framhåller att stadsfullmäktiges remissdebatt är en del 
av beredningen. Inget beslutsfattande frånsett beslut om bordläggning 
eller återremiss bör därför tillåtas. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Bilagor

1 Demokratia-ryhmän loppuraportti 1.11.2011
2 Päätöshistoriaan sisältymättömät lausunnot

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.04.2012 § 348

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättänee käydä asiassa lähetekeskustelun 
jatkovalmistelun pohjaksi. 

Käsittely

10.04.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että esittelijän osuuden seitsemänteen 
kappaleeseen lisätään seuraava lause: "Selvityksestä laaditaan raportti 
kaupunginhallitukselle 30.11.2012 mennessä." Näin teksti vastaa 
kaupunginhallituksen 9.1.2012 tekemää päätöstä.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen 
yksimielisesti.

09.01.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

12.12.2011 Pöydälle

07.12.2011 Pöydälle

19.09.2011 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 03.04.2012 § 23

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös

Johtokunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavansisältöisen 
esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisen lausunnon 
demokratiaryhmän loppuraportista:

” Helsingin Satama on kunnallinen liikelaitos, joka tuottaa asiakkailleen 
satamapalveluja.  Asiakkaita ovat ulkomaankaupan ja 
laivamatkustajaliikenteen piirissä toimivat yritykset kuten 
satamaoperaattorit, varustamot, huolinta - ja kuljetusliikkeet sekä 
tuontia ja vientiä harjoittavat yritykset. Matkustajasatamissa Helsingin 
Satama palvelee myös matkustajia. Helsingin Satama ei kohdista 
palveluja suoraan kuntalaisille, mutta on toki tekemisissä asukkaiden 
kanssa, erityisesti sataman läheisyydessä asuvien kuntalaisten kanssa. 
Helsingin Satamalla on siten rajallisemmin yhtymäkohtia demokratia-
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ryhmän esittämiin selvityksiin ja suunnitelmiin alueellisen demokratian 
kehittämiseksi kuin kuntalaisille välittömästi palveluja tarjoavilla 
virastoilla ja liikelaitoksilla.

Kaupunkiyhteistyö

Helsingin Satama on osallistunut satama-alueiden läheisyydessä 
olevien kaupunginosien asukasyhdistysten tilaisuuksiin ja tuonut niissä 
esiin aktiivisen roolinsa hyvänä naapurina Tärkeä teema näissä 
tilaisuuksissa on ollut sataman ympäristövaikutusten hallinta.

Osoituksena yhteistyön toimivuudesta Helsingin Satama voitti vuonna 
2010 ESPO-palkinnon Euroopan parhaasta kaupunkiyhteistyöstä. 
ESPO (European Sea Ports Organisation) on satamien yhteinen 
edunvalvontajärjestö, joka tekee merkittävää työtä satamien yhteisten 
käytänteiden edistäjänä. Palkinnon  perusteena todettiin erityisesti 
Helsingin Sataman halu ylläpitää satamatoimintaa kaupungin 
keskustassa siten tukien Helsingin merellistä identiteettiä. Tuomaristo 
kiitti Helsingin Satamaa myös jatkuvasta vuorovaikutteisesta 
keskustelusta paikallisen yhteisön sidosryhmien kanssa.

Osallistuva budjetointi

Osallistuva budjetointi mukaan lukien taloustiedon avoin saatavuus 
ryhmän esittämässä muodossa ei edistä Helsingin Sataman 
päämääriä. Helsingin Satama toimii liikelaitoksena kilpailutilanteessa ja 
sen asiakaskunta koostuu lähes yksinomaan yrityksistä. Lisäksi on 
muistettava, että Helsingin Sataman toiminta yhtiöitetään kuntalain 
muutoksen tullessa voimaan lähiaikoina.

Verkkopalvelut

Helsingin Sataman toiminnan luonteen ja asiakaskunnan rakenteen 
takia ei Helsingin Satamalla ole tarvetta kohdistaa verkkopalvelujaan 
erityisesti yksittäisille kuntalaisille, vaan se tarjoaa Internet-pohjaisia 
informatiivisia verkkopalveluja sataman toimintaan liittyville yrityksille ja 
yksityisille henkilöille koko maan laajuisesti ja kansainvälisesti.

Helsingin Satama tuottaa kansalaisten ja yritysten käyttöön avointa 
tietoa mm. alusten saapumis- ja lähtöajoista. Tämä tieto on saatavilla 
ajantasaisesti Helsingin Sataman Internet-sivujen kautta sekä 
mobiililaitteilla. 

Helsingin Satama on syksystä 2011 lähtien ollut mukana sosiaalisessa 
mediassa (Facebookissa http://www.facebook.com/HelsinginSatama ja 
Twitterissä http://twitter.com/#!/PortOfHelsinki). Yhtenä 
pääkohderyhmänä Facebookissa ovat matkustajat ja kansalaiset. 
Facebook tarjoaa kansalaisille suoran, nopean ja avoimen kanavan 
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kommunikointiin Helsingin Sataman kanssa. Sosiaalinen media 
mahdollistaa entistä vuorovaikutteisemman läsnäolon lähiyhteisöjen 
elämässä. Facebookin tyyli on vapaampi, keskustelevampi ja 
rosoisempi kuin virallisten verkkosivujen.

Lisäksi Helsingin Satama tarjoaa reaaliaikaista videokuvaa web-
kameroilla eri satamanosista. Tällä palvelulla on hyvin paljon aktiivisia 
käyttäjiä.

Helsingin Sataman sivujen kautta voi antaa palautetta joko Digium-
järjestelmän kautta tai sähköpostilla. Kaikkiin palautteisiin vastataan. ”

Esittelijä
talousjohtaja
Tauno Sieranoja

Lisätiedot
Eve Tuomola, puhelin: +358931033551

eve.tuomola(a)hel.fi

Rahoitusjohtaja 30.3.2012

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, kaupunginhallituksen 9.1.2012 
tiedoksi merkitsemässä demokratia-ryhmän loppuraportissa on 
käsitelty kattavasti demokratian kehittämisen linjauksia ja arvioita 
toteutuksesta. Demokratia-ryhmän työ konkretisoi kaupunginvaltuuston 
hyväksymässä strategiaohjelmassa 2009–2012 esitettyjä demokratian 
ja vaikuttamisen linjauksia. Työryhmän raportissa esitetyt toimenpiteet 
muodostavat hyvän pohjan demokratian kehittämiselle Helsingissä.

Kaupunginhallituksen käynnistämien jatkotoimenpiteiden valmistelusta 
talous- ja suunnittelukeskus toteaa osaltaan seuraavaa.

Talous- ja suunnittelukeskuksessa on käynnissä selvitystyö 
osallistuvan budjetoinnin toteutusmahdollisuuksista Helsingissä. Lisäksi 
talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että kaupunkilaisten ja muiden 
tahojen vaihtoehtoisen budjetoinnin mahdollistamiseksi Helsinki Region 
Infoshare www.hri.fi verkkopalveluun on avattu kaupungin taloustietoja 
laajasti ja yksityiskohtaisesti. Palvelussa ovat Helsingin kaupungin 
vuosien 2009 ja 2010 tulot ja menot tilinpäätöksen mukaan. Tiedot 
mahdollistavat kaupungin talousarvio- ja tilinpäätöslukujen käytön esim. 
vaihtoehtoisten budjettien laadintaan niin kaupunki kuin virastotasolla.

Alueellisen osallistumisen kokeilua varten laadittavasta 
pilottisuunnitelmasta talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että virasto 
osallistuu pilottikokeilun suunnitteluun yhdessä hallintokeskuksen 
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kanssa. Pilotissa testataan ja analysoidaan menetelmiä uuden 
tyyppisen asukaskokouksen järjestämiseksi Helsingissä. 

Talous- ja suunnittelukeskuksessa on käynnissä selvitystyö kaupungin 
hallintokuntien verkkopalveluhankkeista ja -suunnitelmista 
asukasosallistumista tukevaa sähköisten vuorovaikutuskanavien, 
verkkopalvelujen ja neuvontaa koskevan kehittämissuunnitelman 
laatimista varten. Selvitys tehdään kartoittamalla ja analysoimalla 
yhtenäisellä tavalla kaupungin eri hallintokunnissa käyttöönotetut ja 
suunnitteilla olevat verkkopalvelut, joilla pyritään parantamaan 
asukasosallistumista.

Talous- ja suunnittelukeskuksessa on käynnissä selvitystyö eri 
hallintokuntien demokratiatiloista, niiden määrästä ja kustannuksista.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa lisäksi, että edustuksellisen 
demokratian toimintaedellytysten parantamista koskevat toimenpide-
ehdotukset kaupunginvaltuuston strategiaohjelmaan 2013 - 2016 
voidaan valmistella demokratia-ryhmän loppuraportista annettujen 
lausuntojen ja jatkotoimenpiteiden pohjalta syyskaudella 2012.

Lisätiedot
Karvinen Marko, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 22.03.2012 § 160

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös

Kiinteistölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle Demokratia-
ryhmän loppuraportista seuraavan lausunnon:

Kuntalaisten osallistumisaktiivisuuden lisääminen on tärkeä strateginen tavoite

Kaupungin strategiaohjelmassa demokratian ja kuntalaisten 
vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen on ollut yksi keskeisistä 
kohteista. 

Kuntalaisille suunnattujen sähköisen kuulemisen ja vaikuttamisen 
verkkopalveluja sekä alueellisia asukaspaneeleja tulee edelleen 
kehittää osana suoran ja edustuksellisen demokratian 
toimintaedellytysten toteuttamista ja tukemista. 

Kunnallisten kansanäänestysten kohdalla vaihtoehdot tulisi muotoilla 
niin selkeästi ja yksiselitteisesti, että äänestäjät pystyvät valitsemaan 
todellisista vaihtoehdoista tietäen niiden todelliset seurausvaikutukset. 
Haastavimpia ovat etenkin laajat ja monitahoiset asiakokonaisuudet, 
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joita on vaikea pelkistää muutamaksi vaihtoehdoksi. Nähtävästi vain 
melko harvat kysymykset todella soveltuvat ratkaistaviksi kunnallisella 
kansanäänestyksellä.

Kuntalaisen tiedonsaanti, päätöksenteon avoimuus ja verkkoviestintä

Kehitettäessä kanavia vaikuttamiseen tulee huomioida, että toimivan 
järjestelmän edellytyksenä ovat hyvät tiedonsaantimahdollisuudet ja  
päätöksentekojärjestelmän läpinäkyvyys. Verkkopalvelujen 
kehittämisessä on huomioitava, että hyvä ja oikea-aikainen 
tiedonsaanti on edellytys päätöksentekoon osallistumiselle. 
Osallistumisen ja tiedonsaannin palveluja tulee kehittää 
samanaikaisesti siten, että asian tietosisältö ja tausta ovat riittävässä 
määrin saatavilla palaute- ja osallistumiskanavan yhteydessä.

Kiinteistötoimi on osaltaan kehittämässä verkkosivujaan siellä 
julkaistavien asioiden ajankohtaisuuden ja kattavuuden osalta. 

Yhteisöllisyys demokratian edistäjänä

Kaupungin on syytä jatkossakin tukea ja edistää asukkaiden 
yhteisöllisiä hankkeita eri alueilla osana hyvää ja toimivaa 
lähidemokratiaa. Toiminta voi olla käytännössä vaikka minkä tapaista 
alkaen lähimetsän siivoustalkoista päätyen aina kerrostalojen 
ryhmärakennuttamiseen. Kaikkea toimintaa ei välttämättä tarvitse aina 
tehdä kunnan ja viranomaisten voimin. Asukkaiden ollessa mukana 
toiminnoissa saadaan samalla arvokasta suoraa palautetta toiminnan 
kehittämiseen.

Asukkaiden lisäksi demokratian ja vaikuttamisen kehittämisessä tulee 
ottaa huomioon myös kunnan alueella toimivat erilaiset organisaatiot, 
joiden mielipiteitä on syytä kuunnella esim. kaavoitukseen, 
ympäristönsuojeluun, kunnallistekniikan suunnitteluun ja 
rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä samalla vuorovaikutusta niiden 
kanssa lisäten.

Vuokralaisdemokratian kehittäminen  

Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratian tarkoituksena on antaa 
asukkaille päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuus omaa asumistaan 
koskevissa asioissa sekä lisätä asumisviihtyvyyttä ja edistää 
vuokratalojen kunnossapitoa ja hoitoa. 

Asukkaiden osallistumista olisi mahdollista lisätä mm. verkkopalvelua 
kehittämällä. Hyvin toteutettuna se helpottaisi osallistumista, koska se 
ei ole aikaan tai paikkaan sidottua. Merkittävä osa kaupungin 
vuokralaisista saataisiin verkkopalvelun piiriin, jos järjestelmä 
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toteutettaisiin yhteisenä asiointiportaalina, joka toteutettaisiin esim. 
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n johdolla.

Demokratiatilat

Kiinteistöviraston tilakeskuksen johdolla tullaan laatimaan selvitys ns. 
demokratiatiloista ja niiden käytön kustannuksista. 
Toimitilasuunnittelussa ja muussa tilojen käytön suunnittelussa otetaan 
huomioon asukkaiden ja kansalaisyhteiskunnan eri toimijoiden 
kokoontumistilatarpeet. Selvitys valmistellaan huhtikuun 2012 loppuun 
mennessä, ja siihen sisältyy myös esitys tilakustannusten 
kohdentumisesta ja tilojen käyttöön liittyvistä ehdoista. Tilojen yhteis- / 
vuorottaiskäyttö on joka tapauksessa melko haastavaa ja yhteisten 
toimintatapojen luominen ja omaksuminen ei tapahdu hetkessä.

Paikkatietopalvelut

Kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston kartta- ja 
paikkatietopalvelujen avulla Demokratia-ryhmän loppuraportissa 
kaavailtuja kehittämishankkeita toteutetaan käytännössä jo nyt  
Internetissä olevan kartta- ja paikkatietopalvelun kautta tietopohjan 
ollessa siten käytettävissä alueellisen demokratian toimijoilla esim. 
raportin toimenpiteen 4 kehittämisessä.

Paikkatietopalvelusta voidaan kehittelyn ja uudistusten jälkeen avata 
kaupunginosakohtaisia tai alueittaisia karttanäkymiä. 

Kartta- ja paikkatietoaineistoja on avattu maksuttomasti 
kaupunginosayhdistysten liitto Helka ry:n ja sen jäsenjärjestöjen 
rakentamien omien karttasovellusten käyttöön.

Tilasto- ym. aineistojen katselun ja käytön tueksi on avattu mm. 
vapaaseen käyttöön seutukartta, kaupunginosarajat ja hallinnolliset 
aluejaot.

Kartta-aineistot voidaan toimittaa selvityksessä mainittuun Invertoinnit 
kartalla -palveluun, ja ko. palvelu on tarvittaessa rakennettavissa 
kaupungin muihin kaupunkiyhteisiin kartta- ja paikkatietopalveluihin 
liittyvänä.  

Luottamushenkilöiden karttapalvelun kehittämistä on alustavasti 
suunniteltu osana Ahjo-järjestelmän karttaliittymän kehittämistä.

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
virastopäällikkö
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
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Ilkka Kaartinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 36418
ilkka.kaartinen(a)hel.fi

Teuvo Sarin, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 36419
teuvo.sarin(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 13.03.2012 § 74

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon.

Ympäristölautakunta pitää demokratia-ryhmän loppuraportin 
toimenpide-esityksiä perusteltuina ja hyvinä keinoina kehittää 
kaupungin toiminnan läpinäkyvyyttä ja kaupunkilaisten 
osallistumismahdollisuuksia päätöksentekoon ja suunnitteluun. Etenkin 
valmistelun avoimuuden lisääminen, sähköisten vuorovaikutus- ja 
verkkopalveluiden kehittäminen sekä osallistuvan budjetoinnin
edistäminen ovat aiheita, jotka koskettavat ympäristölautakunnan 
toimialaa.

Ympäristökeskuksella on kokemusta 2000-luvun alkupuolelta 
laajamittaisesta kaupunkilaisten osallistamisesta suunnitteluun ja 
päätöksentekoon, kun kestävän kehityksen toimintaohjelmaa laadittiin
ja toteutettiin.

Helsingin kestävän kehityksen ohjelmatyön keskeisimpiä vahvuuksia oli 
kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen ja aktiivinen 
hyödyntäminen sekä ylipäänsä vuorovaikutteisten
suunnittelumenetelmien kehittäminen. Kaiken kaikkiaan 
paikallisagendatyöhön osallistui noin 4 000 kaupunkilaista. Prosessin 
vuorovaikutteisuus ja kaupungin tuki asukasvetoisille kestävän 
kehityksen hankkeille olivat tärkeänä kriteerinä Helsingin vuonna 2003 
saamassa European Sustainable Cities Award -kilpailun 
kunniamaininnassa.

Kestävän kehityksen toimintaohjelmakausi päättyi vuonna 2010. 
Sittemmin ympäristökeskuksen ohjelmien tai vastaavien valmistelussa 
osallistamismenettelyt ovat olleet vaatimattomampia lähinnä
resurssisyistä johtuen.

Kestävän kehityksen ajattelutapaan kuuluu sosiaalinen kestävyys, 
jonka yksi ulottuvuus on kaupunkilaisten osallistuminen yhteisiä asioita 
koskevaan päätöksentekoon. Siinä mielessä demokratia-ryhmän työ ja 
loppuraportti voidaan nähdä myös luontevana jatkona kaupungin 
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kestävän kehityksen työlle.

Demokratia-ryhmän esittämä osallistuvan budjetoinnin kehittäminen on 
kannatettava kokeilu. Ympäristökeskuksen koordinoimasta kaupungin 
ympäristötilinpidosta löytyy aineistoa, jota kannattaa pitää muun 
taloudellisen tiedon ohella mukana kokeilun käytännön toteutuksessa. 
Aineisto pitää sisällään kaupungin hallintokuntien tuottamaa tietoa 
ympäristötuotoista, -kuluista ja -investoinneista.

Työryhmän ehdottama verkkopalveluiden ja vuorovaikutuspalveluiden 
kehittäminen sekä valmistelun avoimuuden lisääminen ovat hyviä 
tavoitteita. Erityisesti sosiaalisen median hyödyntäminen näiden 
tavoitteiden toteuttamiseksi on kaupunkiorganisaatiossa vielä 
lapsenkengissä. Sosiaalisen median käytön pelisääntöjä ja edistämistä 
tulisikin avoimen keskustelun pohjalta linjata kaupungin tasolla.

Ympäristökeskus on viime vuosina toteuttanut tai toteuttaa seuraavia 
hankkeita tai toimia, jossa asukkaita ja sidosryhmiä on eri tavoilla 
osallistettu toimintaan.

Vuosina 2008-2011 ympäristökeskus osallistui pääkaupunkiseudun 
kierrätyskeskuksen vetämään 4V-hankkeeseen, jossa kehitettiin 
mahdollisuuksia kestävään, viihtyisään ja vastuulliseen 
kaupunkiasumiseen yhdessä asukkaiden, asuinkiinteistöjen, koulujen, 
päiväkotien ja yhdistysten kanssa. Hankkeen toiminta keskittyi 
Helsingissä Mellunkylän, Roihuvuoren ja Herttoniemen kaupunginosiin
sekä niiden lähialueille. Hankkeessa luotuja hyviä käytäntöjä on 
tarkoitus hyödyntää ja kehittää edelleen mm. Ilmastoinfon palveluja 
kehitettäessä.

Ilmastoinfon käynnistymässä olevassa korttelihankkeessa luodaan 
toimintatapoja, joiden avulla samassa korttelissa asuvat ihmiset ja 
siellä toimivat yritykset voivat yhteistyössä Ilmastoinfon kanssa kehittää
omaa kortteliaan. Hankkeen kautta kortteleissa voidaan löytää 
konkreettisia säästökohteita sekä vähäpäästöisiä ja arkea helpottavia 
ratkaisuja päivittäisten rutiinien hoitamiseen. Hankkeen
pilotointikortteliksi valittiin Karhupuiston laidalla Kalliossa sijaitseva 
kortteli. Valitussa korttelissa sijaitsee asuinkiinteistöiden lisäksi useita 
liikehuoneistoja sekä koulu, päiväkoti ja puisto, mikä tekee siitä
monipuolisen ympäristön Kortteli-hankkeen kehittämiselle. Myös Puu-
Vallilassa käynnistellään toimintaa paikallisen asukasyhdistyksen 
kanssa.

Helmikuussa käynnistynyt ympäristökeskuksen koordinoima EU-
rahoitteinen Greening Events –hanke tukee myös omalta osaltaan 
kaupunkilaisten ja virkamiesten välisen vuorovaikutuksen edistämistä
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ympäristöasioissa. Hankkeen tarkoituksena on mm. luoda 
toimintamalleja, joilla myös tapahtumien osallistujat ja yleisö voivat 
vaikuttaa tapahtumien ympäristöasioiden hallintaan. Verkko- ja 
vuorovaikutuspalveluiden kehittäminen sekä sähköisen asioinnin 
edistäminen on ympäristökeskuksen strateginen tavoite.

Ympäristökeskus on toiminut sosiaalisessa mediassa noin vuoden, ja 
toimintaa on tarkoitus laajentaa vähitellen. Kaupunkilaisten 
ilmastoneuvonnasta vastaava ilmastoinfo on myös toiminut varsin 
aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.

Ympäristötiedon avoimuuden lisäämistä ympäristökeskus edistää myös 
monin tavoin. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun sähköisen 
ympäristötilaston (www.helsinginymparistotilasto.fi) tietokantaa
laajennetaan vuosittain. Lisäksi sähköiseen ympäristötilastoon ollaan 
parhaillaan tuottamassa ns. asukasystävällistä versiota, jossa 
nostetaan esiin ja tulkitaan jokaiselta ympäristönsuojelun osa-alueelta 
indikaattoreita, joita ovat kansalaisnäkökulmasta kiinnostavia. 
Alueellisen ympäristötiedon saralla merkittävin kokonaisuus on 
kaupungin luontotietojärjestelmä. Lisäksi ympäristökeskus seuraa
uimakauden aikana (15.6.-31.8.) säännöllisesti Helsingin 28 
uimarannan veden laatua, josta tiedotetaan säännöllisesti. Paikallisten 
ilmanlaatutietojen julkaisemisesta puolestaan vastaa HSY. 
Ympäristökeskus on jo kymmenen vuoden ajan julkaissut internetissä 
kaupungin virastojen ja liikelaitosten ympäristöraporttia varten tuotetut 
materiaalit. Raportointia ollaan laajentamassa myös kaupungin 
tytäryhteisöjen suuntaan.

Esittelijä
ympäristöjohtaja
Pekka Kansanen

Lisätiedot
Markus Lukin, johtava ympäristösuunnittelija, puhelin: +358 9 310 31606

markus.lukin(a)hel.fi

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen jk 09.03.2012 § 4

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunginhallitus on pyytänyt johtokunnan lausuntoa demokratia-
ryhmän loppuraportista 29.2.2012 mennessä.
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Demokratia-ryhmän loppuraportissa esitetään erilaisia 
asukasdemokratian lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Suurelta osin 
raportin toimenpide-esitykset eivät koske taloushallintopalvelua 
kaupungin sisäisiä tukipalveluja tuottavana yksikkönä. 
Taloushallintopalvelu haluaa kuitenkin aktiivisesti edistää avointa 
vuorovaikutusta asiakkaidensa ja muiden sidosryhmien kanssa.

Taloushallintopalvelun kaikki prosessit on toteutettu läpinäkyvästi ja 
audit trail -periaatteen mukaisesti. Lisäksi Taloushallintopalvelulla on 
keskeinen rooli kaupungin harmaan talouden torjuntaan liittyvässä 
raportoinnissa.

Toimenpide-esityksessä 4 esitetään, että verkkopalveluja kehitetään ja 
lisätään vuorovaikutusta sekä valmistelun avoimuutta, jotta kaupungin 
tuottama asiakirja- ja muu tietoaineisto on helposti ja esteettömästi 
käytettävissä ja hyödynnettävissä.

Taloushallintopalvelu on ottanut verkkopalvelut käyttöön laskujen 
lähettämisessä ja ostolaskujen vastaanottamisessa. Lähes 40 
prosenttia ostolaskuista ja noin 90 prosenttia lähtevistä laskuista on 
kuitenkin vielä paperisia. Verkkolaskun tekeminen tulee tehdä 
toimittajalle niin edulliseksi ja helpoksi, että sen käyttö kiinnostaa myös 
pieniä toimittajia. Kuluttajan e-laskun käyttöä tulee markkinoida 
yhdessä pankkien kanssa. Hyötyjen aikaansaaminen edellyttää 
prosessien kehittämistä ja palvelusetelien käytön tueksi rakennetaan 
verkossa toimivat taustajärjestelmät.

Toimenpide-esityksessä 7 esitetään laadittavaksi selvitys ns. 
demokratiatiloista ja niiden käytön kustannuksista. 
Taloushallintopalvelulla on auditoriotila, jota vuokrataan myös 
ulkopuolisille. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Tuula Jäppinen

Lisätiedot
Tuula Jäppinen, toimitusjohtaja, puhelin: +358931025100

tuula.jappinen(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimikunta 07.03.2012 § 35

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti antaa Demokratia-ryhmän raportista 
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
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Demokratia ja vaikuttaminen ovat kaupunginvaltuuston 
strategiaohjelman 2009-2012 keskeisiä kehittämiskohteita. 
Strategiaohjelman mukaan kaupunki toimii kaupunkilaisten 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi ja demokratian vahvistamiseksi 
kokoamalla toimenpiteet kansanvaltahankkeeksi. 

Demokratia-ryhmän raportissa käsitellään merkittäviä keinoja, joilla 
kaupunginvaltuuston strategiaohjelman tavoitteita voidaan toteuttaa. 
Raportissa esitetyt keinot vaativat huolellista lisäselvittelyä ja jotkin 
niistä mahdollisesti lainsäädäntömuutoksia. Raportissa esitetyillä 
toimilla voidaan parantaa kaupunkilaisten tiedonsaantimahdollisuuksia 
ja heidän osallistumismahdollisuuksiaan kunnallisessa 
päätöksenteossa. Erityisen tärkeinä voidaan pitää avoimuuden ja 
varhaisen vaikuttamismahdollisuuden lisäämiseksi esitettyjä 
toimenpiteitä.  

Kaiken osallistumisen perustana voidaan pitää kansalaisten 
tiedonsaantimahdollisuuksia ja kaupungin aktiivista tiedottamista 
tulevista hankkeistaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 
Kaupunki tuottaa valtavan määrä erilaista tietoa vuositasolla, jolloin 
tietoaineiston suuri määrä, sen löydettävyys ja sähköisten tiedonsaanti- 
tai käyttömahdollisuuksien puuttuminen voivat muodostaa esteen 
asukasosallistumiselle ja vaikuttamiselle. Erilaisten verkkopalvelujen ja 
esimerkiksi Helsinki-kanavan käyttömahdollisuuksien käyttöä tulee 
tässä yhteydessä selvittää. 

Tässä mielessä raportissa esitetyt teemat kuten palvelupaneelit, 
esitykset uuden teknologin käyttöönotosta tiedonsaannin 
parantamiseksi sekä osallistuva budjetointi avaamalla kaupungin 
budjettikirja pääluokkatasolla voidaan pitää kannatettavina asioina. 
Tällöin on kuitenkin kiinnitettävä huomiota tiedon 
analysointimahdollisuuksiin ja luotava keinoja ja menettelyjä, joiden 
avulla kaupunkilaiset voivat käsitellä saamaansa tietoa, jotta 
kansalaisosallistuminen tällä tavoin muodostuisi mielekkääksi tavaksi 
vaikuttaa. 

Alueellisen päätöksenteon ja siihen liittyvien osallistumisen mallien 
suunnittelu on tehtävä huolellisesti, koska valmistelutasollakin monet 
päätökset leikkaavat eri hallintokuntien toimialoja. Lisäksi asioiden 
alueellinen tarkastelu voidaan nähdä vain yhtenä näkökulmana 
suurempien kokonaisuuksien hallinnassa. Luonnollisesti on asioita, 
joiden merkitys on lähinnä paikallinen, mutta esimerkiksi alueiden 
kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvät kysymykset ovat tyypillisesti 
osa isompaa kuin vain kaupunginosakohtaista kokonaisuutta. Nämä 
kysymykset ovat myös tyypillisesti niitä, joihin kansalaiset haluavat 
vaikuttaa. Pelkästään maantieteelliseen alueeseen perustuvan 
alueellisen osallistumismallin rinnalla tai lisäksi tulisi harkita, voidaanko 
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osallistumistapoja ja joukkoa määritellä jonkin muun tekijän, esimerkiksi 
tiettyyn toimenpiteeseen tai toimintoihin liittyvän intressiryhmän 
perusteella.

Kunnallisen demokratian ja kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksien 
lisääminen ovat yhteiskunnan luonnollisia kehityssuuntia, joihin 
kaupungin tulee vastata omilla toimenpiteillään. Näissä toimenpiteissä 
on syytä edetä asteittain ja hankkia kokemusta pilotoimalla 
kansalaisvaikuttamista kohteissa ja alueilla, joissa se on luontevinta ja 
joiden tuloksista saadaan kokemuksia järjestelmien edelleen 
kehittämiselle.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Markku Nyyssölä, yksikön johtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi

Kaupunginorkesterin johtokunta 06.03.2012 § 11

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginorkesterin johtokunta päätti esittää lausuntonaan seuraavaa:

Johtokunnalla ei ole lisättävää Demokratia-ryhmän ansiokkaaseen 
loppuraporttiin, jossa ovat mukana myös kaupunginorkesterin omaan 
strategiaansa kirjaamat yhteiskuntavastuulliset näkökohdat 
taidelaitoksen toiminnan vuorovaikutuksellisuutta ja kuntalaisten 
syrjäytymisvaaraa koskien.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Hannu Linna

Lisätiedot
Marianna Kankare-Loikkanen, Viestintäpäällikkö, puhelin: 358931022703

marianna.kankare-loikkanen(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 06.03.2012 § 51

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös

Liikuntalautakunta päätti antaa Demokratia-ryhmän loppuraportista 
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
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Demokratian ja kansalaisvaikuttamisen kehittäminen on ajankohtainen 
asia. Hallitusohjelman mukaisesti oikeusministeriössä valmistellaan 
Suomen ensimmäistä demokratiaselontekoa.

Demokratiaryhmän loppuraportti on laaja kokonaisuus ja siinä on 
joukko erilaisia toimenpide-ehdotuksia, joilla pyritään parantamaan 
kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia.

On hyvä että etsitään täydentäviä ratkaisuja edustuksellisen 
demokratian täydentämiseksi osallistuvan demokratian muodoilla. 
Toisaalta tätä mahdollisuutta käyttävät lähinnä aktiiviset kansalaiset, 
eivätkä passiiviset ja yhteiskunnan marginaaleissa olevien kansalaiset. 
Alueellinen aktiivisuus ja osallistuminen eivät saa toisaalta estää koko 
kaupungin kehittämistä (ks. NIMBY-ilmiö).

Demokratiaryhmän loppuraportissa toimenpiteille ei ole määritetty 
vastuutahoja ja resursseja. Samoin aikataulut ovat haasteellisia. Näitä 
tulee jatkossa täydentää ja tarkentaa.

Raportissa on kerrottu muutamia esimerkkejä kaupungin nykyisistä 
käytänteistä. Tällainen toiminta vaatii osaavaa henkilökuntaa, 
taloudellisia resursseja ja tehokasta viestintää.

Liikunta on suurin kansalaisliike, noin 400 helsinkiläiseen 
liikuntaseuraan kuluu noin 100 000 jäsentä. Liikunnan 
kansalaistoiminta on yksi aktiivisimmista osallistumisen muodoista, 
jossa kuntalaiset tuottavat omatoimisesti liikuntapalveluita toisille 
kuntalaisille, erityisesti lapsille ja nuorille. Tätä osallistumisen ja 
palveluiden tuottamistapaa yhteiskunnan kannattaa jatkossakin tukea 
aktiivisesti.

Liikuntatoimi tekee yhteistyötä liikuntaseuroja edustavan seurafoorumin 
ja -parlamentin kanssa. Samoin yhteistyötä tehdään helsinkiläisiä 
veneilijöitä edustavat Helveneen kanssa sekä liikuntasuunnittelussa 
asukkaiden sekä heitä ja asiakkaita edustavien muiden yhteisöjen 
kanssa.

Alueellisen demokratian kehittäminen

Demokratia-ryhmän esittämät toimenpide-ehdotukset alueellisen 
demokratian kehittämisestä ovat kannettavia.

Liikuntavirasto on ollut mukana kaupungin hallintokuntien yhteisessä 
lähiöprojektissa, jossa yhteistyössä asukkaiden kanssa on lähiöihin 
saatu uusia liikuntapalveluja ja estetty syrjäytymistä. 

On hyvä että kaupunkilaiset pääsevät mukaan mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa oman asuinympäristönsä tulevaisuuteen 
vaikuttaviin prosesseihin. Asukasvuorovaikutus tuo valmistelijoiden 
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käyttöön sellaista tietoa ja näkemyksiä esimerkiksi liikuntapaikkojen 
suunnitteluun, jota ei muulla tavoin olisi käytettävissä, samalla se vaatii 
valmistelijoilta aikaa ja resursseja vuorovaikutuksen ylläpitoon.

Virastojen väliset rajat ovat osoittautuneet joskus esteeksi alueellisten 
palveluiden kehittämiselle, kun kukin virasto keskittyy vain omaan 
sektoriinsa. Yksi esimerkki tästä on kaupunginosien keskeisten 
kohtaamispaikkojen kuten koulujen pihojen kehittämien 
lähiliikuntapaikoiksi, joka olisi kuntalaisten kannata järkevää.

Suoran demokratian edistäminen

Työryhmän toimenpide-esitys toimintamallin laatimiseksi 
kansanäänestysten käyttöön ottamiseksi on kannatettava, kun 
kansanäänestystä käytetään harkiten.

Valmistelun avoimuuden lisääminen

Toimenpide-esitykset verkko- ja sähköisten palvelujen kehittämisestä 
vuorovaikutteiseen ja esteettömään suuntaan on kannatettava. 
Sosiaalisen median suosion kasvu kertoo siitä, että kuntalaisilla on halu 
ja tarve osallistua keskusteluun, kun aiheet käsittelevät heidän 
arkipäiväänsä. Sosiaalisen median kautta asukkaat ovat tuoneet 
julkiseen keskusteluun uusia teemoja. Vuorovaikutteisen sosiaalisen 
median käyttö kaupungin hallinkunnissa vaatii uutta ajattelua, 
osaamista ja resursseja.

Aktiivinen verkkoviestintä on eräs onnistuneen vuorovaikutusprosessin 
perusedellytyksistä. Näitä järjestelmiä tulee kehittää osana varsinaista 
palveluprosessia, mutta myös kaupunkitasolla, koska yksittäisten 
virastojen resurssit ja osaaminen eivät riitä tämä kokoajan uudistuvan 
välineen kehittämiseen.

Loppuraportissa todetaan myös, että kaupungin verkkopalveluja 
kehitettäessä tulee tehdä yhteistyötä muiden julkisten palvelun 
tuottajien kanssa. Liikuntatoimessa hyvä esimerkkinä tällaisesta 
yhteistyöstä on kaikille avoin Suomalaisen liikunnan tietopankki 
(www.liikuntapaikat.fi), jossa on tietoja kaikista (30 000) Suomen 
liikuntapaikoista (LIPAS). Järjestelmässä on mukana myös yli 2 000 
Helsingissä julkisessa käytössä olevaa liikuntapaikkaa. Tämä 
järjestelmä on hyvä esimerkki siitä, että samaa tietojärjestelmää 
käytetään koko maan tasolla, aluehallinnossa ja kunnissa. Näiden 
laajojen verkkopalvelujen haasteena on kattavien tietojen keruu ja 
niiden ylläpito.

Demokratia-ryhmä esittää laadittavaksi selvityksen 31.12.2012 
mennessä ns. demokratiatiloista eli kokoontumistiloista ja niiden käytön 
kustannuksista. Liikuntaviraston tiloja käyttävät ensisijassa 
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helsinkiläiset liikuntaseurat. Liikuntalautakunta pitää tärkeänä, että 
kaikki kaupungin tilat ovat tehokkaassa käytössä ja kaupunkilaisten 
saavutettavissa. Liikuntavirasto osallistuu Helsingin kaupungin 
tilavaraustyöryhmän työskentelyyn. Tämä työryhmä selvittää 
mahdollisuuksia yhtenäistää kaupungin erilaisia tilanvarausjärjestelmiä.

Edustuksellisen demokratian toimintaedellytysten parantaminen

Esitykset valtakunnallisen kuntauudistuksen ja kaupungin 
edustuksellisen demokratian yhteensovittamisesta ovat kannettavia.

Hallituksen kuntarakenneuudistusesityksen mukaan kuntien koko ja 
asukasmäärät kasvavat. Metropolialueelle esitetään 
miljoonakaupunkia. Samalla kuitenkin edellytetään paikallisen 
demokratian vahvistamista. Näiden muutosten yhteen sovittamissa on 
haasteita, joita löytyy riittävästi jo nykyisessä Helsingissä.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Pekka Jyrkiäinen, suunnittelija, puhelin: 310 87438

Sosiaalilautakunta 06.03.2012 § 72

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa Demokratia-ryhmän loppuraportista 
kaupunginhallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon:

Demokratia-ryhmän loppuraportissa esitetään useita hyviä ehdotuksia 
alueellisen demokratian kehittämiseksi, suoran demokratian 
edistämiseksi, valmistelun avoimuuden lisäämiseksi ja edustuksellisen 
demokratian toimintaedellytysten parantamiseksi.

Kaupunginhallitus on 9.1.2012 käynnistänyt demokratiaryhmän 
ehdotusten pohjalta kuusi jatkoselvitystä tai suunnitelmaa, jotka 
valmistuvat huhtikuun 2012 loppuun mennessä. Siksi 
sosiaalilautakunta ei tässä vaiheessa ota yksityiskohtaisemmin kantaa 
Demokratia-ryhmän kaikkiin ehdotuksiin, vaan tuo esille muutamia 
asiaan liittyviä näkökohtia.

Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan Helsingissä tarvitaan 
edelleen edustuksellisen demokratian lisäksi myös suoran demokratian 
ja uudenlaisten osallisuusratkaisujen käyttöä. Uudenlaisten 
osallistumistapojen ei kuitenkaan tarvitse merkitä uusia hallinnollisia 
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ratkaisuja. Ne voivat toteutua informaatio-, kuulemis-, osallistumis- ja 
vaikuttamisjärjestelmiä kehittämällä ja selkeyttämällä.

Tärkeätä myös on, että asukkaat tietävät, mistä he löytävät 
halutessaan tietoa osallistumismahdollisuuksistaan. Tämän vuoksi 
Demokratia-ryhmän esittämä ehdotus, että kaupunki tuottaisi verkkoon 
ja myös paperiversiona saatavilla olevan kansalaisten osallistumisen ja 
vaikuttamisen oppaan, on kannatettava.

Lisäksi kaupungin valitsema linja, että kaupungin 
osallistumisjärjestelmää kehitetään vaiheittain kohti yleistä 
osallistumisportaalia, on kannatettava. Tämä linjaus tuleekin ottaa 
huomioon parhaillaan käynnissä olevassa hel.fi-sivuston 
uudistamistyössä.

Demokratia-ryhmä esittää yhtenä toimenpiteenä, että kaupunki kehittää 
verkkopalveluja ja lisää vuorovaikutusta ja valmistelun avoimuutta. 
Sosiaaliviraston strategisena tavoitteena on lisätä palvelujen 
käyttäjälähtöisyyttä ja sähköisiä palveluja. Päivähoito on ollut 
tiennäyttäjä: vuonna 2011 sähköisten hakemusten osuus oli 67 % 
kaikista päivähoitohakemuksista. Seuraavaksi on tavoitteena ottaa 
käyttöön sähköinen päivähoitopäätös. Kaikki sähköiset palvelut tullaan 
toteuttamaan kaupunkiyhteiselle asiointi.hel.fi-alustalle.

Demokratia-ryhmän loppuraportissa todetaan, että kaupungin 
verkkopalveluja kehitettäessä tulee tehdä yhteistyötä muiden julkisten 
palvelun tuottajien kanssa ja esimerkkinä tällaisesta yhteistyöstä 
mainitaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Palveluvaaka -
verkkopalvelu (www.palveluvaaka.fi).

Palveluvaaka-verkkopalvelun tavoitteena on tarjota tietoa kansalaisille 
siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat. Sen tarkoituksena on 
mahdollistaa asukkaille eri toimipaikkojen vertailu, sosiaali- ja 
terveysalan tilastotietojen tarkastelu sekä palvelujen arviointi. Tässä 
vaiheessa palvelu ei vielä sisällä kattavia tietoja. Tiedot perustuvat 
kansallisesti kerättyihin rajallisiin tietoihin. Jatkossa palvelun tietoja on 
kuitenkin tarkoitus täydentää, kun vertailukelpoista tietoa on saatavilla. 
Asiakkaiden aidon valinnanvapauden mahdollistamiseksi on tärkeää 
kehittää verkossa nähtävillä olevia palvelujen laatuvertailuja.

Kansalaisten tulee saada myös muuta palvelua ja kunnan toimintaa 
koskevaa tietoa helposti internetin kautta. Kuten Demokratia-ryhmän 
loppuraportissa todetaan, pääkaupunkiseudulla Helsinki Region 
Infoshare www.hri.fiverkkopalvelu on hyvä esimerkki palvelusta, jossa 
avoin tieto antaa halukkaille mahdollisuuden tehdä tiedon perusteella 
omia analyyseja ja laatia sen perusteella vaihtoehtoisia esityksiä 
kaupungille.
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Alueellisen osallisuuden kehittämisen rinnalla tulee kuitenkin aina 
varmistaa, että kaikilla kaupungin alueilla on yhdenvertaiset ja yhtä 
kattavat aloite-, palaute- ja vaikuttamisjärjestelmät. Helsingissä 
kehitetään parhaillaan kaupungin uutta sähköistä palautejärjestelmää. 
Sosiaalivirasto on mukana järjestelmän kehittelyssä sekä pilotoinnissa 
syksyllä 2012. Uusi järjestelmä tulee luomaan asukkaille paremmat 
mahdollisuudet antaa palautetta kaupungin palvelujen toimivuudesta. 
Lisäksi se helpottaa palautteiden käsittelyä ja toimenpiteiden 
seurantaa.

Parhaillaan valmistellaan uutta sosiaali- ja terveystoimen 
organisaatiota. Sosiaalilautakunta pitää tärkeänä, että uuden 
organisaation puitteissa kehitetään asukkaille ja asiakkaille 
osallistumis- ja vaikuttamisfoorumeita. Ne voivat olla alueellisia, 
asiakasryhmäkohtaisia tai toimintayksikkökohtaisia. Lähtökohtana 
voidaan pitää kokemuksia, joita on saatu esimerkiksi 
toimintayksiköiden asiakasyhteistyöstä ja foorumeista tai 
asiakasneuvostojen toiminnasta. Lisäksi tulisi luoda uusia sähköisen 
viestinnän ja osallistumisen muotoja esimerkiksi toimintayksiöiden ja 
niiden asiakkaiden välille.

Terveysvaikutusten arviointi

Erityisesti tulee varmistaa syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa 
olevien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ja siten turvata 
osallisuus ja myönteiset terveysvaikutukset myös tälle väestönosalle.

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Tuula Vesanen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 43377

tuula.vesanen(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 01.03.2012 § 17

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös

Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kansalaisten ja hallinnon välisen vuoropuhelun vahvistaminen on tärkeää juuri nyt

Viime vuosina lisääntynyt kansalaistoiminta ja erityisesti vuoden 2011 
ns. valtausliikkeet kuten arabikevät, Tahrir aukion protestit, Madridin ja 
Barcelonan kansalaiskokoontumiset ja Occupy -liike osoittavat, että 
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kansalaiset haluavat vaikuttaa itseään koskeviin asioihin oli sitten kyse 
yksinvaltaisesta hallinnosta, hallitusten politiikasta, 
ympäristökysymyksistä tai taloudellisesta ja sosiaalisesta 
eriarvoisuudesta. Kansainvälinen mielipidetutkimus (Ipsos, tammikuu 
2012) osoitti, että yli puolet 23 maan väestöstä eri puolilta maailmaa 
suhtautuu valtausliikkeisiin myönteisesti, kolmannes ei osaa ottaa 
kantaa ja vain kymmenennes suhtautuu niihin kielteisesti. Kaksi 
kolmannesta Helsingin Sanomien kulttuurin, taiteen ja tieteen 
edustajista koostuvasta paneelista on sitä mieltä (21.10.2011), että 
tämä kansalaisliikehdintä on osoitus uudenlaisen vaikuttamiskulttuurin 
murroksesta. Amerikkalainen yhteiskuntafilosofi William E Connelly 
väittää (A World of Becoming, 2011), että murros näkyy siinä, että 
ihmiset eivät enää vain ’kuulu maailmaan’ vaan haluavat myös 
’osallistua siihen’. EU –rahoitteinen arvovaltainen 
kansalaisvaikuttamista selvittänyt tutkimus (Civil Society and New 
Forms of Governance EU-FP6 2005-2009) toteaa, että kansalaisten 
huoli ja kokemus siitä, että heillä ei ole riittävästi mahdollisuuksia 
vaikuttaa päätöksentekoon on lisääntynyt. Tutkijat näkevät, että nyt 
onkin etsittävä ratkaisuja nykymuotoisen edustuksellisen demokratian 
täydentämiseksi osallistuvan demokratian muodoilla, erityisesti niin, 
että passiivisten ja yhteiskunnan marginaaleissa olevien kansalaisten 
ääni saadaan vahvemmin kuulumaan. 

Nuoret ovat olleet vahvasti tällaisen kansalaistoiminnan kärjessä, 
siitäkin huolimatta, että suuri joukko nuoria etenkin Suomessa on jo 
pitkään jatkuneena muutossuuntana vieraantunut edustuksellisen 
demokratian muodoista ja tuntenut kasvavaa epäluuloa 
puoluepolitiikkaa ja poliitikkoja kohtaan. On tullut tarpeelliseksi kehittää 
sellaisia vaikuttamisen mahdollisuuksia, joiden kautta mahdollisimman 
monelle nuorelle annetaan valmiuksia, myönteisiä kokemuksia ja 
motivaatiota toimia aktiivisena kansalaisena – myös edustuksellisen 
demokratian kautta. 

Hallituksen kuntarakenneuudistuksen mukaan kuntien koko tulee 
olennaisesti kasvamaan. Pääkaupunkiseudulle esitetään 
miljoonakaupunkia samaan aikaan kun edellytetään paikallisen 
demokratian vahvistamista. Näiden haasteiden ennakoimiseksi on 
perusteltua lähteä ajoissa kehittämään alueellisen vuoropuhelun ja 
vaikuttamisen muotoja.

Edellä todetun perusteella juuri nyt on oikea hetki, kokeilla ja rakentaa 
palveluja, joiden kautta tuetaan kansalaistoimintaa, rohkaistaan 
passiivisia ja erilaisiin vähemmistöihin kuuluvia kansalaisia 
osallistumaan, tarjotaan monimuotoisia vaikuttamisen kanavia ja 
valmennetaan hallintoa keskustelemaan kansalaisten ja 
kansalaisryhmien kanssa. 
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Vaikka Helsingin kaupunkia onkin luonnehdittu jäykäksi byrokratiaksi, 
se omaa myös hyvät mahdollisuudet muuntua aiempaa nopeammin ja 
herkemmin kaupunkilaisia kuuntelevaksi organisaatioksi. Lisääntynyt 
monihallinnollinen yhteistyö ja paremmat sähköiset palvelut ja 
kuulemistavat antavat entistä joustavampia mahdollisuuksia vastata 
kaupunkilaisten tarpeisiin. Lisäksi kaupungista löytyy runsaasti 
vaikuttamista ja vuoropuhelua lisääviä uusia toimintamuotoja ja 
kokeiluja, joita voidaan rohkeasti lähteä mallintamaan. Myös 
kaupunginhallituksen kesällä 2011 hyväksymä nuorten 
vaikuttamisjärjestelmä Ruuti on lupaava tapa ottaa kaupunkilaisia 
mukaan heitä itseään koskevien palvelujen kehittämiseen.

Alueellisen demokratian kehittäminen

Nuorisoasiainkeskus pitää tärkeänä Demokratia-ryhmän esittämiä 
alueellisen demokratian mallien ja osallistuvan budjetoinnin 
kehittämistä sekä avoimen datan periaatetta. Kuten ryhmä esittää, 
pilotointien tulee lähteä sektorirajat ylittävistä kokonaisuuksista. 
Nuorisoasiainkeskus pitää erityisen tärkeänä sitä, että kaupunkilaisten 
vaikuttamismahdollisuuksia kehitetään juuri sektorirajoja ylittäen. 
Nuorisotoimen kokemus on osoittanut, että niin virastojen väliset kuin 
virastojen sisäisetkin tiukat rajat ovat ajoittain osoittautuneet esteeksi 
lasten ja nuorten osallistumiselle. Näiden rajojen ylittäminen edellyttää 
ylimmän johdon ja keskijohdon sitoutumista ja tukea, sektorirajat 
ylittävien hankkeiden johtamista ja henkilöstön monihallinnollisen 
yhteistyön osaamisen vahvistamista.  

Nuorisoasiainkeskuksella on valmius osallistua alueellisiin 
pilottihankkeisiin. Viraston etuna on alueellisesti kattava 
toimitilaverkosto, asiakaspinnassa toimivat työntekijät, alueellisesti 
toimiva ehkäisevän päihdetyön Klaari Helsinki sekä laaja 
nuorisojärjestöjen verkosto. Demokratia-ryhmän tarkoittamaan 
alueelliseen pilotointiin soveltuvat erityisesti seuraavat alueet:

Vuosaaressa on jo perinteisesti ollut vahvaa asukastoimintaa (muun 
muassa Vuosaari –seura, Paika21:n Agendaryhmä, pro Uutela 
kansanliike jne.), jonka kanssa nuorisotyön monet toimijat ovat tehneet 
yhteistyötä. Nuorisoasiainkeskuksella on alueella muun muassa kaksi 
nuorisotaloa, aluetyöntekijä ja Meriharjun luontotalo sekä 
monikulttuurisuuden asiantuntijaryhmä ’kulttuuritulkit’. Tämä avaa 
mahdollisuuksia demokratiaryhmän erikseen mainitsemaan 
yhteistyöhön ympäristöasioissa ja rasismin vastaisessa työssä 
(sosiaalivirasto). Edellä mainitunlaiseen yhteistyöhön on 
nuorisotoimella hyvät edellytykset myös Mellunkylässä, erityisesti 
Kontulassa. Mellunkylä on tunnettu asukasaktiivisuudestaan, jota 
edustaa esimerkiksi Vetoa ja Voimaa Mellunkylään hanke, 
KontuKeskus ry, FC Kontu sekä noin 50 paikallista yhdistystä ja 
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seuraa. Nuorisotoimi on usein näiden aktiivinen kumppani. 
Kierrätyskeskuksen 4V hanke (Välitä, Vaikuta, Viihdy ja Voi hyvin) on 
toiminut aktiivisesti Mellunkylässä ja siihen ovat linkittyneet myös 
nuorisotalot. Alue on varsin monikulttuurinen ja esimerkiksi 
nuorisoasiainkeskuksen toimintakeskus Luupin (Kontula) asiakkaista ja 
työntekijöistä merkittävä osa maahanmuuttajataustaisia. 

Muita pilottihanke kandidaatteja nuorisotoimen näkökulmasta voisivat 
olla Roihuvuori, Herttoniemi, Pukinmäki, Malminkartano ja Malmi. 

Suoran demokratian edistäminen

Työryhmän strateginen linjaus siitä, että ”luodaan mahdollisuuksia 
suoran demokratian, kuten kansanäänestyksen toteuttamiseksi” on 
johdonmukainen seuraus siitä, että kansalaiset tarvitsevat erilaisia 
tapoja ilmaista toiveitaan ja huoliaan. Myös työryhmän toimenpide-
esitys toimintamallin laatimiseksi kansanäänestysten käyttöön 
ottamiseksi on kannatettava. Nuorisoasiainkeskus esittää myös, että 
tehtäisiin tutkimus siitä mitä kaupunkilaiset tietävät ja ajattelevat 
sellaisista tälläkin hetkellä käytettävissä olevista suoran demokratian 
vaikuttamismahdollisuuksistaan kuten koko kaupunkia tai sen osaa 
koskeva kansanäänestys, aloite kansanäänestyksen järjestämiseksi, 
kunnallisaloite ja kaupungin erilaiset sähköiset aloituskanavat. 
Tällainen tieto olisi hyödyllinen myös työryhmän toimenpide 5:n 
mukaista kansalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen opasta 
laadittaessa.

Työryhmän mukaan ”kaupungin toiminnassa suhtaudutaan 
myönteisesti myös muuhun suoran demokratian keinoihin”, jonka 
lisäksi ”kehitetään kansalaisten osallistumismuotoja”. 
Nuorisoasiainkeskus pitää tärkeänä, että myös nämä tavoitteet 
konkretisoidaan toimenpiteiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että otetaan 
kantaa mielenosoituksiin, kansalaisadresseihin, rauhanomaisiin 
valtausliikkeisiin, kulttuurisiin protesteihin, seinämaalaukseen ja 
sosiaaliseen mediaan: Miten nämä pitäisi huomioida? Miten ne 
kytkeytyvät kaupungin päätöksentekoon? Voidaanko näitä tukea?

Suoran demokratian muodoksi luetaan joskus ns. deliberatiivinen 
demokratia. Sille on ominaista, että päätöksenteko ei rajoitu 
edustuksellisiin päätöksentekoelimiin ja äänestämiseen, vaan niitä 
voidaan tukea erilaisin neuvottelevin prosessein. ”Julkisen harkinnan 
demokratiaksi” nimitetään menettelyä, jossa kootaan edustava näyte 
kaupunkilaisista, asiantuntijoiden tukemana, keskustelemaan 
muutamaksi päiväksi jostain ennalta määritellystä kysymyksestä ja 
tarvittaessa äänestämällä päätymään ratkaisuun. Esimerkiksi 
Hollannissa nuorisoasioista vastaava ministeriö kokoaa 
säännönmukaisesti edustava näytteen nuoria muutamaksi päiväksi 
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työstämään ajankohtaisia nuorisopoliittisia kysymyksiä ja käyttää 
tuloksia päätöksentekonsa pohjana.    

”Neuvottelevaksi demokratiaksi” voidaan kutsua sellaista 
päätöksentekoa, jossa kansalaiset ja päätöksentekijät käyvät 
keskustelua päätöksentekoon valmisteltavista asioista. Kaupungit 
voivat järjestää säännöllisiä ja rakenteistettuja asukaskuulemisen 
foorumeita asioista, jotka kuulemisten pohjalta valmistellaan poliittiseen 
päätöksentekoon. Myös muulla tavalla voidaan edistää kansalaisten ja 
hallinnon välistä vuoropuhelua. Joissain tapauksissa kansalaisia, 
kansalaisryhmiä tai heidän järjestöjään voidaan innostaa yhdessä 
neuvoteltavan palvelun toteuttamiseen. Esimerkiksi 
nuorisoasiainkeskuksessa käydään parhaillaan neuvotteluja 
nuorisojärjestöjen ja nuorten palvelujärjestöjen kanssa siitä minkälaisia 
nuorisotyön palveluja he voisivat toteuttaa osana kunnan omaa 
palvelutuotantoa tai kumppanuutena sen kanssa. 

Valmistelun avoimuuden lisääminen

Nuorisoasiainkeskus pitää aivan keskeisinä työryhmän näkemyksiä 
avoimen datan periaatteesta, verkkopalveluista, sähköisen kuulemisen 
ja vaikuttamisen välineistä sekä ylipäätään kansalaisyhteiskunnan ja 
kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten parantamisesta.

Parhaillaan päivitettävässä verkkopalvelustrategiassa 
nuorisoasiainkeskus tulee kartoittamaan ne viraston toimintaa kuvaavat 
tiedot, jotka voitaisiin avoimen datan periaatteen mukaisesti esittää 
julkisesti nähtäväksi ja käytettäväksi. Sähköisen kuulemisen välineenä 
käytetään Opetus- ja kulttuuriministeriön aloite.fi –kanavasta Helsingin 
tarpeisiin muokattua Ruuti.net –kanavaa, jonka kautta nuoret voivat 
tehdä esityksiä palvelujen parantamiseksi. Sen kautta hallintokunnat 
voivat myös saada nuorten näkemyksiä omista nuorille suunnattavista 
palveluistaan. Verkkokanavan moderoinnista vastaa 
nuorisoasiainkeskus ja parhaillaan ollaan kokoamassa eri 
hallintokuntien edustajista koostuvaa nimikkovirkamiesryhmää, jonka 
tehtävänä on nuorten aloitteiden eteenpäin osoittaminen ja tarpeen 
mukaan kunkin oman hallintokunnan nuoria koskevien 
palvelusuunnitelmien ohjaaminen nuorten arvioitaviksi.   

Nuorisoasiainkeskuksessa toimiva valtakunnallinen verkkonuorisotyön 
kehittämiskeskus (Verke) tarjoaa ja kehittää moniammatillisia palveluja 
verkossa. Myös nuorten neuvonta- ja tiedotuspiste Kompassi on 
siirtänyt toimintansa painopisteen verkkoon, jossa toimii muun muassa 
Pulmakulma –niminen kysymys- ja vastauspalsta. Nuorisotoimen 
toimipisteet ja nuoriso-ohjaajat ovat näkyvästi esillä nuorten 
suosimassa sosiaalisessa mediassa (IRC-galleria, Demi, Facebook, 
Habbo hotelli). Nuorilla on siten halutessaan varsin hyvät 
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mahdollisuudet saada tietoa nuorisotoimesta siellä missä he käyttävät 
aikaansa ja sitä kautta myös päästä vaikuttamaan kaupungin heille 
suuntaamiin palveluihin. 

Kuten Demokratia-ryhmä ajattelee, pelkästään 
vaikuttamismahdollisuuksien avaaminen ei välttämättä tuota aktiivista 
ja laaja-alaista osallistumista. Vähintään yhtä tärkeää on tukea 
kansalaistoimintaa ja pystyä vuoropuheluun sen kanssa. 
Nuorisoasiainkeskuksessa on oma yksikkö – nuorten 
kansalaistoiminnan toimisto – joka jakaa hyvin monimuotoista tukea 
nuorisojärjestöille ja (myös ei-rekisteröidyille) nuorten toimintaryhmille. 
Helsingissä nuorisojärjestöjen toiminta onkin varsin aktiivista. Tällä 
hetkellä useampi sata nuorisojärjestöä, paikallisosastoa tai nuorten 
toimintaryhmää käyttää hyväkseen jotain nuorisoasiainkeskuksen 
tukimuotoa. Useista muista kaupungeista poiketen myös poliittiset 
nuorisojärjestöt toimivat Helsingissä aktiivisesti. Nuorten 
vaikuttamisjärjestelmä Ruuti ei perustu ns. nuorisovaltuustomalliin, 
jossa käytännössä vain kourallinen nuoria on toiminnassa mukana, 
vaan menettelyyn, joka pyrkii aktivoimaan mahdollisimman monia 
nuoria ja nuorten ryhmiä antamaan oman äänensä kuulua. Ruuti 
avautuu myös edustuksellisen demokratian vaikuttamiskeinojen 
ulkopuolelle. 

Demokratia-ryhmä kannustaa kaupungin henkilöstöä vuoropuheluun 
asukkaiden kanssa. Tämä on välttämätön, mutta samalla vaativa 
tavoite. Kaupungin hallintokoneiston edustajat toimivat usein varsin 
erilaisessa kulttuurisessa ympäristössä kuin ’tavallinen’ kaupunkilainen. 
Hallinnon kieli, menettelytavat ja eri hallintokuntien ammatilliset 
kulttuurit tuntuvat helposti oman elämänsä arkisista käytännöistä 
puhuville kansalaisille vierailta. Samalla on myös niin, että 
kansalaisyhteiskunta muodostaa varsin mosaiikkimaisen 
kokonaisuuden. Hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan välistä 
vuoropuhelua tutkineet Enjolras ja Bozzini (Governing Ambiguities. 
New Forms of Local Governance and Civil Society, 2010) toteavat, että 
kansalaisyhteiskuntaa leimaa “monimuotoisuus, erilaisuus ja konflikti”. 
Tämän moninaisen ja keskenään ristiriitaisenkin kentän kanssa 
keskustelu on erityisen haasteellista. Demokratia-ryhmän tärkeä tavoite 
lisätä kaupungin henkilöstön ja kansalaisyhteiskunnan välistä 
vuoropuhelua vaatii siten erityistä paneutumista, harjoittelua ja 
oppimista. Mainittakoon, että nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruuti 
tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia hallinnolle harjoitella keskustelua 
erilaisten nuorten ryhmien kanssa kaupungin palvelujen 
parantamiseksi.

Demokratia edellyttää myös sitä, että kansalaisilla on valmiudet ja 
motiivi toimia aktiivisina kansalaisina. Erityisen ongelmallisia ovat tässä 
suhteessa nuoret, tulevaisuuden kansalaiset. Tutkijaprofessori Marjatta 
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Bardy toteaa, että nuoret tarvitsevat ennen kaikkea ”apua 
selvittääkseen mitä mieltä he ovat”. Nuorten alhaiset äänestysprosentit 
kertovat myös tarpeesta vahvistaa heidän valmiuksiaan toimia 
demokraattisessa järjestelmässä. Vertaileva kansainvälinen tutkimus 
(ns. Civics –tutkimus) osoittaa, että suomalaiset koululaiset suoriutuvat 
maailman parhaiten oppiaineiden omaksumisen vertailutesteissä, 
mutta ovat vastaavasti häntäpäässä kun mitataan heidän 
kiinnostustaan ja osallistumishaluaan politiikkaan sekä heidän 
sosiaalista vastuuntuntoaan. Nuorille on annettava paremmat 
mahdollisuudet rakentaa identiteettiään, suhdettaan muihin ihmisiin ja 
yhteiskuntaan – ja politiikkaan. Nuorisotyöllä on tähän prosessiin paljon 
annettavaa, mutta avainasemassa on koulu ja sen avautuminen 
ympäröivään yhteiskuntaan. Koulun ja nuorisotyön yhteistyön 
vahvistaminen aktiivisen kansalaisuuden oppimisessa antaa parhaat 
mahdollisuudet kytkeä tosiinsa koulun antamia yhteiskuntaa koskevia 
kognitiivisia valmiuksia ja nuorisotyön tarjoamaa käytännön 
toiminnassa tapahtuvaa oppimista. Tällainen formaalien ja non-
formaalien oppimisympäristöjen kytkeminen toisiinsa on ensisijaisesti 
riippuvainen siitä minkälaisia priorisointeja koulu tekee omassa 
toiminnassaan.

Demokratia-ryhmä kannustaa myös hallintokuntia tarjoamaan 
kansalaisten käyttöön maksuttomia kokoontumistiloja (ns. 
demokratiatilat). Nuorisoasiainkeskuksen varsin kattava nuorisotalojen 
ja sen muiden toimipaikkojen verkko on helsinkiläisille 
kansalaisjärjestöille ja nuorten toimintaryhmille maksuton.  
Käyttäjätilastojen mukaan ulkopuolinen käyttö onkin varsin laajaa. 
Lähes puolet (46 %) käyttökerroista koostuu nuorisojärjestöjen, 
koululuokkien, päiväkotiryhmien sekä kaupunkilaisten ja heidän 
ryhmiensä käytöstä.

Demokratia-ryhmä esittää myös kansalaisten osallistumisen ja 
vaikuttamisen oppaan laatimista. Nuorisoasiainkeskus pitää esitystä 
erinomaisena ja tarjoaa omaa asiantuntemustaan oppaan laatimiseen.

Edustuksellisen demokratian toimintaedellytysten parantaminen

Edustuksellisen demokratian eräs haaste on sen uskottavuus 
kansalaisten silmissä. Tämä koskee erityisesti nuoria. Nuorten kokema 
epäluulo politiikkaa ja edustuksellista demokratiaa kohtaan on osaltaan 
myötävaikuttanut siihen, että ns. ’epämuodollinen kansalaistoiminta’ on 
yleistynyt nuorten keskuudessa. Perinteisen ja ’tavanomaisen’ 
vaikuttamisen rinnalle on noussut artivismi (taiteen keinoin 
vaikuttaminen), arkielämän politiikka (omien elämäntapojen kautta 
vaikuttaminen), verkkovaikuttaminen (esimerkiksi sosiaalisen median 
kautta toimiminen), ’kevytyhteisöllisyys’ (satunnainen, esimerkiksi 
tapahtumien kautta, vaikuttaminen) ja esimerkiksi valtausliikkeet. 
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Tällaista aktivismia ei kuitenkaan ole perusteltua nähdä edustuksellisen 
demokratian uhkana. Päinvastoin edustuksellisen demokratian 
uskottavuutta parantaa tämän ’epämuodollisen kansalaistoiminnan’ 
tunnustaminen ja sen huomioiminen osana ’muodollista demokratiaa’. 
Samalla tutkimukset viittaavat myös siihen, että epämuodolliseen 
kansalaistoimintaan osallistuminen lisää kiinnostusta edustukselliseen 
demokratiaan. Tämä näyttäisi tapahtuvan muun muassa ns. 
ikävaikutuksena: epämuodolliseen kansalaistoimintaan osallistuneet 
nuoret siirtyvät iän mukana edustuksellisen demokratian toimijoiksi.   

Vaikuttamismahdollisuuksien laajentaminen

Demokratia-ryhmä nostaa esiin laajan kirjon toimenpiteitä, joilla 
kaupunkilaisten vaikuttamismahdollisuuksia voidaan parantaa. Kuten 
edellä on esitetty, nuorisoasiainkeskus tukee niitä ja on omalta 
osaltaan edennyt niiden toteuttamisessa. Nuorisoasiainkeskus esittää 
myös harkittavaksi voitaisiinko kansalaisten 
vaikuttamismahdollisuuksien kirjoa laajentaa vieläkin rohkeammin. 
Demokratia-ryhmä esittää toimenpiteitä, joilla voitaisiin vahvistaa 
alueellista demokratiaa, eräitä suoran demokratian muotoja, lisätä 
valmistelun avoimuutta sekä vahvistaa edustuksellisen demokratian 
toimintaedellytyksiä. Helsingissä avoimella demokratialla olisi vielä 
laajentumispotentiaalia neuvottelevan demokratian suuntaan siten kuin 
suoraa demokratiaa koskevassa kappaleessa edellä todettiin. Toiseksi, 
viimeaikaisessa tieteellisessä keskustelussa demokratiasta on pohdittu 
sitä minkälainen malli soveltuisi parhaiten yhteiskuntaan, jota leimaa 
ennalta-arvaamattomuus, monimuotoisuus ja jyrkät sisäiset jännitteet. 
On esitetty, että maailman monimuotoistuminen ja siihen sisältyvät 
jännitteet ovat välttämättömyyksiä, joita ei ole järkevää pakottaa 
edustuksellisen demokratian konsensusprosesseihin. Tärkeämpää on 
niiden esiintuominen ja keskustelutilan luominen. Robert Gloverin (Of 
Virtues and Values. Annual Meeting of the American Politological 
Science Association September 1-4, 2011) mukaan edustuksellisen 
demokratian korostaman rationaalisen harkinnan lisäksi demokratiassa 
on kyse tunteista, intohimosta ja monimuotoisista vaikuttamisen 
tavoista. Tästä ajattelutavasta käytetään termiä ’moni-ilmeinen 
demokratia’ (’agonistinen pluralismi’) eikä sitä kannata jättää 
huomioimatta, kun lähdetään toteuttamaan Demokratia-ryhmän 
esittämää hallinnon vuoropuhelua asukkaiden kanssa.

Nuorisoasiainkeskus toivoo, että Helsingin nuorten 
vaikuttamisjärjestelmä Ruuti otettaisiin huomioon tiennäyttäjän ja 
pilottihankkeena Demokratia-ryhmän tavoitteita toteutettaessa – ennen 
kaikkea siinä miten kansalaisia voidaan aktivoida ottamaan kantaa ja 
toimimaan sekä käymään vuoropuhelua kaupungin henkilöstön ja 
poliittisten päätöksentekijöiden kanssa.
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Hallintokeskus toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Kansalaisten osallistumismahdollisuuksien parantaminen ja vuorovaikutuksen lisääminen 
Helsingin kaupungin päätöksentekojärjestelmässä

Helsingin kaupunki ja sen eri hallintokunnat ovat vuosien varrella 
kehittäneet useita erilaisia kuntalain 27 §:n mukaisia 
osallistumisjärjestelmiä. Muutamat kaupungin osallistumisjärjestelmät 
ovat osoittautuneet elinvoimaisiksi. Systemaattisen kaupunkilaisten 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen ja demokratian vahvistamisen 
kehittämisessä kannattaa mahdollisuuksien mukaan hyödyntää näitä 
järjestelmiä ja niistä saatuja kokemuksia. Monet osallistumishankkeet 
ovat kuitenkin jääneet tilapäisiksi ja usein muusta toiminnasta verraten 
irrallisiksi ratkaisuiksi.

Hyvä esimerkki onnistuneista osallistumishankkeista on ollut 
ylipormestarin asukasiltojen järjestäminen eri kaupunginosissa, joka 
1970-luvun puolivälistä lähtien on kuulunut hallintokeskuksen 
viestinnän (ent. kaupunginkanslian tiedotustoimisto) tehtäviin. 
Ylipormestarin asukasillat ovat osoittautuneet toimivaksi konseptiksi, ja 
niitä järjestetään edelleen säännöllisesti neljä kertaa vuodessa. 
Yleisöpohjaa on ollut mahdollista laajentaa verkkotelevisiopalvelun 
avulla, sillä asukasillat ovat nähtävissä kaupungin Helsinki-kanava -
sivustolla ja Stadi.tv-kaapelitelevisiokanavalla suorina lähetyksinä ja 
tallenteina. Palvelua ollaan kehittämässä myös vuorovaikutteisten 
verkkopalvelusovellusten avulla.

Demokratia-ryhmän loppuraportissa on paljon aineksia kaupunkilaisten 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen ja demokratian vahvistamiseen 
Helsingissä. Raporttiin sisältyy lukuisia ehdotuksia, joiden pohjalta 
kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä ja demokratian 
vahvistamista voidaan kehittää Helsingin kaupungin hallinnossa.

Osallistumisen ja demokratian kehittäminen kannattaa Helsingissä 
mieluiten toteuttaa systemaattisena kaupunkilaisten osallistumisen ja 
vaikuttamisen kehittämisohjelmana, jonka avulla 



Helsingfors stad Protokoll 8/2012 209 (352)
Stadsfullmäktige

Kj/5
25.04.2012

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

kansalaisosallistuminen voidaan rakentaa toimivaksi ja samalla 
pysyväksi osaksi Helsingin kaupungin päätöksentekojärjestelmää.

Ensimmäisen vaiheen tavoitteena Helsingin osallistumisen ja 
vaikuttamisen kehittämisohjelmassa tulisi olla ainakin merkittävimpien 
kaupungin toimielimissä päätettäväksi tulevien hankkeiden saattaminen 
esimerkiksi aluefoorumien ja verkko-osallistumisen avulla 
kaupunkilaisten arvioitaviksi sekä kaupunkilaisten mielipiteiden 
kuuleminen olennaisena osana valmistelutyötä. Esimerkiksi 
kaupunkisuunnittelussa tällainen kuuleminen on jo pitkään ollut 
lakisääteistä. Saatuja myönteisiä kokemuksia hyväksi käyttäen 
asukaskuulemista voitaisiin laajentaa myös sellaisille toimialoille, joilla 
ei vielä ole tähän velvoittavaa lainsäädäntöä.

Kaupunkilaisten kuuleminen osana päätösten valmistelua tulisi 
toteuttaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta sen yhteydessä 
kerätyt mielipiteet ja kannanotot voidaan ottaa valmistelutyössä 
täysipainoisesti huomioon. Kaupungin hallinnon toimivuuden kannalta 
kaupunkilaisten riittävän aikainen osallistuminen ja kuuleminen 
valmisteluvaiheessa saattaa parhaimmillaan vähentää painetta 
muutoksenhaun käyttöön, kun asukkaiden näkökohdat saadaan tietoon 
ja voidaan ottaa huomioon jo valmistelutyön aikana.

Hallintokeskuksen mielestä Demokratia-ryhmän toimenpide-ehdotukset 
2 (alueellisen osallistumisen parantaminen) ja 4 (verkkopalvelujen, 
vuorovaikutuksen sekä valmistelun avoimuuden kehittäminen) on syytä 
käsitellä yhtenä kokonaisuutena, koska nämä toimenpiteet täydentävät 
toisiaan ja muodostavat tulevaisuudessa keskeisen välineen 
kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi ja demokratian 
vahvistamiseksi Helsingissä. Kun kaupungin päätöksenteon 
valmisteluun voi vaikuttaa joko aluefoorumi-tyyppisen toiminnan tai 
verkko-osallistumisen tai näiden molempien kautta, tämä osaltaan 
madaltaa osallistumisen ja vaikuttamisen kynnystä ja mahdollistaa 
osallistumisen sekä eri asukasryhmille että erilaisten 
vaikuttamiskanavien kautta.

Demokratia-hankkeiden organisointi kaupungin hallinnossa

Erilaisten osallistumisen ja vaikuttamisen hankkeita on toteutettu 
kaupungin hallinnossa pääosin hajautetusti niin, että yksittäiset 
hallintokunnat ovat käynnistäneet omalla toimialallaan omia 
demokratiahankkeitaan. Näin on voitu toteuttaa suuri määrä erilaisia 
kokeiluja, jotka parhaimmillaan ovat muodostuneet pysyviksi 
käytännöiksi päätöksenteon valmistelussa. Ongelmaksi on kuitenkin 
jäänyt yksittäisten demokratiahankkeiden koordinoimattomuus ja 
hajanainen kokonaiskuva.
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Helsingin kaupungin hallinnossa vastuu kaupungin asukkaiden 
osallistumisesta ja vaikuttamisesta on perinteisesti kuulunut päätöksiä 
valmisteleville hallintokunnille. Yhtenäisiä osallistumista, 
kaupunkilaisten kuulemista tai vaikuttamista koskevia linjauksia 
kaupungilla ei ole aiemmin ollut kovinkaan konkreettisella tasolla. 
Osallistumisen ja vaikuttamisen kehittämisohjelman yhteydessä on 
perusteltua täsmentää kaupunkitason vastuut 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen ja demokratian vahvistamisen 
osalta.

Hallintokeskuksen johtosäännön (1 §) mukaan "hallintokeskuksen 
tehtävänä on toimia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja 
kaupunginjohtajiston yleisenä valmistelu- ja toimeenpano-
viranomaisena, avustaa kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajistoa 
näiden johtaessa ja valvoessa kaupungin hallintoa." Tämän 
toimialamääräyksen mukaisesti keskitetty vastuu kaupunkilaisten 
osallistumisen ja vaikuttamisen kehittämisestä kuuluu 
hallintokeskuksen toimialaan. Täten demokratian ja osallistumisen 
kehittämisen koordinointivastuu sekä toteutusvastuu keskitettyjen 
palvelujen osalta kuuluu luontevasti hallintokeskukselle.

Tampereen kaupungilla, jossa sekä alueellista osallistumista että 
verkko-osallistumista on kehitetty usean vuoden ajan, on 
keskushallinnon osana oma kuntademokratiaryhmä 
(http://www.tampere.fi/hallintojatalous/organisaatio/konsernihallinto/halli
ntojahenkilosto/viestintayksikko/kuntademokratia.html). Tampereen 
mallissa asukkaat voivat kertoa mielipiteensä valmisteilla olevista 
asioista verkkopalveluna toimivassa Valma-valmistelufoorumissa, 
osallistua valtuuston ja pormestarin asukasiltoihin sekä osallistua 
asuinalueensa alueellisen vaikuttamisen Alvari-työryhmään. 
Onnistuneen alueellisen vaikuttamisen ja verkko-osallistumisen 
vähimmäisedellytyksenä on hankkeita koordinoivan toimintayksikön 
olemassa kaupungin keskushallinnossa. Tampereen 
kuntademokratiaryhmässä työskentelee seitsemän henkilöä. Vuoden 
2012 alusta lukien ryhmä toimii osana kaupungin keskushallinnon 
viestintäyksikköä.

Hallintokeskus katsoo, että Helsingin kaupungin osallistumisen ja 
vaikuttamisen kehittämisohjelman käynnistäminen edellyttää, että 
kaupungin demokratiahankkeiden koordinointi sekä luotavien 
osallistumisen ja vaikuttamisen rakenteiden kehittäminen ja ylläpito 
edellyttää Tampereen esimerkin mukaisen pienehkön keskushallinnon 
toimintayksikön perustamista myös Helsinkiin esimerkiksi vuoden 2013 
talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Alkuvaiheessa tällaisen 
ryhmän vahvuus voisi olla 4−5 henkilöä. Tämä mahdollistaisi 
alueellisen osallistumisen kokeilun toteuttamisen Helsingin kokoisessa 
kaupungissa. Yhteistyössä hallintokeskuksen viestinnän ja talous- ja 
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suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosaston kanssa olisi mahdollista 
käynnistää myös osallistumisen verkkopalvelujen kehittäminen. 
Hallintokeskuksen organisaatiossa uuden demokratiaryhmän tms. 
luonteva sijoituspaikka olisi hallinto-osaston päätösvalmisteluyksikkö.

Tampereella kullakin aluetyöryhmällä on keskushallinnon 
kuntademokratiaryhmässä oma vastuuhenkilönsä. Lisäksi 
osallistumisen verkkopalveluilla on omat vastuuhenkilönsä. 

Osallistumisen ja demokratian kehittämisessä on syytä jo 
alkuvaiheessa ottaa kantaa, kuinka laajaksi mahdollinen 
keskushallinnon demokratiaryhmä tai -yksikkö kannattaa rakentaa. 
Tähän saakka osallistumismahdollisuuksia on Helsingin kaupungin 
hallinnossa kehitetty sekä keskushallinnon että eri toimialojen 
hallintokuntien työnä niiden varsinaisten tehtävien ohella. 
Systemaattista ja pysyvää osallistumisen ja demokratian kehittämisen 
järjestelmää ei ole mahdollista luoda määräaikaisena projektityönä. 
Hankkeen onnistumisen kannalta avainasemassa on jo alusta lähtien 
varmistettu pysyvyys ja jatkuvuus. 

Helsingissä tärkeä voimavara kaupungin osallistumisen ja demokratian 
kehittämisessä on yhteistyö kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, kuten 
kaupunginosayhdistysten kanssa. Alueellisen vaikuttamisen 
aluefoorumien tms. määrää arvioitaessa Helsingin kokoisessa 
kaupungissa pitää ottaa huomioon asukaslähtöisyys ja kaupunkilaisten 
mahdollisuus päästä vaikuttamaan omaa asuinympäristöään koskevien 
ratkaisujen valmisteluun. Toisaalta järjestelmän toimintakyky, eli 
tällaisten osallistumisen aluefoorumien tulee olla kooltaan riittävän 
suuria, jotta niiden kautta kerättyjen mielipiteiden ottaminen huomioon 
päätösten valmistelussa myös käytännössä onnistuu. Helsingissä 
mahdollinen aluefoorumien lukumäärä olisi hallintokeskuksen 
käsityksen mukaan suunnilleen kaupungin suurpiirijaon mukainen, eli 
7−8 aluefoorumia.

Hallintokeskuksen kannanotot Demokratia-ryhmän toimenpide-ehdotuksista

Toimenpide 1: Laaditaan selvitys osallistuvan budjetoinnin 
toteutusmahdollisuuksista Helsingissä. Selvityksen pohjalta valmistellaan esitys 
osallistuvan budjetoinnin kokeilusta.

Selvityksen laatiminen on perusteltua. Ylipormestarin 
oppilaskuntapäivät (osa Ruuti-hanketta, ent. Hesan Nuorten ääni) on 
ollut osallistuvan budjetoinnin ideoita nuorison keskuudessa 
hyödyntävä hanke Helsingissä, jota on toteutettu jo vuodesta 1998. 
Siitä kerätyt kokemukset ovat hyvä pohja osallistuvan budjetoinnin 
laajemmallekin kehittämiselle kaupungissa.
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Osallistuva budjetointi kannattaa toteutuessaan kytkeä toimenpiteisiin 2 
(alueellinen osallistuminen) ja 4 (vuorovaikutus verkkopalvelujen 
avulla).

Toimenpide 2: Laaditaan selvitys alueellisen osallistumisen parantamisen 
mahdollisuuksista Helsingissä. Selvityksen pohjalta valmistellaan vaihtoehtoisia 
esityksiä alueellisen osallistumisen hankkeista.

Tampereen Alvari-järjestelmä eli vuorovaikutuskanava asukkaiden ja 
kaupungin välillä (http://www.tampere.fi/tampereinfo/ 
osallistuminen/vaikuttamiskanavat/alvari.html) tarjoaa hyvän pohjan 
alueellisen osallistumisen kehittämiseksi myös Helsingissä kuitenkin 
niin, että Alvari-järjestelmän kokemuksia kehitetään edelleen Helsingin 
oloihin soveltuvaksi osallistumisjärjestelmäksi.

Tampereella Alue-Alvarit (http://www.tampere.fi/tampereinfo/ 
osallistuminen/vaikuttamiskanavat/alvari.html) ovat olleet asukkaista ja 
yhdistysten tai järjestöjen edustajista koottavia alueellisia työryhmiä, 
jotka kaupunginhallitus nimeää. Lisäksi Tampereella toimii suljettuna 
Facebook-ryhmänä keskikaupungin Facebook-Alvari. Alvari-
järjestelmän alueellista vaikuttamista täydentää verkkopalveluna 
toimiva Valma-valmistelufoorumi (http://valma.tampere.fi/), jonka kautta 
asukkaat voivat esittää mielipiteensä Tampereen kaupungin 
käsittelyssä olevista asioista. Tavoitteena on ollut taata kuntalaisille 
mahdollisuus vaikuttaa käsiteltäviin asioihin koko valmistelutyön ajan.

Helsingissä Tampereen Alvari-mallia edelleen soveltava ratkaisu voisi 
olla Helsingin kaupunginosayhdistykset (Helka) ry:n varsin hyvin 
toimivaan jäsenjärjestöpohjaan perustuva malli, jossa alueellisen 
vaikuttamisen mahdollistavat kaupungin aluefoorumit perustettaisiin 
esimerkiksi Helkan järjestökartan pohjana olevan kaupungin 
suurpiirijaon mukaisesti. Hallintokeskuksen mielestä tällaisia 
aluefoorumeita voisi suurpiirijaon perusteella olla seitsemän siten, että 
asukasmäärältään toistaiseksi pieni Östersundomin suurpiiri 
sisällytettäisiin Itäisen suurpiirin aluefoorumiin.

1. Itäinen (ml. Östersundom): 105 489 asukasta
2. Läntinen: 101 807 asukasta
3. Eteläinen: 100 664 asukasta  
4. Koillinen: 93 844 asukasta  
5. Keskinen: 80 268 asukasta  
6. Kaakkoinen: 47 028 asukasta  
7. Pohjoinen: 41 221 asukasta 

Näiden aluefoorumien toiminta voisi keskeisiltä osiltaan perustua 
Helsingissä pääosin varsin hyvin toimivien ja vahvasti 
kansalaisyhteiskuntaa edustavien kaupunginosayhdistysten varaan. 
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Jatkovalmistelussa aluefoorumien jäsenyysperusteet on tietenkin vielä 
täsmennettävä.

Kuva: Helsingin suurpiirit, peruspiirit ja osa-alueet (lähde: 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Helsinki_subdivisions-fi.svg)

Aluefoorumien tehtävät voidaan Helsingissä esim. Tampereen Alvari-
järjestelmää mukaillen määritellä seuraaviksi:

 ottaa kantaa valmistelussa ja suunnitteilla oleviin asioihin ja 
esittää niihin näkemyksensä,

 osallistua kaupungin talousarvion ja strategian laadintaan 
(osallistuva budjetoinnin väline),

 tehdä aloitteita tärkeinä pitämistään asioista ja viedä niitä 
kaupungin käsittelyyn

 toimia tiedon välittäjänä alueensa asukkaille asioista
 vaikuttaa alueen palvelujen kehittämiseen ja asuinympäristön 

suunnitteluun, jotta asukkaiden näkemykset ja paikallinen tieto 
saadaan asioiden valmistelun ja päätöksenteon tueksi.

Toimenpide 3: Tehdään toimintamalli kansanäänestysten käyttöön ottamiseksi 
Helsingissä.
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Kuntalain 30 ja 31 § sisältävät säännökset kunnallisista 
kansanäänestyksistä. Kansanäänestyksissä noudatettavasta 
menettelystä on puolestaan säädetty laissa 656/1990. 

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan kunnallinen kansanäänestys 
voi olla vain neuvoa-antava. Sitovan kansanäänestyksen on katsottu 
olevan ristiriidassa edustuksellisen demokratian kanssa ja lisäksi siihen 
on katsottu liittyvän tulkintaongelmia esimerkiksi olosuhteiden 
muuttumisen vuoksi. Kansanäänestyksen toimeenpanosta ja 
äänestysvaihtoehdoista päättää aina valtuusto.

Neuvoa-antava kansanäänestys on käyttökelpoinen erityisesti 
tilanteissa, joissa äänestyksen kohteena oleva kysymys voidaan 
muotoilla niin, että vaihtoehtoja on kaksi. Vain tällä tavoin voidaan 
varmistaa, että eniten ääniä saanut vaihtoehto edustaa samalla myös 
kansanäänestykseen osallistuneiden kuntalaisten enemmistön 
mielipidettä. 

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan kunnallista kansanäänestystä 
ei saa järjestää valtiollisten tai kunnallisten vaalien yhteydessä. Lain 
esitöissä tätä ratkaisua on perusteltu sillä, että äänestysviranomaisilla 
on vaalien aikaan muita tehtäviä ja kansanäänestyksen järjestäminen 
samaan aikaan saattaisi vaarantaa vaalien häiriöttömän kulun, samoin 
kuin johtaa kansanäänestyksen aiheen muodostumisen korostetuksi 
kunnallisvaaliteemaksi. Valtiollisten vaalien (tai valtiollisen 
kansanäänestyksen) yhteyteen kunnallisen kansanäänestyksen ei ole 
katsottu kuuluvan sen paikallisen luonteen vuoksi. Jos Helsingin 
kaupunginhallitus tekee lainsäädäntöaloitteen tätä säännöstä 
koskevaksi muutokseksi, aloitteessa on syytä kuvata, millä tavoin 
edellä mainitut ongelmallisiksi arvioidut seikat voitaisiin ratkaista.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan kunnallista kansanäänestystä 
koskevan aloitteen tekijöiden on omakätisesti allekirjoitettava aloite. 
Siksi lainsäädäntö ei nykyisellään mahdollista sähköistä 
aloitemenettelyä. Lainsäädäntö on kuitenkin peräisin 1990-luvun 
alkupuolelta; nykyiset mahdollisuudet sähköiseen tunnistautumiseen 
lienevät sillä tasolla, että lakia voidaan niin haluttaessa muuttaa myös 
siten, että kansanäänestysaloitteen tekeminen sähköisesti on 
mahdollista.

Toimenpide 4: Kehitetään verkkopalveluja ja lisätään vuorovaikutusta sekä 
valmistelun avoimuutta, jotta kaupungin tuottama asiakirja- ja muu tietoaineisto on 
helposti ja esteettömästi kaupunkilaisten avoimesti käytettävissä ja 
hyödynnettävissä.

Helsingin kaupungin uuden osallistumisen ja vaikuttamisen 
kehittämisohjelman keskeinen tavoite tulee olla kaupungin toimielinten 
päätösasiakirja-aineiston saattaminen olennaisesti entistä paremmin 
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kaupungin asukkaiden tutustuttavaksi jo asioiden valmisteluvaiheessa, 
asiakirjatiedon löydettävyyden parantaminen sekä mahdollisuus 
seurata kaupungin päätöksentekoa verkkopalvelun avulla. Asiakirjojen 
nykyistä paremman saatavuuden ja löydettävyyden lisäksi verkko-
osallistumista tulee kehittää uuden vuorovaikutteisen verkkopohjaisen 
osallistumisjärjestelmän avulla. 

Helsingin kaupungin päätösasiakirjat ovat olleet verkossa luettavissa jo 
toistakymmentä vuotta. Esityslistojen ja pöytäkirjojen lisäksi 
päätösasiakirjojen verkkojulkaisut sisältävät nykyään myös suurimman 
osa liiteaineistoa. 

Tähän saakka kaupungin asiakirja- ja muu tietoaineisto ei kuitenkaan 
ole ollut verkossa erityisen helposti ja esteettömästi saatavissa. 
Henkilötietolain tietosuojamääräysten takia kaikki kahta vuotta 
vanhemmat päätösasiakirjat on (harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta) 
tähän asti jouduttu poistamaan kaupungin toimielinten verkkosivuilta 
niihin sisältyvien henkilötietojen takia, koska kaupungin toimielinten 
(kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, lauta- ja johtokunnat) 
päätösasiakirjat aika ajoin sisältävät sellaisia henkilötietoja, jotka 
tietosuojavaltuutetun kannan mukaisesti on tullut poistaa verkosta 
asian tiedottamisen edellyttämän määräajan jälkeen. Tämä on 
vaikeuttanut merkittävästi varsinkin yli kaksi vuotta kestävien 
päätösprosessien seuraamista kaupungin verkkosivuilta.

Kun kaupungin päätösvalmistelussa ja päätöksenteossa siirryttiin 
heinäkuusta 2011 lähtien uuteen sähköiseen Ahjo-
asianhallintajärjestelmään, sen yhteydessä asiakirjatuotannossa otettiin 
käyttöön henkilötietojen automaattisen poiston määräajan jälkeen 
mahdollistava järjestelmä. Jatkossa ei siten enää ole estettä 
päätöstiedottamisen avoimuuden parantamiselle.

Ahjo-järjestelmästä voidaan myös tuottaa päätösvalmistelua ja 
päätöksentekoa koskevaa tieto-aineistoa paitsi kaupungin omiin 
sovelluksiin myös ulkopuolisten tuottamiin sovelluksiin avoimena Open 
Data -tietona. Helsingin kaupungin tietokeskuksen ja Forum Virium 
Helsingin ylläpitämä ja Espoon, Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten 
kaupunkien sekä Sitran ja valtiovarainministeriön rahoittama Helsinki 
Region Infoshare -hanke (http://www.hri.fi) on erinomainen työkalu 
tällaisen avoimen päätöksentekotiedon sovellusten kehittämisessä.

Hallintokeskuksen viestintä on parhaillaan yhteistyössä talous- ja 
suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosaston kanssa uudistamassa 
kaupungin hel.fi-verkkoportaalia ja myös sen päätöksentekosivustoa. 
Ahjo-asianhallintajärjestelmän uusien ominaisuuksien myötä kaupungin 
päätöksenteon seuraamista voidaan verkkosivuilla jatkossa 
olennaisesti parantaa ja helpottaa. Jo nyt kaupungin Helsinki-kanava -
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verkkovideoportaalin (www.helsinkikanava.fi) kaupunginvaltuuston 
kokouslähetyksissä palvelun käyttäjien saatavilla on lähes kaikki 
ajateltavissa oleva valtuuston kokoukseen liittyvä tieto 
(verkkovideolähetyksen lisäksi asiakirjat, läsnäolotiedot, pidetyt ja 
tulevat puheenvuorot, puheenvuorojen kestoajat, äänestystulokset ja 
äänestyskartat, tiedot asioiden käsittelystä sekä tehdyistä päätöksistä 
jne.) lähes reaaliaikaisena. Helsinki-kanavalta saatava kokoustieto on 
jo nyt suurelta osin saatavissa Open Data -tyyppisenä käyttäjien 
omissa sovelluksissa hyödynnettävänä tietona.

Verkossa tapahtuvan asukkaiden kuulemisen ja osallistumisen 
parantaminen voisi ainakin alkuvaiheessa tapahtua Tampereella jo 
vuosien ajan käytössä olleen Valma-valmistelufoorumi -tyyppisen 
sovelluksen avulla. Tämä olisi parhaassa tapauksessa otettavissa 
käyttöön suhteellisen nopealla aikataululla ilman aikaa vievää uuden 
verkko-osallistumissovelluksen rakentamista, vaikka sellaisenaan 
Tampereen jo useampia vuosia vanha ohjelmistosovellus ei olekaan 
siirrettävissä Helsinkiin. Uuden verkko-osallistumissovelluksen 
rakentaminen ja ylläpito olisi hallintokeskukseen sijoitettavan 
kaupungin keskushallinnon demokratiaryhmän keskeinen tehtävä 
alueellisen vaikuttamisen mallien kehittämisen rinnalla.

Toimenpide 5: Kaupunki tuottaa verkossa ja myös paperiversiona saatavilla olevan 
kansalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen oppaan. Oppaasta tehdään kerran 
vuodessa uudistuva versio sekä wiki-alueella jatkuvan keskustelun kautta uudistuva 
versio.

Helsingin kaupungin kansalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen opas 
on perusteltua tehdä painetussa muodossa, kun kaupungin 
osallistumisen ja vaikuttamisen perusratkaisuista on tehty päätökset ja 
toiminta on käynnistynyt. Hallintokeskuksen viestintä uudistaa osana 
hel.fi-portaalin uudistustyötä myös kansalaisvaikuttamisen ohjeet ja 
opastuksen verkkosivuilla. Tämä ohjeistus tuotetaan myös 
tulostettavassa muodossa, jolloin siitä on helposti saatavilla tulosteet 
aina ajantasaisessa muodossa. Verkkosivujen ohella kaupungin 
osallistumisen ja vaikuttamisen vaihtoehdoista tiedotetaan myös 
kaupungin jokaiseen talouteen jaettavassa Helsinki-Info -lehdessä, ja 
myös toimenpide-ehdotukseen sisältyvä opas voidaan aikanaan 
julkaista lehden liitteenä.

Toimenpide 6: Laaditaan selvitys koulujen sähköisten palveluiden tarjoamista 
vaikutusmahdollisuuksista koulutyöskentelyssä.

Kaupungin päätöksentekosivusto 
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksentek
o sekä Helsinki-kanava -verkkovideosivusto 
(http://www.helsinkikanava.fi/) ovat toimiva opetusväline varsinkin 
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yhteiskuntatiedon opetuksessa. Jo nykyään Helsinki-kanavalla 
säännöllisesti esitettävät Ylipormestarin oppilaskuntapäivät (ent. 
Nuorten ääni) tukevat tätä pyrkimystä.

Toimenpide 9: Laaditaan selvitys poliittisen johdon ja virkamiesjohdon työnjaon 
uudistamisesta. Tavoitteena on mm. vahvistaa kaupunginvaltuuston roolia 
kaupungin kehittämisessä ja johtamisessa.

Kaupunginvaltuusto vastaa kuntalain 13 §:n mukaan kaupungin 
toiminnasta ja taloudesta. Säännöksessä on lueteltu asiat, jotka 
kuuluvat valtuuston päätösvaltaan. Kaupungin hallinnosta vastaa lain 
23 §:n nojalla kaupunginhallitus ja johtamisesta lain 24 §:n nojalla 
kaupunginjohtaja tai pormestari. 

Kaupungin eri viranomaisten toiminnasta ja niiden välisestä toimivallan 
jaosta määrätään kaupunginvaltuuston hyväksymissä johtosäännöissä. 
Luottamushenkilöjohdon ja viranhaltijajohdon työnjaon uudistaminen 
tapahtuu siten tarkoituksenmukaisimmin johtosääntöjä tarpeen mukaan 
muuttamalla, ottaen kuitenkin huomioon, ettei johtosäännöillä voida 
poiketa kuntalaissa nimenomaisesti eri toimielin- ja viranhaltijatasoille 
säädetyistä tehtävistä. Samoin on huomattava, etteivät kunnan johtavat 
viranhaltijat voi kuntalain 34 ja 35 §:n vaalikelpoisuussääntelyn 
johdosta olla samalla luottamushenkilöasemassa.

Toimenpide 10: Toimenpiteiden etenemisestä raportoidaan kaupunginhallitukselle 
30.4.2012 mennessä. Kaupunginhallitus päättää tämän pohjalta jatkovalmistelusta 
ja seurannasta. Demokratia-ryhmä esittää, että kaupunginhallitus vie 
toimenpidesuunnitelman kaupunginvaltuuston lähetekeskusteluun. Demokratia-
ryhmä esittää, että kaupunginhallitus valmistelee toimenpiteet, joilla kaupunkilaiset 
voivat osallistua mahdollisimman laajasti ja aktiivisesti demokratiaprosessin 
jatkotyöhön.

Hallintokeskus tukee ajatusta kansalaiskeskustelusta 
demokratiaprosessin yhteydessä. Tällaisessa keskustelussa on 
mahdollista soveltaa esimerkiksi vuonna 2010 toteutetun varsin 
onnistuneen palveluverkkokuulemisen myönteisiä kokemuksia (ks. 
http://palveluverkko.hel.fi). 

Lisätiedot
Teppo Tiina, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

tiina.teppo(a)hel.fi

Henkilöstöjohtaja 29.2.2012

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Henkilöstökeskus toteaa, että demokratia-ryhmän loppuraportti sisältää 
hyviä ehdotuksia kansalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen 
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parantamiseksi. Toimenpide-ehdotuksissa otetaan huomioon 
henkilöstökeskuksen toimialan kannalta keskeiset maahanmuuttajia 
koskevat näkökulmat.

Henkilöstökeskus katsoo, että kaikkien virastojen ja liikelaitosten tulee 
olla mukana rasismin vastaisessa työssä, joka suuntautuu sekä 
kaupungin asukkaisiin ja heille tarjottaviin palveluihin että kaupungin 
henkilöstöpolitiikkaan. Selkeä ”nollatoleranssi rasismia kohtaan”  on  
lähtökohtana myös kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelmaa 
uudistettaessa.

Kaupungin johtamisjärjestelmän uudistaminen koskettanee myös 
kaupungin sisäisiä toimintatapoja ja johtamista.  Kehittämistyössä tulee 
kiinnittää huomiota hyvään muutostilanteiden henkilöstöjohtamiseen ja 
ottaa kaupungin hyvät yhteistoimintarakenteet ja käytännöt huomioon.

Lisätiedot
Pohjaniemi Marju, osastopäällikkö, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2012 § 76

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös

Demokratian ja kansalaisvaikuttamisen kehittäminen on ajankohtainen 
asia. Valtakunnallisella tasolla on valmisteilla Suomen ensimmäinen 
demokratiaselonteko, jonka tavoitteena on vahvistaa pitkäjänteistä ja 
suunnitelmallista demokratian edistämistä. Tätä taustaa vasten on 
tärkeää, että myös kaupungin tasolla pohditaan vakavasti 
kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä ja demokratian 
vahvistamista. On hyvä, että kaupungin demokratiaryhmä on aloittanut 
tämän työn.

Demokratiaryhmän loppuraportissa on joukko erilaisia toimenpide-
ehdotuksia, joilla pyritään parantamaan kuntalaisten 
osallistumismahdollisuuksia. Raportissa ei kuitenkaan pohdita sitä mitä 
vuorovaikutuksen lisäämisellä ja osallistumismahdollisuuksien 
parantamisella tavoitellaan. Osittain tämän vuoksi esitetyt toimenpiteet 
jäävät yksittäisiksi, hieman hajanaisiksi ja jossain määrin 
yhteismitattomiksi.  Lisäksi raportissa on käytetty useita demokratiaan 
ja sen edistämiseen kytkeytyviä käsitteitä, mutta niiden sisältöä ei ole 
määritelty. Määrittelemättä jääneitä käsitteitä ovat esimerkiksi suora 
demokratia, alueellinen demokratia, vuorovaikutus, osallistuminen, 
osallistumisviestintä ja voimaantuminen verkossa. Demokratiaryhmän 
loppuraportissa toimenpiteille ei ole myöskään määritetty vastuutahoja, 
kehittämisen vaatimaa osaamista ei ole varmistettu eikä osoitettu muita 
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resursseja. Lisäksi toimenpiteissä esitetyt aikataulut ovat osin 
epärealistisia.

Toimenpide-esitys verkkopalvelujen kehittämisestä vuorovaikutteiseen 
ja esteettömään suuntaan on kannatettava. Tässä suhteessa myös 
valtakunnallinen tavoitetaso on asetettu korkealle.  Valtioneuvoston 
4.2.2010 annetussa periaatepäätöksessä demokratian edistämisestä 
Suomessa todetaan, että Suomi haluaa olla 
verkkodemokratiavertailussa maailman 10 kärkimaan joukossa 2010-
luvun lopulla. Infrastruktuuria valmisteltaessa huomioidaan sekä 
epämuodollinen kansalaisten osallistuminen ja palautteen antaminen 
että kansanaloitteiden ja verkkoäänestämisen tekninen toteutus.

Demokratiatyöryhmän loppuraportissa verkkopalvelujen kehittämiseen 
liittyvä ehdotus on muotoiltu kovin yleispiirteisesti. Raportissa ei ole 
pohdittu esimerkiksi sosiaalisen median kasvavaa merkitystä 
yhteiskunnallisen keskustelun näyttämönä. Sosiaalisen median suosion 
kasvu kertoo siitä, että ihmisillä on halu ja tarve osallistua 
keskusteluun, kunhan se on luonteva osa heidän arkipäiväänsä. Tästä 
herää kysymys, pitäisikö kaupungin hallintokuntienkin suunnata 
toimintaansa verkossa sinne missä ihmiset jo ovat. Yksi näistä 
kohtaamispaikoista on sosiaalinen media. Siellä toimiminen edellyttää 
kuitenkin uuden tyyppistä ajattelua. On oltava ennakoiva, aktiivinen, 
toimittava välineen ehdoilla ja oltava aidosti vuorovaikutteinen.  

Raportissa luetellaan joukko kaupungin nykyisiä käytänteitä. 
Demokratiatyöryhmän raportissa ei kuitenkaan ole mainittu 
kaupunkisuunnitteluviraston vuorovaikutuskäytäntöjä ja siihen liittyvää 
kehittämistyötä. Tältä osin raportti ei anna kattavaa kuvaa siitä, miten 
kaupungin eri hallintokunnat ovat toteuttaneet asukkaiden 
osallistumismahdollisuuksien parantamista. 
Kaupunkisuunnitteluvirastossa on jo vuosia kiinnitetty erityistä 
huomiota asukasvuorovaikutukseen ja siihen liittyvien menetelmien 
kehittämiseen. Maankäyttö- ja rakennuslaki asettaa selkeät velvoitteet 
kaavoitukseen liittyvälle vuorovaikutukselle. Helsinki on monien 
laajojen suunnitteluhankkeiden kuluessa hoitanut vuorovaikutusta 
selvästi laajemmin kuin laki sitä edellyttää. Tähän pyritään myös 
jatkossa.  

Raportista saattaa saada käsityksen, että aluefoorumit olisivat 
pääasiassa kaupungin virastojen koordinoimia. Ne ovat kuitenkin mitä 
suurimmassa määrin asukaslähtöisiä hankkeita. Alueellista 
demokratiaa kehitettäessä onkin huolellisesti suunniteltava se, miten 
kaupungin hallinto toimii asukkaiden kehittämistoiveiden kanssa ja sitä 
missä määrin erilaisten toiveiden toteuttaminen on kaupungin 
organisaation vastuulla ja missä määrin kaupunkilaisten itsensä 
vastuulla. 
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Kaupunkisuunnitteluviraston toiminta vuorovaikutuksen lisäämiseksi

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on kehitetty avointa valmisteltavana 
olevan tiedon saantia, proaktiivista viestintää, vuorovaikutteista 
suunnittelua ja asukkaiden osallistumismahdollisuuksia sekä 
neuvontaa vaikuttamisessa ja tiedon saannissa. Tällainen toiminta 
vaatii osaavaa henkilökuntaa, taloudellisia resursseja, tehokasta 
viestintää ja ennen kaikkea toiminnan aktiivista ja määrätietoista 
johtamista ja vastuiden määrittelyä. Kaupunkisuunnitteluviraston 
palveluksessa on kolme vakinaista vuorovaikutussuunnittelijaa. He ovat 
suunnittelijoiden tukena kaikkien kaavoitushankkeiden 
vuorovaikutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä 
vuorovaikutusmenetelmien kehittämisessä.  

Kaupunkisuunnittelussa demokratiaa voidaan suunnitteluprosessissa 
lisätä varsinkin asukkaiden riittävällä ja riittävän varhaisella 
tiedonsaannilla sekä toimivalla asukkaiden ja suunnittelijoiden välisellä 
vuorovaikutuksella. Asukkaiden tiedonsaannin parantaminen vaatii 
riittävää resursointia ja myös käytännössä toimivia tiedotuskanavia. 
Vuorovaikutuksessa asukkaiden viestien konkretisointia varten on 
olemassa erilaisia menetelmiä, kuten esimerkiksi yhteisöllinen wiki-
suunnittelu sekä pehmo-GIS-menetelmä, jolla asukkaiden paikkoihin 
liittyviä kokemuksia merkitään kartalle tietokoneavusteisen 
paikkatietojärjestelmän avulla. Näiden kaltaisia menetelmiä käytetään 
kaupunkisuunnittelussa, mutta tavoitteena on oltava myös, että 
asukkaat kokevat demokratian toteutuvan suunnittelussa – silloinkin 
kun he eivät saa tahtoaan läpi. Myös luottamushenkilöiden roolia 
päätöksentekijöinä voi tässä suhteessa kehittää. 
Kaupunkisuunnitteluvirasto seuraa alan kehitystä ja 
tarkoituksenmukaisuus huomioon ottaen soveltaa demokratiaa 
edistäviä suunnittelumenetelmiä.

Suunnittelun avoimuuden ja demokratian lisääminen edellyttää myös 
henkilöstön lisäkoulutusta. Kaupungin demokratiahankkeen edetessä 
toimenpidevaiheeseen hankkeen vaatimat resurssit on syytä ottaa 
huomioon.

On tärkeää, että kaupunkilaiset pääsevät mukaan mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa oman asuinympäristönsä tulevaisuuteen 
vaikuttaviin prosesseihin. Voidaan perustellusti sanoa, että tällä on 
vaikutuksia myös suunnittelun laatuun. Asukasvuorovaikutus tuo 
valmistelijoiden käyttöön sellaista tietoa ja näkemyksiä jota ei muulla 
tavoin olisi käytettävissä. Valmisteluvaiheessa käytävän 
vuorovaikutuksen myötä moni suunnitelma on hioutunut sitten että niin 
asukkaat kuin suunnittelijat ovat pitäneet lopputulosta alkuperäisiä 
suunnitelmia parempina. 
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Lähiöprojekti asukasosallisuuden kehittäjänä

Eri kaupunginosissa tapahtuvassa alueellisessa toiminnassa eräs 
toimija on hallintokuntien yhteinen lähiöprojekti, joka korostaa 
toiminnassaan kumppanuutta ja asukasosallisuutta. Yhteiseen 
kehittämiseen on osallistunut myös asukastahoja ja yhdistyksiä 
resurssiensa puitteissa. Hankkeiden ja toiminnan seurauksena 
alueelliset verkostot ja toimintamahdollisuudet ovat parantuneet, kun 
toimijat ovat oppineet tuntemaan toisensa. Projektin toiminnassa on 
keskitytty esimerkiksi monipuolisten, kaikille avoimien 
kaupunginosatapahtumien, liikuntapalveluiden sekä kulttuuritarjonnan 
toteuttamiseen. Keskeisenä lähtökohtana on ollut tuetun tarjonnan 
tasapuolisuus kaupunginosan asukkaille sekä syrjäytymisen ehkäisy.  

Lähiöprojekti on myös säännöllisesti tukenut asukastoimintaan 
tarvittavien puitteiden, kuten asukastilojen, edellytyksiä. Tästä ovat 
esimerkkeinä Kontulan, Myllypuron ja Pihlajamäen lähiöasemat, 
Maunulan mediapaja ja Myllypuron uusi asukastila Mylläri.

Lähiöprojekti pyrkii jatkossakin tukemaan paikallisen toiminnan lähtö-
kohtia, mutta sen tehtävänä ei ole alueellisten yleispätevien 
rakenteiden muodostaminen. Sen sijaan on tärkeä tukea joustavia, 
alueiden omasta aktiivisuudesta rakentuvia kokonaisuuksia, joissa 
luodaan pohja yhteisölliselle ja urbaanille kaupunginosatoiminnalle. 

Verkkoviestinnän merkitys vuorovaikutuksessa

Sosiaalisen median läpimurto on kaventanut sekä julkisen sektorin 
toimijoiden että median mahdollisuuksia julkisen keskustelun asialistan 
määrittäjänä. Sosiaalisen median kautta julkiseen keskusteluun on 
noussut monta kysymystä aidosti alhaalta ylös aktiivisten kansalaisten 
esille tuomina. Tämä on asia jolla on todennäköisesti suuri vaikutus 
siihen minkälaisia odotuksia asukkaat kohdistavat päätöksenteon 
avoimuudelle ja läpinäkyvyydelle sekä mahdollisuudelle osallistua 
päätösten valmisteluun. Kaupunkisuunnitteluun liittyen tämä on tullut 
selvästi esille joidenkin laajaa kiinnostusta herättäneiden ristiriitaisten 
hankkeiden valmistelun yhteydessä.

Kaupunkisuunnitteluun liittyvän vuorovaikutuksen kehittämisessä 
erilaisilla verkkoratkaisuilla on ollut viime vuosina suuri merkitys. 
Lähtökohtana on se, että kaikki kaavoitukseen liittyvä aineisto on 
mahdollisimman helposti saatavilla. Tiedon on oltava avoimesti 
saatavilla, ymmärrettävää ja sen seuraamisen tulee olla 
mahdollisimman helppoa. On myös tärkeää, että tieto on avoimen 
datan periaatteiden mukaisesti tarjolla teknisesti sellaisessa muodossa, 
että sen käyttäminen on mahdollista eri ohjelmistoilla ja sitä voidaan 
hyödyntää osana verkkopalveluita. 
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Aktiivinen verkkoviestintä on eräs onnistuneen vuorovaikutusprosessin 
perusedellytyksistä. Kaupunkisuunnitteluvirastossa on jo noin kuusi 
vuotta ylläpidetty Suunnitelmat kartalla -palvelua, jonka kautta löytyvät 
kaikki kaavoitukseen liittyvät viralliset asiakirjat. Tämä ei kuitenkaan ole 
tulevaisuudessa riittävä verkkopalvelujen taso. Jatkossa palvelua 
tullaan täydentämään esimerkiksi kaavavahti- palvelulla, jonka 
tarjoamien herätteiden avulla on nykyistä helpompi seurata esimerkiksi 
omien kotikulmien suunnittelun etenemistä. Lisäksi 
kaupunkisuunnitteluvirastossa käytetään tiedonkeruussa aktiivisesti 
kaupungin ylläpitämään Kerro kartalla -palvelua. Lisäksi 
kaupunkisuunnitteluvirasto on yksi pilottivirastoista kun otetaan 
käyttöön uusi kaupunkitasoinen palautejärjestelmä. Kaupunkitasolla 
järjestelmiä tuleekin kehittää siten, että ne tukisivat hallintokuntien 
yhteisiä prosesseja siten, että virastojen väliset rajat vaikuttaisivat 
mahdollisimman vähän asukkaiden verkkoasiointiin.

Verkossa tapahtuvaan vuorovaikutukseen liittyy myös se, että 
kaupunkisuunnitteluvirasto on viime vuosina kehittänyt 
arkkitehtuurikilpailuinstituutioita. Useaan kilpailuun on liittynyt laaja 
verkossa tapahtuva vuorovaikutus. Koivusaaren ideakilpailun, 
Telakkarannan suunnittelukilpailun sekä Kirjava Satama- kilpailun 
kaikki työt on julkistettu verkkosivuilla ennen tuomariston ratkaisua, 
niistä on käyty avointa ja vilkasta keskustelua ja keskustelun tulokset 
on myös raportoitu tuomaristolle. Kokemukset aikaisempaa 
avoimempaan kommunikaatioon tähtäävistä kilpailuista ovat olleet 
myönteisiä ja tätä linjaa kannattaa jatkaa myös tulevaisuudessa.

Käsittely

28.02.2012 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Sampo Villanen: kappale (2): Demokratiaryhmän loppuraportissa on 
joukko erilaisia toimenpide-ehdotuksia, joilla pyritään parantamaan 
kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia.: (POIS: Raportissa ei 
kuitenkaan pohdita sitä mitä vuorovaikutuksen lisäämisellä ja 
osallistumismahdollisuuksien parantamisella tavoitellaan. Osittain 
tämän vuoksi esitetyt toimenpiteet jäävät yksittäisiksi, hieman 
hajanaisiksi ja jossain määrin yhteismitattomiksi.  Lisäksi raportissa on 
käytetty useita demokratiaan ja sen edistämiseen kytkeytyviä käsitteitä, 
mutta niiden sisältöä ei ole määritelty. Määrittelemättä jääneitä 
käsitteitä ovat esimerkiksi suora demokratia, alueellinen demokratia, 
vuorovaikutus, osallistuminen, osallistumisviestintä ja voimaantuminen 
verkossa.) 
Demokratiaryhmän loppuraportissa toimenpiteille ei ole (POIS: 
myöskään) määritetty vastuutahoja, kehittämisen vaatimaa osaamista 
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ei ole varmistettu eikä osoitettu muita resursseja. Lisäksi toimenpiteissä 
esitetyt aikataulut ovat osin epärealistisia.

Kappale (6): (POIS: Raportista saattaa saada käsityksen, että 
aluefoorumit olisivat pääasiassa kaupungin virastojen koordinoimia. Ne 
ovat kuitenkin) (LISÄYS: Aluefoorumit ovat) mitä suurimmassa määrin 
asukaslähtöisiä hankkeita. Alueellista demokratiaa kehitettäessä onkin 
huolellisesti suunniteltava se, miten kaupungin hallinto toimii 
asukkaiden kehittämistoiveiden kanssa ja sitä missä määrin erilaisten 
toiveiden toteuttaminen on kaupungin organisaation vastuulla ja missä 
määrin kaupunkilaisten itsensä vastuulla. 

Kannattajat: Heli Puura

Vastaehdotus:
Sampo Villanen: LISÄYS kappaleen (8) jälkeen:
Kaupunkisuunnittelussa demokratiaa voidaan suunnitteluprosessissa 
lisätä varsinkin asukkaiden riittävällä ja riittävän varhaisella 
tiedonsaannilla sekä toimivalla asukkaiden ja suunnittelijoiden välisellä 
vuorovaikutuksella. Asukkaiden tiedonsaannin parantaminen vaatii 
riittävää resursointia ja myös käytännössä toimivia tiedotuskanavia. 
Vuorovaikutuksessa asukkaiden viestien konkretisointia varten on 
olemassa erilaisia menetelmiä, kuten esimerkiksi yhteisöllinen wiki-
suunnittelu sekä pehmo-GIS-menetelmä, jolla asukkaiden paikkoihin 
liittyviä kokemuksia merkitään kartalle tietokoneavusteisen 
paikkatietojärjestelmän avulla. Näiden kaltaisia menetelmiä käytetään 
kaupunkisuunnittelussa, mutta tavoitteena on oltava myös, että 
asukkaat kokevat demokratian toteutuvan suunnittelussa – silloinkin 
kun he eivät saa tahtoaan läpi. Myös luottamushenkilöiden roolia 
päätöksentekijöinä voi tässä suhteessa kehittää. 
Kaupunkisuunnitteluvirasto seuraa alan kehitystä ja 
tarkoituksenmukaisuus huomioon ottaen soveltaa demokratiaa 
edistäviä suunnittelumenetelmiä.

Suunnittelun avoimuuden ja demokratian lisääminen edellyttää myös 
henkilöstön lisäkoulutusta. Kaupungin demokratiahankkeen edetessä 
toimenpidevaiheeseen hankkeen vaatimat resurssit on syytä ottaa 
huomioon.

Kannattajat: Heli Puura

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: kappale (2): Demokratiaryhmän loppuraportissa on joukko 
erilaisia toimenpide-ehdotuksia, joilla pyritään parantamaan 
kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia.: (POIS: Raportissa ei 
kuitenkaan pohdita sitä mitä vuorovaikutuksen lisäämisellä ja 
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osallistumismahdollisuuksien parantamisella tavoitellaan. Osittain 
tämän vuoksi esitetyt toimenpiteet jäävät yksittäisiksi, hieman 
hajanaisiksi ja jossain määrin yhteismitattomiksi.  Lisäksi raportissa on 
käytetty useita demokratiaan ja sen edistämiseen kytkeytyviä käsitteitä, 
mutta niiden sisältöä ei ole määritelty. Määrittelemättä jääneitä 
käsitteitä ovat esimerkiksi suora demokratia, alueellinen demokratia, 
vuorovaikutus, osallistuminen, osallistumisviestintä ja voimaantuminen 
verkossa.) 
Demokratiaryhmän loppuraportissa toimenpiteille ei ole (POIS: 
myöskään) määritetty vastuutahoja, kehittämisen vaatimaa osaamista 
ei ole varmistettu eikä osoitettu muita resursseja. Lisäksi toimenpiteissä 
esitetyt aikataulut ovat osin epärealistisia. Kappale (6): (POIS: 
Raportista saattaa saada käsityksen, että aluefoorumit olisivat 
pääasiassa kaupungin virastojen koordinoimia. Ne ovat kuitenkin) 
(LISÄYS: Aluefoorumit ovat) mitä suurimmassa määrin asukaslähtöisiä 
hankkeita. Alueellista demokratiaa kehitettäessä onkin huolellisesti 
suunniteltava se, miten kaupungin hallinto toimii asukkaiden 
kehittämistoiveiden kanssa ja sitä missä määrin erilaisten toiveiden 
toteuttaminen on kaupungin organisaation vastuulla ja missä määrin 
kaupunkilaisten itsensä vastuulla. 

Jaa-äänet: 7
Stefan Johansson, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Matti Niemi, 
Tuula Palaste-Eerola, Elina Palmroth-Leino, Osmo Soininvaara

Ei-äänet: 2
Heli Puura, Sampo Villanen

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 0

Esittelijän ehdotus voitti tehdyn vastaehdotuksen.

2. Äänestys

JAA - ehdotus. Esityksen mukaan
Ei- ehdotus
LISÄYS kappaleen (8) jälkeen:
Kaupunkisuunnittelussa demokratiaa voidaan suunnitteluprosessissa 
lisätä varsinkin asukkaiden riittävällä ja riittävän varhaisella 
tiedonsaannilla sekä toimivalla asukkaiden ja suunnittelijoiden välisellä 
vuorovaikutuksella. Asukkaiden tiedonsaannin parantaminen vaatii 
riittävää resursointia ja myös käytännössä toimivia tiedotuskanavia. 
Vuorovaikutuksessa asukkaiden viestien konkretisointia varten on 
olemassa erilaisia menetelmiä, kuten esimerkiksi yhteisöllinen wiki-
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suunnittelu sekä pehmo-GIS-menetelmä, jolla asukkaiden paikkoihin 
liittyviä kokemuksia merkitään kartalle tietokoneavusteisen 
paikkatietojärjestelmän avulla. Näiden kaltaisia menetelmiä käytetään 
kaupunkisuunnittelussa, mutta tavoitteena on oltava myös, että 
asukkaat kokevat demokratian toteutuvan suunnittelussa – silloinkin 
kun he eivät saa tahtoaan läpi. Myös luottamushenkilöiden roolia 
päätöksentekijöinä voi tässä suhteessa kehittää. 
Kaupunkisuunnitteluvirasto seuraa alan kehitystä ja 
tarkoituksenmukaisuus huomioon ottaen soveltaa demokratiaa 
edistäviä suunnittelumenetelmiä.

Suunnittelun avoimuuden ja demokratian lisääminen edellyttää myös 
henkilöstön lisäkoulutusta. Kaupungin demokratiahankkeen edetessä 
toimenpidevaiheeseen hankkeen vaatimat resurssit on syytä ottaa 
huomioon.

Jaa-äänet: 4 
Johansson, Karhuvaara, Palmroth-Leino, Männistö

Ei-äänet:5 
Palaste-Eerola, Villanen, Niemi, Puura, Soininvaara

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 0

Villasen vastaehdotus hyväksyttiin äänin 5 - 4.

21.02.2012 Pöydälle

Esittelijä
virastopäällikkö
Tuomas Rajajärvi

Lisätiedot
Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 37368

heikki.mantymaki(a)hel.fi
Tero Santaoja, lähiöprojektin projektipäällikkö, puhelin: 310 37155

tero.santaoja(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 28.02.2012 § 103

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:
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Yleisten töiden lautakunnan toimialaa koskevat esitykset

Kaupunginhallituksen päätös demokratia-ryhmän esitysten pohjalta 
käynnistyvistä jatkotoimenpiteistä sisälsi kuuden selvityksen ja 
suunnitelman laatimisen, joista yleisten töiden lautakunnan toimialaa 
koskevat: 

 osallistuva budjetointi
 alueellisen osallistumisen kokeilu
 hallintokuntien verkkopalveluhankkeet ja -suunnitelmat 

asukasosallistumista tukevan kehittämissuunnitelman laatimisen 
perustaksi

Osallistuva budjetointi

Selvityksen laatiminen osallistuvan budjetoinnin 
toteutusmahdollisuuksista on välttämätöntä. Selvityksen laatiminen ja 
sen pohjalta valmisteltava esitys osallistuvan budjetoinnin kokeilusta 
kuuluu luontevasti talous- ja suunnittelukeskuksen toimialaan. 

Osallistuvan budjetoinnin tavoitteet, sisällöt ja toimintamuodot tulee 
arvioida huolellisesti. Suurimmat mahdollisuudet lienevät strategisten 
tavoitteiden selkiinnyttämisessä ja priorisoinnissa.

Osallistuvan budjetoinnin toteutusmahdollisuuksien arvioinnissa tulee 
ottaa huomioon mm. seuraavia näkökohtia:

 strategiset linjaukset ja painopisteet yleisten alueiden 
investoinneissa ja käyttötaloudessa tehdään 
kaupunginhallituksen budjettiraamin (=kaupungin talouden 
reaalipuite) rajoissa

 edustuksellisuuden tasapainoisuus
 laadinnan aikataulujen yhteensovittaminen talouden suunnittelun 

vuosikellon kanssa
 budjettivalmistelun henkilöresurssien rajallisuus
 riski osallistuvien turhautumisesta, todelliset paikallisen tason 

vaikuttamismahdollisuudet
 nurkkakuntaisuuden riskit (NIMBY -ilmiö)

Alueellinen osallistuminen

Alueellisen osallistumisen kehittäminen kytkeytyy rakennusviraston 
toiminnassa yleisten alueiden aluesuunnitelmien laadintaan. 
Rakennusvirasto on laatinut yleisten alueiden aluesuunnitelmia 
vuorovaikutteisesti vuodesta 1998 alkaen. Lisäksi laajasta 
osallistamisprosessista on kokemusta katu- ja puistosuunnitelmien 
erityiskohteista kuten Tapaninkylän alueellinen katusuunnitelma ja 
Pihlajamäen nuorisopuisto.
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Rakennusvirastossa on kehitetty vuorovaikutusmenettelyjä aktiivisesti. 
Rakennusvirasto on kokenut hyväksi toimintatavaksi aluesuunnitelmien 
yhteydessä toteutettavista kyselyistä tiedottamisen laajasti jakeluna 
jokaiseen kotiin ja kaupungin yhteisen sähköisen kyselyalustan (=Kerro 
kartalla) käytön. Seuraavaksi rakennusvirasto tulee kokeilemaan 
sosiaalista mediaa osana aluesuunnittelun vuorovaikutusta ja 
tiedotusta. Tällä hetkellä nuorten mukaan saaminen ja yhteistyö 
koulujen kanssa toimivat ja mm. nuorisoasiainkeskuksen Ruuti-kanava 
on hyvä lisä vuorovaikutuksessa. Sen sijaan maahanmuuttajien 
tavoittaminen on yrityksistä huolimatta ollut vähäistä. Rakennusviraston 
yleisten alueiden aluesuunnitelman laadintaprosessin osana on ollut 
yhteistyön tekeminen myös eri hallintokuntien kanssa.

Rakennusvirasto on tehnyt aktiivista asukasyhteistyötä myös 
järjestämällä vuosittain kevätsiivoustalkoita ja ottamalla käyttöön 
vapaaehtoistyön toimintamallin. Vapaaehtoistyössä on mukana tällä 
hetkellä noin 350 puistokummia. Vapaaehtoistyö tuo uusia 
mahdollisuuksia lisätä asukkaiden osallistumista.

Yleisten töiden lautakunta pitää tärkeänä selvityksen laatimista 
alueellisen osallistumisen kokeilusta ja pilottisuunnitelmasta. 
Selvityksen pohjalta kaupunginhallituksen tulee päättää missä 
toiminnoissa ja millä alueilla alueellisen osallistumisen mallia 
pilotoidaan. Raportissa on esitetty harkittavaksi seuraavia toimialoja: 
ympäristö, nuorisotoimi, sosiaalivirasto, opetustoimi ja rakennustoimi.  
Alueellisen osallistumisen toimialat tulee arvioida asukkaiden 
palveluverkoston ja hallintokuntien välisten yhteistyöprosessien 
näkökulmasta. Raportissa tuodaan nykyisinä käytäntöinä ja hankkeina 
esille vain rakennusviraston aluesuunnittelu ja eri virastojen ja 
kansalaisjärjestöjen koordinoimat aluefoorumit. Esimerkiksi 
kaupunkisuunnitteluviraston ja liikuntaviraston toimintaan liittyy 
alueellisen osallistumisen näkökulmia. Vaikka kaavoitusprosessin ja 
katusuunnitelmaprosessin pelisäännöt tulevat maankäyttö- ja 
rakennuslaista, kumpaakin voitaneen laajentaa, mikäli aikataulu- ja 
henkilöresurssit antavat myöten. Lisäksi esimerkiksi 
kaupunkiympäristön yleiset alueet ja eri hallintokuntien käytössä olevat 
julkiset rakennukset muodostavat saavutettavuuden ja esteettömyyden 
kannalta asukkaiden arkeen vaikuttavan kokonaisuuden.

Alueellisen osallistumisen kehittäminen on tärkeä, mutta haasteellinen 
asia ja siinä tulisi edetä askeleittain. Tällä hetkellä eri hallintokuntien 
toimintakulttuurit ja toimintatavat ovat erilaisia. Alueellisen 
osallistumisen kehittäminen vaatii sektorirajat ylittävän 
suunnitteluprosessin, suunnitelmamallin, vuorovaikutuskeinojen sekä 
suunnitelman hyväksymiseen liittyvän päätöksenteon uudelleen 
arviointia ja kehittämistä. Lisäksi uusi toimintatapa vaatii 
henkilöresursseja ja osaamisen kehittämistä. Asukkaiden 
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osallistuminen ajoittuu vapaa-aikaan. On myös tarpeen arvioida 
asukkaiden näkökulmasta osallistumismahdollisuutta ja ajankäyttöä, 
kun valitaan toimintatapoja nykyistä laajempaan osallistumiseen.

Alueellista osallistumista koskevan menetelmäsuunnitelman valmistelu 
kaupunginhallituksen käsittelyyn on mahdollista. Pilottien määrä tulee 
kuitenkin rajata enintään kolmeen alueeseen, jotka edustavat koko 
kaupungin olosuhteita mahdollisimman hyvin. Valmistelussa on 
arvioitava uusien menettelytapojen kustannusvaikutukset, uuden 
toimintatavan valmistelijaresurssitarpeet sekä toimintatavasta 
mahdollisesti aiheutuvat toimeenpanon aikatauluviiveet. 
Kustannusvaikutukset tulisi kytkeä vuoden 2013 talousarvion 
valmisteluun. Rakennusviraston aluesuunnitelmien osalta pilotit tulee 
valita kohteista, joita ei vielä ole käynnistetty. Pilottien aikataulu on 
kytköksissä myös osallistuvan budjetoinnin 
toteuttamismahdollisuuksien selvittämiseen.  

Jos asukasvaikuttamisen vahvistamiseksi sektorirajat ylittävän 
osallistuvan suunnittelun tiellä edetään, pilottikohteiden suunnittelu 
yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa edellyttää nykyisten 
rakennusviraston aluesuunnitelmien aluerajausten yhteensovittamista 
muiden hallintokuntien rajausten kanssa. Uusi toimintatapa sektorirajat 
ylittävinä kokonaisuuksina tulisi vaikuttamaan myös aluesuunnitelmien 
sisältöön. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla ratkaisu, jossa 
rakennusviraston yleisten alueiden aluesuunnitelmasta muokataan 
tässä yhteydessä toimintojen sektorirajat ylittävä palveluverkon ja 
palvelutason kehittämisselvitys, jonka laatimisessa ovat myös muut 
hallintokunnat mukana. 

Aluesuunnitelmiin verrattuna katu- ja puistosuunnitelmien 
hankekohtainen vuorovaikutusprosessi on paikallisempi ja 
yhteistyöhallintokuntien määrä on vähäisempi. Rakennusvirasto vastaa 
jatkossakin katu- ja puistosuunnitelmien kansalaisyhteistyöstä.

Verkkopalvelujen kehittäminen

Verkkopalvelujen kehittäminen on kannatettavaa ja se vaatii talous- ja 
suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosaston vahvaa koordinointia ja 
kaupunkitasoisten ratkaisujen kehittämistyötä. Kokonaisvaltaista 
verkkopalvelujen kehittämistä ja asukasosallistumista tukevien 
kaupunkitasoisten ratkaisujen kehitystyötä tulee kiirehtiä.

Asukkaille suunnatuissa verkkopalveluissa rakennusvirasto hyödyntää 
seuraavia kaupunkitason verkkopalveluita. Palvelukartassa jaetaan 
tietoa julkisten rakennusten esteettömyydestä, leikkipuistoista, koira-
aitauksista, yleisövessoista ja viraston toimipisteistä. "Kerro kartalla" -
palvelu on käytössä aluesuunnitelmien kyselyissä ja suunnitelmien 
kommentoinnissa sekä lumipalautteessa. Paikkatietopalvelussa 



Helsingfors stad Protokoll 8/2012 229 (352)
Stadsfullmäktige

Kj/5
25.04.2012

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

(ptp.hel.fi) on esillä tietoa kaduilla ja puistoissa käynnissä olevista sekä 
tulevista töistä ja tapahtumista. Asiointiportaali (asiointi.hel.fi) on 
käytössä tapahtumaluvissa. Asiointiportaalia on tarkoitus hyödyntää 
jatkossa myös pysäköintivirhemaksujen oikaisuvaatimuksissa ja 
asukas- ja yrityspysäköintitunnusten muutoksissa. Alkamassa olevaa 
palauteydin-kehitystyötä rakennusvirasto tulee hyödyntämään laajasti 
asiakaspalvelusovelluksen jatkokehittämisessä. Lisäksi 
rakennusvirastolla on käytössä tekstiviestipalvelu asukkaille 
liukkausvaroituksen ja ajoneuvojen siirron osalta.

Verkkopalvelujen kehittäminen tulee kytkeä toimintaprosessien 
kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Pelkkä ongelmaraportointi auttaa 
vain yksittäisten ongelmien identifioimisessa ja esimerkiksi lumihaittoja 
koskeva ”Kerro kartalla” palvelu ei palvele vielä toiminnan 
ohjaamisessa. Toimintaa ohjaavien prosessien kokonaisvaltainen 
kehittäminen vaatii toimintatapojen aktiivista ja suunnitelmallista 
kehittämistä. Pelkkä verkkopalvelun kehittäminen ja käyttöönotto ei 
riitä.

Rakennusviraston kokemuksen mukaan erillisryhmien, kuten 
esimerkiksi pyöräilijöiden ja joukkoliikenteen kuljettajien sähköinen 
kuuleminen antaa osa-alueelta kattavan palautteen. Sähköinen 
palautekanava täydentää hyvin muuta hallintokuntien ja sidosryhmien 
yhteistyötä. 

Talous- ja suunnittelukeskuksessa käynnissä oleva palauteydintä 
koskeva kehitystyö luo rajapinnan ja yhteyden mm. sosiaalisen median 
palveluihin. Palauteytimen kautta ko. palaute tulee keskitetysti 
rakennusviraston ja eri hallintokuntien järjestelmiin. Järjestelmien 
kehittämisresurssien lisäksi verkkopalvelujen vuorovaikutteisuuden 
lisääminen ja mm. palautteiden käsittely ja vuoropuhelun ylläpito on 
myös henkilöresurssikysymys. 

Rakennusvirasto pyrkii aktiivisesti antamaan toimintaansa liittyvää 
suunnitelma- ja kartta-aineistoa sekä yleisten alueiden rekisterin 
aineistoa kuntalaisten käyttöön pääkaupunkiseudun Helsinki Region 
Infoshare -verkkopalveluun.

Esteettömyyden edistäminen

Demokratiaa lisäävien uusien toimintamallien toteuttamisessa on syytä 
tiedostaa myös esteettömyys. Esteettömyyden tulee olla yhtenä 
näkökulmana alueellisen osallistumisen suunnitelmapilotissa. 
Suunnitteluprosessien vuorovaikutuksessa on tärkeää, että 
verkkopalvelujen lisäksi tulisi olla muitakin mahdollisuuksia antaa 
palautetta. Myös asukastilaisuuksien saavutettavuus ja esteettömyys 
on tärkeää.  Lisäksi verkkopalvelut tulee olla selkokielisiä ja ne tulee 
toteuttaa esteettömästi.



Helsingfors stad Protokoll 8/2012 230 (352)
Stadsfullmäktige

Kj/5
25.04.2012

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

Käsittely

28.02.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutokset: 

Lisätään päätösehdotukseen erilliseksi kappaleeksi kappaleen 7 
jälkeen:
"Rakennusvirasto on tehnyt aktiivista asukasyhteistyötä myös 
järjestämällä vuosittain kevätsiivoustalkoita ja ottamalla käyttöön 
vapaaehtoistyön toimintamallin. Vapaaehtoistyössä on mukana tällä 
hetkellä noin 350 puistokummia. Vapaaehtoistyö tuo uusia 
mahdollisuuksia lisätä asukkaiden osallistumista."

Seuraava kappale korvaa päätösehdotuksen kappaleen 14:
"Asukkaille suunnatuissa verkkopalveluissa rakennusvirasto hyödyntää 
seuraavia kaupunkitason verkkopalveluita. Palvelukartassa jaetaan 
tietoa julkisten rakennusten esteettömyydestä, leikkipuistoista, koira-
aitauksista, yleisövessoista ja viraston toimipisteistä. Kerro kartalla -
palvelu on käytössä aluesuunnitelmien kyselyissä ja suunnitelmien 
kommentoinnissa sekä lumipalautteessa. Paikkatietopalvelussa 
(ptp.hel.fi) on esillä tietoa kaduilla ja puistoissa käynnissä olevista sekä 
tulevista töistä ja tapahtumista. Asiointiportaali (asiointi.hel.fi) on 
käytössä tapahtumaluvissa. Asiointiportaalia on tarkoitus hyödyntää 
jatkossa myös pysäköintivirhemaksujen oikaisuvaatimuksissa ja 
asukas- ja yrityspysäköintitunnusten muutoksissa. Alkamassa olevaa 
palauteydin kehitystyötä rakennusvirasto tulee hyödyntämään laajasti 
asiakaspalvelusovelluksen jatkokehittämisessä. Lisäksi 
rakennusvirastolla on käytössä tekstiviestipalvelu asukkaille 
liukkausvaroituksen ja ajoneuvojen siirron osalta."

21.02.2012 Pöydälle

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Lisätiedot
Silja Hyvärinen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 38619

silja.hyvarinen(a)hel.fi

Opetuslautakunta 28.02.2012 § 19

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös
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Opetuslautakunta päätti antaa Demokratia-ryhmän loppuraportista 
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lautakunnan lausunnossa otetaan kantaa vain suoranaisesti 
opetustointa koskeviin  toimenpide-ehdotuksiin. Näitä ovat toimenpide-
ehdotukset 1, 2, 4, 6 ja 7. Osassa toimenpide-ehdotuksista on jo 
loppuraportin liitteenä 2 olevassa selvityksessä kerrottu opetustoimen 
toimenpiteistä koskien erityisesti kouludemokratiaa ja nuorten 
osallistumista. Tässä lausunnossa on siten vain päivitetty tuota 
aiemmin annettua tietoa. 

Alueellisen demokratian kehittämisosiossa ehdotetaan toimenpiteenä 
1, että laaditaan selvitys osallistuvan budjetoinnin 
toteutusmahdollisuuksista Helsingissä. Selvityksen pohjalta 
valmistellaan esitys osallistuvan budjetoinnin kokeilusta. Lisäksi 
alueellisen demokratian kehittämisosiossa ehdotetaan toimenpiteenä 2, 
että laaditaan selvitys alueellisen osallistumisen parantamisen 
mahdollisuuksista Helsingissä. Lautakunta katsoo, että molemmat 
toimenpide-ehdotukset ovat kannatettavia ja ne liittyvät toisiinsa siten, 
että toimenpide-ehdotuksessa 2 selvitetään alueellisen osallistumisen 
parantamismahdollisuuksia Helsingissä yleensä ja toimenpide-
ehdotuksessa 1 puolestaan selvitetään alueellisen osallistuvan 
budjetoinnin toteutusmahdollisuuksia ja tehdään ehdotus budjetoinnin 
kokeilusta. Lautakunta toteaa, että lasten ja nuorten 
vuorovaikutussuunnitelmahankkeessa on kehitetty malleja lasten ja 
nuorten osallistumiseen omien paikkojensa suunnitteluun (tarkempi 
kuvaus liitteessä 2). Tällä hetkellä vuorovaikutussuunnitelmaa ei 
kuitenkaan vielä ole eri virastoissa otettu laajasti käyttöön, eikä siihen 
ole kaikin osin toiminnan tasolla sitouduttu. Lasten ja nuorten 
vuorovaikutussuunnitelman toteutuminen edellyttää kaupungin eri 
virastojen johdon tietoiseksi tekemistä ja sitouttamista, 
poikkihallinnollisen johtamisen kehittämistä sekä henkilöstön 
osaamisen vahvistamista. Keskeisiä virastoja ovat ainakin 
opetusvirasto, nuorisoasiainkeskus, kiinteistöviraston tilakeskus, 
sosiaalivirasto, liikuntavirasto, kirjasto, rakennusvirasto, 
kaupunkisuunnitteluvirasto sekä talous- ja suunnittelukeskus. 

Lasten ja nuorten mukanaolo alueellisen osallistumisen piloteissa on 
varmistettava ja niissä tulee hyödyntää jo kehitettyjä lasten ja nuorten 
osallistumisen malleja. Opetusvirasto on ollut toteuttamassa koulujen 
pihoihin suuntautuneita vuorovaikutteisia osallistamishankkeita 
Malminkartanossa, Porolahdessa ja Pukinmäessä. Vireillä on hanke 
Kallion ala-asteen koulun kanssa. Koulujen sisätiloissa käynnistettiin  
”Pamaus 2011” ehdotusten pohjalta jatkotyöskentely koulujen 
sisätilojen viihtyisyyden parantamiseksi. Opetusvirasto käynnisti 
kesäkuussa 2011 iltapäivätoiminnassa tilaprojektin, jossa tarkoituksena 
oli kalustaa yhdeksän koulun iltapäivätoiminnan nykyiset tilat siten, että 
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ne olisivat yhteisiä opetuksen kanssa. Projektin tarkoituksena oli lisätä 
iltapäivätoimijoiden, koulujen henkilökunnan ja oppilaiden kuulemista ja 
osallistamista. Projekti kesti vuoden 2011 loppuun. Saatujen 
vastausten perusteella voidaan arvioida projektin onnistuneen  erittäin 
hyvin. Iltapäivätoiminnan tilaprojektille toivotaan jatkoa, mutta tämä 
vaatii rahoituksellista tukea.

Valmistelun avoimuuden lisäämisosiossa on toimenpide-ehdotuksena 
(4), että kehitetään verkkopalveluja ja lisätään vuorovaikutusta sekä 
valmistelun avoimuutta, jotta kaupungin tuottama asiakirja- ja muu 
tietoaineisto on helposti ja esteettömästi kaupunkilaisten avoimesti 
käytettävissä ja hyödynnettävissä. Lautakunta katsoo, että nämä 
suunnitelmat valmistelun avoimuuden lisäämiseksi ovat kannatettavia. 
Strategisen suunnittelun ja arvioinnin sähköisten ympäristöjen 
kehittäminen on opetustoimen tietohallinnon uuden linjauskauden 2012 
– 2015 tavoitteita. Sekä virastohallinnon että koulujen ja oppilaitosten 
toiminnan suunnittelun ja arvioinnin sähköiset ympäristöt on tarkoitus 
uusia ja liittää yhteen. Samassa yhteydessä on tilaisuus 
toimintaprosessien kehittämiseen niin, että strategisesta suunnittelusta 
tulisi osallistavampi. Tähänkin saakka koulujen ja oppilaitosten 
oppilaskunnat ovat osallistuneet tavoitteiden asettamiseen ja 
toteutuneen arviointiin. Myös palveluverkon uudistamisprosessissa 
kuntalaisten osallistamiselle on luotu kanavia. Opetusvirasto osallistuu 
myös vuonna 2012 tilakeskuksen koordinoimaan hankkeeseen, jonka 
tavoitteena on palveluverkkojen poikkihallinnollinen kehittäminen 
asukaslähtöisesti. 

Toimenpide-ehdotukseen 4 liittyen lautakunta toteaa lisäksi, että 
opetusvirastossa on käytössä palautejärjestelmä, jossa kuntalaiset 
voivat esittää joko internetissä julkisesti kysymyksiä, antaa palautetta ja 
tehdä kehittämisehdotuksia tai saada halutessaan henkilökohtainen 
vastaus sähköpostilla. Lautakunta  katsoo, että valmistelun avoimuutta 
ja läpinäkyvyyttä lisäisi myös se, että Helsingin kaupunki ottaisi 
käyttöönsä Kuntaliiton 8.6.2011 hyväksymän suosituksen vaikutusten 
ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa. Suosituksen 
mukaan valmistelussa muodostetaan useissa asioissa vaihtoehtoisia 
ratkaisuehdotuksia, joiden vaikutukset arvioidaan ja tämä arviointitieto 
esitetään päätösesityksen yhteydessä. Lautakunta katsoo, että 
valmistelun avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi on tarpeen 
ottaa käyttöön suosituksen mukainen vaikutusten ennakkoarviointi 
kaupungin päätösten valmistelussa. 

Toimenpide-ehdotukseen 6 (valmistelun avoimuuden lisäämisosio) 
lautakunta toteaa, että kaikilla perusopetuksen kouluilla on käytössä 
sähköinen Fronter-oppimisalusta, jota koulut käyttävät oppilaiden 
kuulemisessa ja osallisuuden tukemisessa. Koulut ovat valmistautuneet 
ylipormestarin kokouksiin Fronterissa. Valmistautumiseen on kuulunut 
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verkossa käytävä keskustelu teemoista sekä kokouksessa käsittelyyn 
tulevista kannanotoista äänestäminen. Vuoden 2012 Ylipormestarin 
kokouksia valmistelevaan työskentelyyn on verkossa osallistunut n. 7 
000 oppilasta. Fronteria voidaan käyttää osallisuuden lisäämiseen. Sen 
kautta voidaan koota ideoita, käydä keskustelua, äänestää ja jakaa 
dokumentteja. Pormestarin oppilaskuntapäivien esityksistä järjestettyyn 
äänestykseen osallistui 4 500 oppilasta tammikuussa 2012. Toisella 
asteella äänestys tapahtui Facebookissa. Myös toisen asteen 
oppilaitoksissa käytetään Fronteria opiskelijoiden osallisuuden 
lisäämiseen. Lisäksi yhteisöllinen kouluhankkeessa pilotoitiin eräässä 
peruskoulussa koulun omaa yhteisöllistä mediaa. Kehitystyö tehtiin 
yhdessä oppilaiden kanssa. Pilotoinnista saatujen kokemusten pohjalta 
tuotetaan kehittyneempi Hyrrä-alusta laajempaan käyttöön kouluille 
tavoitteena osallistumisen ja osallisuuden edistäminen ja näkyvyyden 
lisääminen kouluyhteisössä, myös informaalisti. Toisella asteella 
käytetään yhteisöllistä mediaa (wikit, blogit, facebook jne) sekä 
oppilashuollossa että pedagogisessa toiminnassa. Lisäksi 
videopohjaisten etäneuvotteluratkaisujen käyttöä kehitetään ja yhtenä 
ajatuksena on ollut käyttää sitä asiantuntijoiden, koulujen ja 
oppilaitosten sekä luokkien ja ryhmien välisessä dialogissa. Wilma- ja 
Winha-ympäristöä käytetään koulun ja kodin väliseen viestintään ja sen 
sisällä on tiedotettu mm. vanhemmille tai yhdessä lapsille ja 
vanhemmille kohdennetuista kyselyistä. Tietohallinnon linjausten 
toteutumisen seurantaa ja edelleen kehittämistä varten perustetaan 
edustuksellisia foorumeita, joita voidaan toteuttaa myös virtuaalisesti. 
Jotta Fronterissa käytävä keskustelu vaikuttaisi päätöksentekoon, 
opetuslautakunnan jäsenillä ja varajäsenillä tulisi olla soveltuvin osin 
vapaa pääsy Fronteriin

Toimenpide-ehdotuksena 7 (valmistelun avoimuuden lisäämisosio) 
esitetään, että laaditaan selvitys ns. demokratiatiloista ja niiden käytön 
kustannuksista. Lautakunta toteaa, että opetusvirasto myöntää koulu- 
ja oppilaitostiloja ilta- ja vapaa-ajankäyttöön erilaiseen kokoontumis- ja 
harrastetoimintaan. Virasto pyrkii kehittämään jatkuvasti toimintaansa 
niin, että tilojen saavutettavuus helpottuu ja niiden käyttöaste kasvaa. 
Lautakunta pitääkin tärkeänä, että kaupungin tilat ovat mahdollisimman 
tehokkaassa käytössä ja kaupunkilaisten saavutettavissa. 
Opetusvirasto osallistuu Helsingin kaupungin tilavaraustyöryhmän 
työskentelyyn. Tämä työryhmä selvittää alkukeväästä 2012 
mahdollisuuksia yhtenäistää kaupungin erilaisia tilanvarausjärjestelmiä. 
Tavoitteena on varausjärjestelmien harmonisointi ja vapaana olevien 
tilojen helppo seurattavuus erityisesti asiakasnäkökulmasta.

Käsittely

28.02.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
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Keskustelu.

Jäsen Gorschkow-Salonranta ehdotti, että päätösehdotuksen 7. 
kappaleen ("Toimenpide-ehdotuksen 6…") loppuun lisätään seuraavaa: 

"Jotta Fronterissa käytävä keskustelu vaikuttaisi päätöksentekoon, 
opetuslautakunnan jäsenillä ja varajäsenillä tulisi olla soveltuvin osin 
vapaa pääsy Fronteriin."

Esittelijä otti ehdotuksen omakseen.

Hyväksyttiin esittelijän muutettu ehdotus.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot
Leena Oulasvirta, laatupäällikkö, puhelin: 310 80563

leena.oulasvirta(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 28.02.2012 § 23

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa Demokratia-ryhmän 
1.11.2011 valmistuneesta loppuraportista seuraavan lausunnon:

Demokratia-ryhmän loppuraportti sisältää useita hyviä ehdotuksia 
kaupunkilaisten demokraattisten vaikuttamismahdollisuuksien 
kehittämiseksi ja laajentamiseksi vastaten siten valtuuston hyväksymän 
strategiaohjelman 2009-2012 tavoitteita.

Johtokunta pitää hyvänä mm. toimenpiteen 2 (alueellisen 
osallistumisen parantaminen) kohdalla esitettyä kokeellista 
toimintatapaa, jossa pilottien ja kokeilujen kautta voidaan etsiä toimivia 
menettelyjä. Johtokunta pitää tärkeänä, että jatkoselvityksissä 
myöskään vakiintuneita ja hyviksi havaittuja alueellisia 
vuorovaikutusfoorumeita, kuten vaikkapa ylipormestarin asukasillat, ei 
hylätä vaan pyritään kehittämään edelleen asukkaiden kuulemiseksi.

Useisiin toimenpide-esityksiin liittyy toimintatapojen uudistamista 
hallintokunnissa. Tämä näkyy mm. toimenpide 4:ssä, jonka mukaan 
”Kehitetään verkkopalveluja ja lisätään vuorovaikutusta sekä 
valmistelun avoimuutta, jotta --- asiakirja- ja muu tietoaineisto on 
helposti ja esteettömästi kaupunkilaisten avoimesti käytettävissä ja 
hyödynnettävissä.” Toimenpide edellyttää myös hallintokuntien asukas- 
ja yhteisöosaamisen edelleen kehittämistä, jota ei raportissa ole 
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nostettu erityisesti esille, vaikka raportin s. 6 todetaankin ”henkilöstöä 
kannustetaan vuoropuheluun asukkaiden kanssa”. Vuorovaikutus- ja 
osallistamisosaaminen tulee ottaa huomioon jatkossa entistä 
vahvemmin henkilöstön toimenkuvissa, koulutuksessa ja 
rekrytoinnissa, mikäli tässä halutaan aidosti onnistua.

Kaupunginmuseon rooli demokratian vahvistamisessa liittyy erityisesti 
periaatteeseen demokraattisesta oikeudesta kulttuuriperintöön, ja 
kulttuuriperinnön saavutettavuuteen sekä saatavuuteen. Vapaa pääsy 
museoiden näyttelyihin, kulttuuriperinnön äärelle, on yksi keskeinen 
keino turvata tämän periaatteen toteutumista. Kaupunginmuseo tuottaa 
ja jakaa tietoa kulttuuriperinnöstä eri keinoin ja tarjoaa 
strategiaohjelman tavoitteiden mukaisesti kaupunkilaisille alueellisen 
identiteetin rakennusaineita sekä kannustaa aktiiviseen 
kansalaisuuteen. Kaupunkilaisten kuulemista, osallisuutta pyritään 
museon eri toiminnoissa edistämään ja toimintoja jalkauttamaan myös 
museon toimipisteiden ulkopuolelle, eri kaupunginosiin liittyvien 
hankkeiden kautta. Etsitään uusia yhteistyömuotoja 
kansalaisjärjestöjen kanssa. Useita demokratian vahvistamiseen 
liittyviä tavoitteita on mukana myös vuoden 2011 lopulla hyväksytyssä 
kulttuuristrategiassa.

Toimenpide 4:n mukaan kootaan läpileikkaus kaikista 
verkkopalveluhankkeista ja suunnitelmista, joita hallintokunnat 
kehittävät tällä hetkellä. Kaupunginmuseolla on suunnittelu- ja 
toteutusvaiheessa oleva Kokoelmat verkkoon -hanke, jossa museon 
kokoelma- ja kulttuuriympäristötietokantoja avataan asiakasliittymän 
kautta verkkoon ja mahdollistetaan myös pilottivaiheessa valokuvien 
verkkokauppa. Jo nykyisin museon verkkosivuilla on avoin pääsy 
useisiin kaupunginosien kulttuuriympäristön inventointeihin ja 
monipuolisiin verkkonäyttelyihin, joilla edistetään kulttuuriperinnön 
saavutettavuutta.

Kaupunginmuseon johtokunta puoltaa Demokratia-ryhmän esittämien 
toimenpiteiden toteuttamista kaupunginhallituksen päätöksen 
mukaisesti.

Esittelijä
museonjohtaja
Tiina Merisalo

Lisätiedot
Tiina Merisalo, museonjohtaja, puhelin: +358 9 310 36485

tiina.merisalo(a)hel.fi

Suomenkielisen työväenopiston jk 28.02.2012 § 19

HEL 2011-002909 T 00 00 02
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Päätös

Kaupunginhallitus on pyytänyt johtokunnalta lausuntoa Demokratia-
ryhmän loppuraportista 29.2.2012 mennessä ((HEL 2011-002909 T 00 
00 02, Khs 2011-207). Johtokunta antanee asiasta seuraavan 
lausunnon: 

Työväenopiston johtokunta katsoo, että Demokratia – ryhmän raportti 
on oikeansuuntainen ja toteutuessaan parantaa demokratian 
toteutumista.  Työväenopisto voi järjestää vapaan sivistystyön 
koulutusta aikuisille esimerkiksi seuraavissa ehdotetuissa 
toimenpiteissä:

Osallistuva budjetointi: Opisto voi tarvittaessa järjestää kuntalaisille 
koulutusta, missä voidaan tehdä yhteistyötä muiden kaupungin 
toimijoiden kanssa.

Alueellisen osallistumisen parantaminen: Opisto voi tarvittaessa olla 
mukana järjestämässä alueellisia tilaisuuksia.

Osallistumisen ja vaikuttamisen opas: Opisto voi olla mukana 
järjestämässä koulutusta ja tilaisuuksia oppaaseen liittyen.

Demokratiatilat: Opiston tiloja voidaan käyttää demokratiatiloina, milloin 
ne ovat vapaat omasta toiminnasta. Opisto voi tarvittaessa sijoittaa 
omaa toimintaansa muihin demokratiatiloihin.

Työväenopiston roolia yhteiskunnallisten asioiden käsittelyn ja 
demokratian edistäjänä voidaan kehittää. Keskustelutilaisuuksien ja 
luentojen lisäksi yhteiskunnallisia kysymyksiä voidaan tuoda esille 
myös muiden ainealojen kuten teatterin, kotitalouden ja 
ympäristökasvatuksen keinoin. Lisäksi opisto edistää jo nykyisinkin 
erityisryhmien, kuten maahanmuuttajien, vanhusten ja vammaisten, 
mahdollisuuksia osallistua koulutukseen. Lisäksi on tarve kehittää 
kuntalaisten mahdollisuutta antaa palautetta työväenopiston 
toiminnasta ja tehdä kurssitarjontaan tai muuhun toimintaan liittyviä 
ehdotuksia. Tämä voidaan tehdä yhteistyössä muiden kuntalaisten 
vaikutusmahdollisuuksia kehittävien toimijoiden kanssa.

Esittelijä
johtava rehtori
Taina Törmä

Lisätiedot
Taina Törmä, johtava rehtori, puhelin: 310 88501

taina.torma(a)hel.fi

Asuntolautakunta 16.02.2012 § 12
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HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös

Asuntolautakunta päätti antaa Demokratia-ryhmän loppuraportista 
seuraavan lausunnon:

Kuntalaisten osallistumisaktiivisuuden lisääminen on tärkeä strateginen tavoite

Kaupungin strategiaohjelmassa demokratian ja kuntalaisten 
vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen on ollut yksi keskeisistä 
kohteista. Demokratia-ryhmä on raportoinut tähän mennessä 
toteutetuista hyvistä käytännöistä, joista on runsaasti esimerkkejä mm. 
nuorisotyössä ja koulumaailmassa.  

Näyttää siltä, että sähköisen kuulemisen ja vaikuttamisen 
verkkopalveluja sekä alueellisia asukaspaneeleja olisi syytä kehittää 
ensisijaisesti. Näistä saadaan myös välineitä suoran ja edustuksellisen 
demokratian toimintaedellytysten toteuttamiseen ja tukemiseen.     

Kuntalaisen tiedonsaanti ja päätöksenteon avoimuus

Kehitettäessä kanavia vaikuttamiseen on syytä muistaa, että toimivan 
järjestelmän edellytyksenä ovat hyvät tiedonsaantimahdollisuudet ja 
hallinnollisen päätöksentekojärjestelmän läpinäkyvyys. 
Verkkopalvelujen kehittämisessä tulisi siis huomioida, että hyvä ja 
esteetön tiedonsaanti on edellytys päätöksentekoon osallistumiselle. 
Osallistumisen ja tiedonsaannin palveluja onkin syytä kehittää 
samanaikaisesti siten, että asian tietosisältö ja tausta on saatavilla 
palaute- ja osallistumiskanavan yhteydessä.

Vuokralaisdemokratiaa voidaan kehittää ja vahvistaa verkkopalveluilla

Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratian tarkoituksena on antaa 
asukkaille päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuus omaa asumistaan 
koskevissa asioissa sekä lisätä asumisviihtyvyyttä ja edistää 
vuokratalojen kunnossapitoa ja hoitoa. 

Asukkaiden osallistumisaktiivisuutta voitaisiin lisätä verkkopalvelujen 
avulla kohtuullisin kustannuksin ja yhtiön ja asukkaiden 
yhteiskehittelyllä. Hyvin tehdyt kanavat helpottavat osallistumista, 
koska se ei ole aikaan tai paikkaan sidottua. Valtaosa kaupungin 
vuokralaisista saadaan verkkopalvelun piiriin jos järjestelmä 
toteutettaisiin Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja sen alueyhtiöiden 
yhteisenä asiointiportaalina. Palvelu tavoittaisi noin 90  000 kaupungin 
vuokralaista. Järjestelmän isäntä olisi Helsingin kaupungin asunnot Oy.

Kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet paranevat tulevaisuudessa
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Kaupunginhallitus on käynnistänyt suhteellisen laajan 
jatkotoimenpideohjelman kuntalaisdemokratian ja kuntalaisten 
osallistumisen edistämiseksi. Toimenpide osoittaa, että asia koetaan 
poliittisesti erittäin tärkeäksi ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet 
tulevat paranemaan tulevaisuudessa.

Käsittely

16.02.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan lisäämällä kuudennen kappaleen 
ensimmäisen lauseen loppuun seuraavaa: "kohtuullisin kustannuksin ja 
yhtiön ja asukkaiden yhteiskehittelyllä".

Esittelijä
osastopäällikkö
Markku Leijo

Lisätiedot
Marjo Tapana, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 34222

marjo.tapana(a)hel.fi
Markku Leijo, osastopäällikkö, puhelin: 310 34159

markku.leijo(a)hel.fi

Eläintarhan johtokunta 16.02.2012 § 11

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon 
demokratiaryhmän loppuraportista:

Eläintarhan johtokunta toteaa, että on hyvä, että suunnitelma ja selvitys 
alueellisen demokratian kehittämiseksi, suoran demokratian 
edistämiseksi ja valmistelun avoimuuden lisäämiseksi on vihdoin tehty 
kaupungin hallinnossa. 

Raportissa esitetyt toimenpiteet ovat hyviä ja kannatettavia. Eläintarhan 
johtokunta haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota ja lausua oman 
näkökantansa erityisesti seuraavien toimenpiteiden osalta: 

Raportin kohta 4 Valmistelun avoimuuden lisääminen 

Toimenpide 4:
Kehitetään verkkopalveluja ja lisätään vuorovaikutusta sekä 
valmistelun avoimuutta, jotta kaupungin tuottama asiakirja- ja muu 
tietoaineisto on helposti ja esteettömästi kaupunkilaisten avoimesti 
käytettävissä ja hyödynnettävissä.
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Toimenpiteen 4 kohdalla raportissa todetaan, että ”Kaupungin 
tarjoamia osallistumis-, vuorovaikutus- ja palautepalveluja kehitetään ja 
helppokäyttöisyyttä lisätään (henkilöstön palautekanava esimerkkinä) 
sekä tehostetaan osallistumisviestintää. Kootaan läpileikkaus kaikista 
verkkopalveluhankkeista ja suunnitelmista, joita hallintokunnat 
kehittävät tällä hetkellä. Selvityksen pohjalta laaditaan 
toimintasuunnitelma kansalaisten voimaannuttamisesta verkossa ja 
valitaan kärkihankkeet 31.3.2012 mennessä.”

Korkeasaaren eläintarha on mielellään mukana  osallistumis-, 
vuorovaikutus- ja palautepalvelujen kehittämistyössä. Korkeasaari 
näkee hyvin kannatettavana, että helsinkiläiset osallistetaan ”meidän 
Korkeasaaren” rakentamiseen osana Korkeasaaren kehittämistä ja 
yleissuunnitelmatyötä. 

Korkeasaaren ensimmäinen osallistamispilotti voisi olla Kalasataman 
metroasemalle sijoittuva Korkeasaaritila, jonka yksi tärkeä kohderyhmä 
ovat nuoret. Korkeasaari voisi osallistaa nuoria ja muutoinkin 
helsinkiläisiä tilan ja siellä tarjolla olevien sisältöjen suunnittelussa. 
Samalla Korkeasaari voisi sitouttaa nuoria lajiensuojelun tematiikkaan. 
Korkeasaari tekisi tämän mielellään yhteistyössä Ruudin kanssa.

Korkeasaaren yleissuunnitelmatyön yhteydessä osallistamista voitaisiin 
harjoittaa laajemminkin  esim. sosiaalisen median (mm. twitter ja 
Facebook) kautta. Samalla Korkeasaari saisi rakennettua Korkeasaari-
brändiä kansainvälisestikin. Korkeasaari haluaisi olla tällä yksi 
"kansalaisten voimaannuttaminen verkossa" kärkihankkeista sillä 
edellytyksellä, että virastolle myönnetään lisärahoitus hankkeen 
toteuttamiseksi. 

Raportissa todetaan myös toimenpiteen 4 kohdalla, että ”Laaditaan 
suunnitelma siitä, miten digitaalisessa muodossa oleva kaupungin 
tuottama asiakirja- ja muu tietoaineisto on kaupunkilaisille 
mahdollisimman saavutettavaa ja kaupungin ulkopuolisessa 
toiminnassa jatkohyödyntämisen mahdollistavaa.”

Korkeasaari on tässäkin mielellään mukana siten, että Korkeasaaren 
kehittämiseen liittyvä yleissuunnitelmatyö tehdään läpinäkyväksi ja 
siihen liittyvät dokumentit viedään julkisesti esille. Tiedotuskanavina  
hyödynnetään jo olemassa olevia foorumeita eli mennään sinne, missä 
ihmiset ovat jo tottuneet vaikuttamaan omilla nimillään ja jotka ovat 
tiloja, joita he seuraavat päivittäin. 

Raportin toimenpide-esitys 7: Laaditaan selvitys ns. demokratiatiloista 
ja niiden käytön kustannuksista.

Korkeasaaren eläintarha pohtii, että onko sillä tulevaisuudessa 
mahdollisuus tarjota tiloja lajien/luonnon/ympäristösuojelun eteen 
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tekeville kansalaisjärjestöille ja mahdollisuutta olla rakentamassa 
heidän kanssaan yhteistyössä kansalaisfoorumia. 

Lopuksi eläintarhan johtokunta toteaa, että alueellisen demokratian 
kehittämis- ja edistämistyössä kaupungin hallinnossa on syytä seurata 
tarkasti kuntarakenneuudistusta, jotta päällekkäiseltä hallinnolliselta 
työltä vältytään. Kuntalain ja kuntien rakenneuudistuksen yhteydessä 
on hyvä mahdollisuus kehittää myös kuntien itsehallintoa ja pohtia 
keinoja paikallisen demokratian vahvistamiseen. 

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Jukka Salo

Lisätiedot
Jenni Ahtiainen, va. hallintopäällikkö, puhelin: 310 78475

jenni.ahtiainen(a)hel.fi
Jannika Joutsenniemi, Markkinointipäällikkö, puhelin: 310 64047

jannika.joutsenniemi(a)hel.fi

Palmia-liikelaitoksen jk 16.02.2012 § 12

HEL 2011-002909 T 00 00 02

                                              Johtokunta päätti antaa asiassa seuraavan sisältöisen lausunnon:

Terveyslautakunta 14.02.2012 § 32

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös

Terveyslautakunta päätti antaa Demokratia-ryhmän loppuraportista 
seuraavan esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

”Demokratia-ryhmän loppuraportissa esitetään useita hyviä ehdotuksia 
alueellisen demokratian kehittämiseksi, suoran demokratian 
edistämiseksi, valmistelun avoimuuden lisäämiseksi ja edustuksellisen 
demokratian toimintaedellytysten parantamiseksi.   

Helsinki on suuri kaupunki, jossa alueellisen demokratian ja 
asukkaiden osallisuuden mahdollistaminen asettaa hallintokunnille 
haasteita. Edustuksellisen demokratian lisäksi tarvitaan sen vuoksi 
suoran demokratian ja uudenlaisten osallisuusratkaisujen käyttöä. 
Uudenlaisten ratkaisujen ei tarvitse merkitä uusia hallinnollisia 
ratkaisuja, vaan nykyisten informaatio-, kuulemis-, osallistumis- ja 
vaikuttamisjärjestelmien kehittämistä ja selkeyttämistä. 
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Tärkeätä myös on, että asukkaat tietävät, mistä he löytävät 
halutessaan tietoa osallistumismahdollisuuksistaan. Tämän vuoksi 
Demokratia-ryhmän esittämä ehdotus, että kaupunki tuottaisi verkkoon 
ja myös paperiversiona saatavilla olevan kansalaisten osallistumisen ja 
vaikuttamisen oppaan, on kannatettava. 

Lisäksi kaupungin valitsema linja, että kaupungin 
osallistumisjärjestelmää kehitetään vaiheittain kohti yleistä 
osallistumisportaalia, on hyvä. Tämä linjaus tuleekin ottaa huomioon 
parhaillaan käynnissä olevassa hel.fi-sivuston uudistamistyössä. 

Demokratia-ryhmä esittää yhtenä toimenpiteenä, että kaupunki kehittää 
verkkopalveluja ja lisää vuorovaikutusta ja valmistelun avoimuutta. 
Terveyskeskuksen strategisena tavoitteena on lisätä terveydenhuollon 
sähköisiä palveluja. Tällä hetkellä sähköisiä palveluja on tarjolla suun 
terveydenhuollossa ja opiskeluterveydenhuollossa. Seuraavassa 
vaiheessa sähköisiä palveluja on tarkoitus laajentaa terveysasemien, 
neuvoloiden ja kaupunginsairaalan asiakkaiden käyttöön. Kaikki 
terveyskeskuksen tarjoamat sähköisen asioinnin palvelut on koottu 
kaupunkiyhteiselle asiointi.hel.fi-alustalle, jotta asukkaat löytävät nämä 
palvelut yhdestä paikasta.

Demokratia-ryhmän loppuraportissa todetaan, että kaupungin 
verkkopalveluja kehitettäessä tulee tehdä yhteistyötä muiden julkisten 
palvelun tuottajien kanssa ja esimerkkinä tällaisesta yhteistyöstä 
mainitaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Palveluvaaka-
verkkopalvelu (www.palveluvaaka.fi). 

Palveluvaaka-verkkopalvelun tavoitteena on tarjota tietoa kansalaisille 
siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat. Sen tarkoituksena on 
mahdollistaa asukkaille eri toimipaikkojen vertailu, sosiaali- ja 
terveysalan tilastotietojen tarkastelu sekä palvelujen arviointi. 

Tässä vaiheessa palvelu ei vielä sisällä kattavia tietoja. Tiedot 
perustuvat kansallisesti kerättyihin rajallisiin tietoihin. Jatkossa palvelun 
tietoja on kuitenkin tarkoitus täydentää, kun vertailukelpoista tietoa on 
saatavilla. Kansallisten verkkopalvelujen haasteena on kattavien 
tietojen keruu ja niiden ylläpito. Kansallisen avohoidon tilastotietojen 
uudistuksen myötä tämä tilanne mahdollisesti parantuu, kun tiedot 
toimitetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle automaattisesti 
suoraan salattuina tietoina potilastietojärjestelmistä.

Asukkaiden osallistumismahdollisuuksia pohdittaessa kannattaa myös 
arvioida, voitaisiinko sosiaalisen median välineitä hyödyntää hallinnon, 
suunnittelun ja kehittämistyön tarvitseman tiedon luomisessa ja 
jakamisessa. Kuten Demokratia-ryhmän loppuraportissa todetaan, 
pääkaupunkiseudulla Helsinki Region Infoshare www.hri.fi-
verkkopalvelu on hyvä esimerkki palvelusta, jossa avoin tieto antaa 
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halukkaille mahdollisuuden tehdä tiedon perusteella omia analyyseja ja 
laatia sen perusteella vaihtoehtoisia esityksiä kaupungille.

Demokratia-ryhmän loppuraportissa esitetään, että Helsingissä 
kokeillaan osallistuvaa budjetointia ja valmistellaan vaihtoehtoisia 
esityksiä alueellisen osallistumisen hankkeista. Kokeilujen kautta 
eteneminen on hyvä vaihtoehto, koska tällöin on mahdollista löytää 
sellaiset valmistelun ja päätöksenteon menetelmät, joilla parhaiten 
tavoitetaan ja välitetään asukkaiden näkemyksiä. 

Alueellisen osallisuuden kehittämisen rinnalla tulee kuitenkin aina 
varmistaa, että kaikilla kaupungin alueilla on yhdenvertaiset ja yhtä 
kattavat aloite-, palaute- ja vaikuttamisjärjestelmät. Parhaiten tämä 
taataan kehittämällä ja ottamalla käyttöön kaupunkiyhteisiä sähköisiä 
järjestelmiä, kuten kaupungin suunnittelema palautejärjestelmä, jota 
terveyskeskus pilotoi syksyllä 2012.

Terveyslautakunta korostaa, että kaikessa kaupungin hallinnossa, 
myös terveyskeskuksen, tulee olla lähtökohtana asukasvaikuttamiseen 
panostaminen ja päätöksenteon läpinäkyvyys ja terveyspalvelujen 
kehittämisen lähtökohtana asukaslähtöisyys.

Terveysvaikutusten arviointi

Alueellisen demokratian ja osallisuuden vahvistaminen saa aikaan 
myönteisiä terveysvaikutuksia parantamalla alueellisten 
terveystarpeiden huomioon ottamista terveyspalvelujen suunnittelussa 
ja kohdentamisessa. Erityisesti tulee varmistaa syrjäytyneiden ja 
syrjäytymisvaarassa olevien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet 
ja siten turvata osallisuus ja myönteiset terveysvaikutukset myös tälle 
väestönosalle. "

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola

Lisätiedot
Jaana Juutilainen-Saari, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 42240

jaana.juutilainen-saari(a)hel.fi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 14.02.2012 § 24

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan 
lausunnon:
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Kaupunginhallitus asetti 4.4.2011 Demokratia –ryhmän, jonka 
tehtävänä on ollut valmistella toimenpiteitä kaupunkilaisten 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi . Ryhmän työn pohjana on 
kaupunginvaltuuston asettamat tavoitteet kansalaisten 
osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi ja vuorovaikutuksen 
lisäämiseksi. Tämän valtuustokauden aikana on tarkoitus kehittää  
sähköisen kuulemisen ja vaikuttamisen verkkopalveluja ja luoda 
alueellisia asukaspaneeleja.  Lisäksi halutaan parantaa edustuksellisen 
demokratian toimintaedellytyksiä ja tehdä suoran demokratian 
toteuttaminen mahdolliseksi.

Ryhmä esittää kymmentä toimenpidettä, joiden pohjalta käynnistetään 
jatkotoimenpiteinä selvityksiä ja esitetään suunnitelmia. Näitä ovat 
osallistuva budjetointi, pilottisuunnitelma alueellista osallistumista 
varten, periaatteet kansanäänestyksen järjestämistä varten, 
hallintokuntien verkkohankkeet, koulujen sähköiset palvelut ja ns 
demokratiatilojen käyttö ja kustannukset

Kaupunginhallitus päätti lisäksi, että edustuksellisen demokratian 
toimintaedellytysten parantamista koskevat toimenpide-ehdotukset 
valmistelaan erikseen osana kaupunginvaltuuston strategiaohjelman 
2013-2016 valmistelua.

Edellytys yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle ja osallistumiselle 
mahdollisuus ja taito käyttää digitaalisia viestimiä. Kulttuurikeskuksen 
Kontulan ostoskeskuksella ylläpitämä Kontupiste perustettiin Urban II 
–yhteisöaloiteohjelman resursseilla vuonna 2002. Kontupisteen yhtenä 
tehtävänä on ollut tarjota Internet – yhteyksiä ja koulutusta. Koulutus on 
yhdistetty kulttuurisiin sovelluksiin ja alueellisesti vaikuttaviin sisältöihin. 
Esimerkiksi Albumit Auki –  verkkosivustoon tallennettiin asukkaiden 
valokuvia ja rakennettiin kollektiivisten muistojen kautta kuvaa 
kaupunginosasta. 

Mellunkylä on yksi aktiivisimmista Helsingin kaupunginosista, jossa 
vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitys näkyy paikallisessa 
kehittämisessä. Alueen toimintaverkostot ovat tiheät kuten  Mellunkylä-
lehti, radio Kontula ja oma alueportaali. Nämä ovat välttämättömiä 
asukkaiden vetämiseksi mukaan paikalliseen vaikuttamiseen ja 
toimintaan. Paikallistiedotuksessa asukkaiden rooli on  ratkaiseva. 

Toiminta on johtanut Kontulatalon perustamiseen, jossa 
sosiaaliviraston Symppis, kulttuurikeskuksen Kontupiste ja asukastilat 
toimivat yhdessä. Tässä ”osallistumisympäristössä” paikallisesti 
syntyneitä ideoita voidaan työstää eteenpäin. Monipuoliset asukastilat 
ovat ehdoton edellytys osallisuutta edistävälle toiminnalle.  Kontulatalo, 
joka pohjautuu hallintokuntien sekä asukas- ja yrittäjäyhteisöjen 
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kumppanuuteen on toimiva malli, joka  kuitenkin taloudellisista syistä 
ollut vaarassa päättyä.

Kulttuurikeskuksen jakamat lähikulttuuriavustukset mahdollistavat 
vuosittain lukuisia ruohonjuuritason tapahtumia ja toimivat matalan 
kynnyksen tukena kansalaisten oma-aloitteeseen kulttuuritoimintaan. 
Hyvänä esimerkkinä mm. erilaiset kaupunginosajuhlat.

Kulttuuri on hyvä kansalaisten aktivoinnin väline. Esimerkkinä tästä on 
kulttuurikeskuksen selvittämä Lyonin kaupungin kulttuurihallinnon 
soveltama yhteisöllisyyteen tähtäävä  malli. Siellä kulttuurilaitokset 
jalkautuvat  haasteellisiin kaupunginosiin erilaisilla vuorovaikutteisilla 
hankkeilla. Asukkaat saavat kosketuksen uuteen tapaan hahmottaa 
maailmaa ja laitokset uusia yleisöjä.

Kaupunginkirjaston 37 kirjaston verkko on kokonaisuudessaan 
muistiossa mainittua demokratiatilaa, sillä se on kaikille avointa. Lisäksi 
lähes jokaisessa kirjastossa on varattavissa ilmaista tai huokeaa tilaa 
erilaisille kokouksille ja koulutuksille. Tätä käyttävät niin puolueet, ja 
aatteelliset kuin muutkin yhdistykset hyväkseen. Tilojen käytölle on 
olemassa selkeät ohjeet ja säännöt. Tiloja voidaan käyttää myös 
monenlaiseen näyttelytoimintaan, mm. kaavamuutosten yms. asioiden 
esittelyyn. Useita kirjastotiloja käytetään myös ennakkoäänestys-  ja 
äänestyspaikkoina.

Tiloissaan kirjasto tarjoaa kuntalaisten käyttöön n. 450 internet-
yhteydellä, tekstin- ja kuvan käsittelyohjelmilla ja oheislaitteilla 
varustettua tietokonetta kaikissa toimipisteissään. Kirjasto tarjoaa 
näihin liittyvää henkilökohtaista tai ryhmissä tapahtuvaa opastusta ja 
koulutusta maksutta. Kirjaston toiminta tähtää siihen, että kaikilla 
väestöryhmillä olisi mahdollisuus ja taito saada tietoa sekä osallistua 
yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimintaan myös tietoverkkojen 
kautta. Tämän toiminnan kärkihankkeita ovat Lasipalatsin 
Kohtaamispaikka ja joulukuussa 2011 avattu Myllypuron mediakirjasto.

On tärkeää ettei asukkaiden osallistumista typistetä vain mielipiteiden 
kuulemiseksi. Arabianranta-Toukolassa ja Maunulassa on onnistuttu 
rakentamaan luovia osallistumisympäristöjä, joissa paikallisia ideoita on 
jalostettu muun muassa liikenne- ja palvelusuunnittelun sekä 
kulttuuritoiminnan tarpeisiin.

Käsittely

14.02.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Hannu Oskala: Kulttuurikeskuksen jakamat lähikulttuuriavustukset 
mahdollistavat vuosittain lukuisia ruohonjuuritason tapahtumia ja 
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toimivat matalan kynnyksen tukena kansalaisten oma-aloitteeseen 
kulttuuritoimintaan. Hyvänä esimerkkinä mm. erilaiset 
kaupunginosajuhlat.

Kannattajat: Johanna Sydänmaa. Lautakunta hyväksyi lisäyksen 
yksimieleisesti.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Marianna Kajantie, osastopäällikkö, puhelin: 310 37002

marianna.kajantie(a)hel.fi
Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi
Mikko Vainio, kirjastotoimen apulaisjohtaja, puhelin: 310 85538

mikko.vainio(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 14.02.2012 § 31
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Päätös

Pelastuslautakunta päätti antaa Demokratia-ryhmän loppuraportista 
seuraavan lausunnon:

Pelastuslautakunta pitää erinomaisena, että Helsingin kaupunki pyrkii 
kehittämään kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksia osallistua 
kaupungin kehittämiseen ja toiminnan ohjaamiseen nykyistä 
alueellisemmin ja monikanavaisemmin.

Osallistumismahdollisuuksia lisättäessä on tärkeää, että uudet 
järjestelmät ovat kokonaisuutena kustannustehokkaita, helposti 
lähestyttäviä ja riittävän kuntalaismassan saavuttavia, jotta 
paikallisdemokratiaan osallistuminen käytännön tasolla saavuttaa sille 
suunnitellut osallistumistavoitteet. 

Turvallisuusnäkökulmasta on huomioitava, että mm. pelastuslaitos ja 
eräät muut kaupungin virastoista hoitavat tehtäviä, joiden 
toimintaedellytysten tulee säilyä myös yhteiskunnallisissa 
poikkeusoloissa ja kriiseissä. Kaikkea kaupungin toimintaan liittyvää 
tietoa ei ole syytä saattaa vapaasti saataville avoimiin verkkoihin, jotta 
voidaan välttää erilaisten tietojen yhdistäminen kaupungin turvallisuutta 
mahdollisesti heikentävällä tavalla. 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska asia koskee 
valmistelua (KL 91 §).
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Esittelijä
va pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Direktionen för svenska arbetarinstitutet 14.02.2012 § 15

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Beslut

I enlighet med beslutsförslaget.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Teknisen palvelun lautakunta 09.02.2012 § 12

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti antaa esityksen mukaisen 
lausunnon kaupunginhallitukselle koskien demokratia-ryhmän 
loppuraporttia 1.11.2011.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Kirsi Remes

Lisätiedot
Kirsi Remes, yksikönjohtaja, puhelin: 310 39270

kirsi.remes(a)hel.fi

Taidemuseon johtokunta 07.02.2012 § 8

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös

Taidemuseon johtokunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:
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Demokratia-ryhmän loppuraportissa on kiitettävästi käsitelty erilaisia 
tapoja ja keinoja, joilla kaupunkilaisten vaikuttamismahdollisuuksia 
kunnalliseen päätöksentekoon voidaan parantaa.

Avoimuuden ja varhaisen vaikuttamisen kehittämistoimenpiteitä varten 
tehdyt ehdotukset ja suunnitelmat ovat demokratian lisäämisen 
kannalta merkittäviä. Sähköisen viestinnän vahvistaminen ja verkossa 
julkaistun tiedon merkitys tässä prosessissa on oleellinen.

Alueellisten paneelien ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen tukee 
pyrkimyksiä kansanvallan lisäämiseen kaupungin ja sen eri alueiden 
kehittämiseksi. Katu- ja puistoalueiden suunnittelussa taidemuseo 
tekee tiivistä yhteistyötä rakennusviraston kanssa julkisen taiteen 
hankkeissaan. Hankkeet ovat siten luontevasti osana rakennusviraston 
toteuttamaa aluesuunnittelua ja siihen liittyviä käytäntöjä jatkossakin.   

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto olisi paikallishallinnon 
toimivuuden parantamisessa merkittävä uudistus. Neuvoa-antavien 
kansanäänestysten järjestäminen on kannatettavaa asukkaiden 
elinympäristöön merkittävästi vaikuttavissa asioissa. 

Sähköisen tiedonhaun ja verkkopalvelujen kautta jaettavan 
informaation lisääminen ja näiden palvelujen helppokäyttöisyys ovat 
nyky-yhteiskunnan perusvaatimuksia. Kaikki toimenpiteet näiden 
vaikuttamiskanavien parantamiseksi ja kehittämiseksi ovat 
äärimmäisen tärkeitä. Raportissa on kiitettävällä tavalla huomioitu 
nuorten ottaminen mukaan jo valmisteluvaiheessa heitä itseään 
koskevissa päätöksissä, tästä esimerkkinä RuutiExpo, jonka avulla 
kouluikäisiä voidaan lähestyä heidän omalla kielellään. Raportissa on 
edelleen kiinnitetty hienosti huomiota sähköisen viestinnän 
kehittämiseen koulujen opetuksessa.

Selvityksen tekeminen eri hallintokuntien verkkopalveluista ja -
suunnitelmista sekä kärkihankkeiden valitseminen niiden joukosta on 
tärkeää. Kaupungin omien toimitilojen aktiivinen ja tehokas käyttö 
kaupunkilaisten kokoontumispaikkoina on hyvä selvittää, kuten 
raportissa todetaan.

Kuntauudistukseen liittyvistä erittäin laajoista kysymyksistä 
taidemuseon johtokunta voi lausua kantansa suunnitelmien edistyttyä 
pidemmälle.  Pääkaupunkiseudun yhteistyö on kulttuurin alalla ollut jo 
nyt merkittävää; taidemuseon on Uudenmaan aluetaidemuseo ja on 
siinä roolissa kehittänyt omalta osaltaan jo kuntien välistä tiedonjakoa 
ja päätöksentekoa.

Esittelijä
hallintopäällikkö, vs. taidemuseon johtaja
Pia Uljas
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Lisätiedot
Erja Pusa, intendentti, puhelin: 310 87006

erja.pusa(a)hel.fi
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§ 92
Val av ersättare i stadsstyrelsen och ledamot i stadsstyrelsens 
koncernsektion

HEL 2012-004136 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1. bevilja Sanna Hellström befrielse från förtroendeuppdragen som 
ersättare i stadsstyrelsen och ledamot i stadsstyrelsens 
koncernsektion från 1.6.2012

2. välja Mari Holopainen till ny personlig ersättare för Elina Moisio i 
stadsstyrelsen från 1.6.2012 för den mandattid som utgår med 
år 2012

3. välja Annika Andersson till ny ledamot i stadsstyrelsens 
koncernsektion från 1.6.2012 för den mandattid som utgår med 
år 2012. 

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Sanna Hellströmin eronpyyntö kaupunginhallituksen varajäsenyydestä 
sekä konsernijaoston jäsenyydestä

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1. bevilja Sanna Hellström befrielse från förtroendeuppdragen som 
ersättare i stadsstyrelsen och ledamot i stadsstyrelsens 
koncernsektion från 1.6.2012
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2. välja ____________________ till ny personlig ersättare för Elina 
Moisio i stadsstyrelsen från 1.6.2012 för den mandattid som 
utgår med år 2012

3. välja ____________________ till ny ledamot i stadsstyrelsens 
koncernsektion från 1.6.2012 för den mandattid som utgår med 
år 2012. 

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredraganden

Sanna Hellström (Gröna) anhåller 12.3.2012 om befrielse från 
förtroendeuppdragen som ersättare i stadsstyrelsen och ledamot i 
stadsstyrelsens koncernsektion från 1.6.2012 på grund av ändrad 
arbetssituation.

Stadsfullmäktige valde 19.1.2011 Sanna Hellström (ärende 5) till 
personlig ersättare för Elina Moisio i stadsstyrelsen och (ärende 6) till 
ledamot i stadsstyrelsens koncernsektion för mandattiden 2011–2012. 
Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ersättare i stadsstyrelsen och en ny 
ledamot i koncernsektionen för den återstående mandattiden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Sanna Hellströmin eronpyyntö kaupunginhallituksen varajäsenyydestä 
sekä konsernijaoston jäsenyydestä

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut

För kännedom

Hallintokeskus
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.04.2012 § 344
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HEL 2012-004136 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Sanna Hellströmille vapautuksen kaupunginhallituksen 
varajäsenen sekä kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen 
luottamustoimista 1.6.2012 alkaen

2. valita ____________________ Elina Moision uudeksi 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen 
1.6.2012 alkaen vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

3. valita ____________________ uudeksi jäseneksi 
kaupunginhallituksen konsernijaostoon 1.6.2012 alkaen vuoden 
2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi
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§ 93
Val av ledamot och vice ordförande i direktionen för djurgården

HEL 2012-004549 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1. bevilja Tiina Lintunen befrielse från förtroendeuppdraget som 
ledamot  och vice ordförande i direktionen för djurgården

2. välja Marjatta Vasara till ny ledamot och vice ordförande 
i direktionen för djurgården för den mandattid som utgår med år 
2012.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1. bevilja Tiina Lintunen befrielse från förtroendeuppdraget som 
ledamot  och vice ordförande i direktionen för djurgården

2. välja Marjatta Vasara till ny ledamot och vice ordförande 
i direktionen för djurgården för den mandattid som utgår med år 
2012.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredraganden

Tiina Lintunen (Vänst.) anhåller 19.3.2012 om befrielse från 
förtroendeuppdraget som ledamot och vice ordförande i direktionen för 
djurgården på grund av förändrade arbetsuppgifter.
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Stadsfullmäktige valde 14.1.2009 (ärende 5) Tiina Lintunen till ledamot 
och vice ordförande i direktionen för djurgården för mandattiden 
2009–2012. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ledamot och vice 
ordförande för den återstående mandattiden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut

För kännedom

Eläintarhan johtokunta
Hallintokeskus
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.04.2012 § 345

HEL 2012-004549 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Tiina Lintuselle vapautuksen eläintarhan johtokunnan 
jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimista

2. valita Marjatta Vasaran uudeksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi 
eläintarhan johtokuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän 
asian osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
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Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012
maria.nyfors(a)hel.fi
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§ 94
Val av ersättare i miljönämnden

HEL 2012-005192 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade välja Joona Haavisto till ny personlig 
ersättare för Lea Saukkonen i miljönämnden för den mandattid som 
utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uusi varajäsen

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar välja _________________________ till ny 
personlig ersättare för Lea Saukkonen i miljönämnden för den 
mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredraganden

Stadsfullmäktige valde 14.1.2009 (ärende 5) Lea Saukkonen till 
ledamot och ordförande i miljönämnden och Timo Korpela till personlig 
ersättare för henne. Då stadsfullmäktige 14.9.2011 (ärende 10) valde 
Timo Korpela till ordinarie ledamot i miljönämnden, blev Lea 
Saukkonen utan personlig ersättare. Stadsfullmäktige bör nu välja en 
ny ersättare för den återstående mandattiden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 8/2012 256 (352)
Stadsfullmäktige

Kj/8
25.04.2012

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uusi varajäsen

För kännedom

Ympäristölautakunta
Hallintokeskus
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.04.2012 § 346

HEL 2012-005192 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee valita _________________________ 
Lea Saukkosen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi 
ympäristölautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän 
asian osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi
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§ 95
Kommuninvånarnas initiativ 2011

HEL 2012-001786 T 00 00 03

HEL 2011-000060, 2011-000295, 2011-001979, 2011-003481, 2011-006810, 2011-007146, 2011-003078, 2012-
001787

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
anteckna förteckningen över kommuninvånarnas initiativ 2011.

Behandling

Ordföranden konstaterade att enligt 25 § i arbetsordningen för stads-
fullmäktige tillåts diskussion vid behandlingen av kommuninvånarnas 
initiativ.

Beslut om enskilda initiativ tillåts inte utom i fråga om 
hemställningsklämmar.

Initiativ 1

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Kati Peltola understödd av ledamoten Tea 
Vikstedt under diskussionen hade föreslagit följande 
hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om Osmonkallio före detta 
äldreboende kan vara lämpligt som grupphem för äldre.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först 
stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Kati Peltolas 
förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen 
röstar nej.

2 omröstningen

JA-förslag: Peltola Kati
NEJ-förslag: Nej

Ja-röster: 34
Elina Aaltio, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Lilli 
Autti, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Riikka Henttonen, Jessica Karhu, 
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Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, 
Silvia Modig, Elina Moisio, Sari Näre, Outi Ojala, Sara Paavolainen, 
Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Harri Pirhonen, Sirpa Puhakka, Pekka 
Saarnio, Harri Saksala, Riitta Skoglund, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, 
Nils Torvalds, Heta Välimäki, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, 
Tea Vikstedt, Julia Virkkunen

Nej-röster: 15
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Arja Karhuvaara, Minerva 
Krohn, Lasse Männistö, Tuomas Nurmela, Jan D Oker-Blom, Osku 
Pajamäki, Heli Puura, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Juho 
Romakkaniemi, Riitta Snäll, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori

Blanka: 28
Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Heidi Ekholm-Talas, Matti 
Enroth, Sture Gadd, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Nina Huru, 
Jukka Järvinen, Heikki Karu, Kristiina Kokko, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Essi Kuikka, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Jarmo 
Nieminen, Pia Pakarinen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Johanna 
Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Astrid Thors, Ulla-
Marja Urho, Antti Valpas, Markku Vuorinen, Ville Ylikahri

Frånvarande: 8
Jussi Halla-aho, Mari Holopainen, Seppo Kanerva, Emma Kari, Sanna 
Perkiö, Mari Puoskari, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara

Stadsfullmäktige hade inte godkänt Kati Peltolas förslag till 
hemställningskläm.

Initiativen 2–8

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige stadsstyrelsens 
förslag enhälligt.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Mari Tammisto, förvaltningssekreterare, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Leena Mällänen, chef för informationstjänstenheten, telefon: 310 36059

leena.mallanen(a)hel.fi
Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Miliza Ryöti, biträdande stadssekreterare, telefon: 310 25407

miliza.ryoti(a)hel.fi
Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046
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anja.vallittu(a)hel.fi

Bilagor

1 Aloite 1
2 Aloite 2
3 Aloite 3
4 Aloite 4
5 Aloite 5
6 Aloite 6
7 Aloite 7
8 Aloite 8
9 Aloitteeseen 1 liittyvät lausunnot
10 Aloitteeseen 2 liittyvät lausunnot
11 Aloitteeseen 4 liittyvät lausunnot
12 Aloitteeseen 5 liittyvät lausunnot
13 Aloitteeseen 6 liittyvät lausunnot
14 Aloitteeseen 7 liittyvät lausunnot
15 Aloitteeseen 8 liittyvät lausunnot
16 Äänestyslista

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anteckna förteckningen över 
kommuninvånarnas initiativ 2011.

Föredraganden

Stadsstyrelsen konstaterar att enligt 28 § i kommunallagen har 
kommuninvånarna rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor 
som gäller kommunens verksamhet. Initiativtagarna ska informeras om 
de åtgärder som vidtagits med anledning av ett initiativ. Fullmäktige ska 
minst en gång om året underrättas om de initiativ som har tagits i frågor 
som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har 
vidtagits med anledning av initiativen. Om antalet initiativtagare i en 
fråga som hör till fullmäktiges befogenhet motsvarar minst två procent 
av kommunens röstberättigade invånare, ska frågan tas upp till 
behandling i fullmäktige inom sex månader efter att den väcktes.

Enligt 25 § i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen 
årligen senast vid ett sammanträde i april underrätta fullmäktige om de 
initiativ som kommuninvånare har tagit i frågor som hör till fullmäktiges 
befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av 
initiativen. Vid behandlingen av kommuninvånarnas initiativ tillåts 
diskussion. Protokollet över diskussionen ska tillhandahållas av 
stadsstyrelsen för beaktande vid beredningen av ärendena i fråga. 

Beslut om enskilda initiativ tillåts inte utom i fråga om 
hemställningsklämmar. Nedan följer ett sammandrag över initiativ, 
utlåtanden och andra åtgärder 2011. Initiativen i sin helhet utgör bilagor 
till ärendet.
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INITIATIV 1

Ändring av äldreboendet Osmonkallio till ett grupphem för äldre

HEL 2011-001979

******************** föreslår i sitt initiativ (10.1.2011) följande:

Vi föreslår att Osmonkallio ändras till grupphem för äldre som behöver 
mycket vård. De nuvarande kollektivbostäderna med två rum blir bra 
fristående bostäder för en person i grupphem. Den gemensamma 
toaletten som delas mellan två rum kan enkelt byggas ut till ett rymligt 
badrum. De nuvarande korridorerna och gemensamma lokalerna 
lämpar sig också väl för grupphemmets behov. Husets gård kunde 
täckas delvis till en ljus vinterträdgård.

*********************** föreslår i sitt initiativ (19.3.2011) följande:

Vi föreslår att Helsingfors stad ändrar äldreboendet Osmonkallio efter 
dess ombyggnad till grupphem för äldre som behöver mycket vård. Vi 
föreslår att staden avbryter nedmonteringen av äldreboenden och 
börjar förbereda sig för de framtida behoven inom äldreomsorgen. I 
Helsingfors finns det många äldre som bor ensamma och under de 
följande decennierna mångfaldigas antalet personer i den senare 
ålderdomen. Hemlika små vårdenheter, grupphem, är det bästa 
alternativet både för klienterna och för personalen. Det behövs fler små 
vårdhem redan på grund av att antalet dementa äldre ökar kraftigt. 
Trivseln garanteras genom en korrekt dimensionering av 
personalnumerären.

Socialnämnden samt ekonomi- och planeringscentralen har gett 
utlåtanden om initiativet.

Biträdande stadsdirektören för social- och hälsovårdsväsendet 
beslutade 11.4.2011 respektive 21.12.2011 sända 
********************************************** kopior av utlåtandena. I sitt 
svar hänvisar biträdande stadsdirektören till utlåtandena och 
konstaterar följande:

Öppen- och institutionsvården för äldre har utvecklats kraftigt i 
Helsingfors under de senaste åren och utvecklingen pågår 
fortsättningsvis i enlighet med de nationella riktlinjerna och 
stadsfullmäktiges beslut. Målet med ändringarna är att organisera 
dygnet runt-vården för äldre huvudsakligen som serviceboende. Detta 
förutsätter att den tunga institutionskapaciteten monteras ned och att 
resurserna flyttas till mera hemlika lösningar, som inom dygnet runt-
vården huvudsakligen är serviceboende.
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Direktionen för Helsingin seniorisäätiö beslutade 7.4.2010 lägga ned 
äldreboendet Osmonkallio före utgången av år 2010. Enligt planerna 
lades verksamheten ned en avdelning åt gången så att invånarna och 
personalen stegvis flyttades till stiftelsens övriga äldreboenden.

Äldreboendet Osmonkallio är i behov av en grundlig ombyggnad och 
det har visat sig vara omöjligt att bygga om äldreboendet så att det 
motsvarar de krav som ställs på lokaler inom äldreomsorgen i dag och i 
framtiden. Enligt en serviceområdesutredning fanns det heller inga 
grunder för att bevara Osmonkallio inom äldreomsorgen, eftersom det 
finns tillräckligt med servicelokaler i området även med tanke på de 
framtida behoven.

Stadsstyrelsen anser att det ovanstående är en tillräcklig utredning i 
saken.

(Stj / Olli Hari)

INITIATIV 2

Inrättande av en nationalstadspark i Helsingfors

HEL 2012-001787

**************** och de 15 föreningar som har anslutit sig till initiativet, 
Kivinokkalaiset r.y. samt de som har undertecknat adressen om 
ärendet föreslår att det i Helsingfors inrättas en nationalstadspark, som 
omfattar förutom vida grönområden, parker och skärgård även flera av 
stadens kulturhistoriskt värdefulla områden, såsom koloniträdgårdar 
och sommarhyddeområden samt trästadsdelar.

Biträdande stadsdirektören för stadsplanerings- och fastighetsväsendet 
beslutade 2.4.2012 ge följande svar på initiativen om en 
nationalstadspark:

Flera parter har under de senaste åren föreslagit staden att det inrättas 
en nationalstadspark i Helsingfors i enlighet med 9 kap. i 
markanvändnings- och bygglagen. År 2011 togs två 
kommuninvånarinitiativ i ärendet, varav det ena, som kom från 
*************** undertecknades av 15 helsingforsföreningar. Det andra 
initiativet togs av Kivinokkalaiset r.y. Dessutom anslöt sig närmare 
hundra personer till initiativen genom en adress. Initiativen motsvarade 
till innehållet varandra och i dem föreslogs att vissa områden ansluts till 
parkområdet och att parken planeras i bredbasig samverkan och tas 
upp som en del av temaåret World Design Capital 2012 i Helsingfors.

En nationalstadspark kan inrättas på ansökan av kommunen och 
beslutet om att inrätta en nationalstadspark fattas av miljöministeriet. 
Nationalstadsparker har inrättats i flera finska städer, såsom 
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Tavastehus, Björneborg, Hangö, Heinola och Borgå. Åbo är den 
senaste staden som har gjort en framställning om saken. Hittills har det 
inte ansetts vara ändamålsenligt att inrätta en nationalstadspark i 
Helsingfors, eftersom samma mål har bedömts vara möjliga att uppfylla 
genom inrättandet av den s.k. Helsingforsparken.

Under år 2011 har utlåtande om initiativen begärts av fyra nämnder: 
stadsplaneringsnämnden, nämnden för allmänna arbeten, 
miljönämnden och direktionen för stadsmuseet.

Stadsplaneringsnämnden anser att det inte är nödvändigt att inrätta en 
nationalstadspark, eftersom en motsvarande planeringshelhet, som går 
under namnet Helsingforsparken, för närvarande bereds vid 
förvaltningen.

Direktionen för stadsmuseet konstaterar i sitt utlåtande bl.a. att det utan 
noggrannare utredningar inte är möjligt att bedöma huruvida de 
områden som nämns i initiativen uppfyller kriterierna för en 
nationalstadspark.

Nämnden för allmänna arbeten konstaterar bl.a. att vård- och 
användningsplanerna för stadens grönområden nuförtiden godkänns 
av nämnden för allmänna arbeten och att det i fallet av en 
nationalstadspark godkänns vid miljöministeriet, varvid planeringen får 
fler steg. Nämnden ser dock inget hinder för att nämnda status ansöks 
för Helsingforsparken i ett senare skede.

Även miljönämnden anser att Helsingforsparken som är under 
beredning är ett tillräckligt projekt ur stadens synvinkel, men att det ur 
ett nationellt perspektiv med tanke på den regionala täckningen kunde 
finnas grunder för inrättande av en nationalstadspark.

Utlåtandena som inhämtats om initiativen finns i sin helhet som bilaga.

Stadsplaneringsnämnden har 7.2.2012 godkänt översiktsplanen för 
Helsingforsparken, som följs i framtida planläggning, och de 
delområdesvisa utvecklingsprinciperna. Helsingforsparken har beretts 
grundligt i samverkan med stadens olika myndigheter alltsedan den 
preliminära gränsdragningen och tanken om en dylik park godkändes i 
Generalplan för Helsingfors 2002. För att få respons om ärendet 
arrangerades under hösten 2011 ett evenemang för allmänheten. 
Samtidigt öppnades ett webbforum för respons, där ärendet 
genererade över 80 åsikter. I flera av åsikterna förespråkades 
grundandet av en nationalstadspark i Helsingfors. Nämndens beslut 
finns som bilaga.

Biträdande stadsdirektören för stadsplanerings- och fastighetsväsendet 
konstaterar att en Helsingforspark som är i enlighet med 
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översiktsplanen till sina naturvärden och värden i den byggda miljön 
högst antagligen uppfyller kriterierna för en nationalstadspark. Det har 
dock inte ansetts nödvändigt att hos ministeriet ansöka om 
nationalstadsparkstatus för Helsingforsparken, eftersom bevarandet av 
dess värden kan säkras genom stadens egna åtgärder, t.ex. med 
planläggningens medel. Markområdet i parken är huvudsakligen 
detaljplanelagt och frågan om planläggning har väckts i fråga om flera 
av öarna, bl.a. Sveaborg. En uppföljningsgrupp som består av stadens 
olika förvaltningar har grundats till stöd för förverkligandet av 
översiktsplanen. Översiktsplanen för Helsingforsparken och bl.a. det 
material som behandlats i nämnden finns att tillgå på stadens 
webbsidor på adressen www.hel.fi/ksv.

Trots att alla de i initiativet föreslagna områdena inte hör till det nu 
definierade området för Helsingforsparken, kan även gränserna för 
parken vid behov granskas i kommande generalplaner, såsom i 
delgeneralplanen för Stenudden eller i generalplanen för hela staden. I 
varje fall har de kulturhistoriska värdena av flera av dessa, såsom 
koloniträdgården i Vallgård, de olika delområdena i Kottby och 
sommarhyddeområdet, redan säkrats eller kommer att beaktas i 
framtida detaljplaneläggning.

Stadsstyrelsen anser att det ovanstående är en tillräcklig utredning i 
saken.

(Kaj / Tanja Sippola Alho)

INITIATIV 3

Synligheten av förvaltningarnas verksamhetsberättelser på Internet

HEL 2011-006810

I invånarinitiativet föreslås att verksamhetsberättelserna för Helsingfors 
stads förvaltningar läggs ut för kommuninvånarna på Helsingfors stads 
förvaltningars egna internetsidor. Initiativtagaren konstaterar att det för 
kommuninvånaren är svårt eller ibland omöjligt att hitta 
verksamhetsberättelserna på förvaltningarnas internetsidor.

Stadsdirektören beslutade 20.12.2011 sända ett skriftligt svar till 
initiativtagaren. I svaret konstateras följande:

För närvarande publicerar endast en del av Helsingfors stads 
förvaltningar och affärsverk sina verksamhetsberättelser på sina egna 
internetsidor. Det är svårt att hitta verksamhetsberättelserna som 
publicerats på internetsidorna, eftersom deras publiceringsställe 
varierar mellan de olika förvaltningarna och affärsverken.
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Helsingfors stads internetsidor utvecklas så att förvaltningarnas och 
affärsverkens verksamhetsberättelser samlas på en egen webbplats. 
Den här webbplatsen tas i bruk i början av år 2012, varvid alla 
verksamhetsberättelser för år 2011 publiceras där. I fortsättningen 
publiceras alla verksamhetsberättelser centraliserat på webbplatsen 
”verksamhetsberättelser”. Förvaltningarna och affärsverken kan vid 
behov utnyttja den här centraliserade webbplatsen då de publicerar 
sina verksamhetsberättelser även på sina egna internetsidor. Målet 
med förnyelsen är att göra det lättare för kommuninvånarna att hitta 
verksamhetsberättelserna och få information om stadens verksamhet.

Stadsstyrelsen anser att det ovanstående är en tillräcklig utredning i 
saken.

(Kj / Leena Mällänen)

INITIATIV 4

Anskaffande av ett medborgartält till Helsingfors

HEL 2011-007146

I invånarinitiativet föreslås att Helsingfors stad vidtar åtgärder för att 
anskaffa ett modifierbart friluftstält för kultur- och 
medborgarevenemang och stora publikmängder till Helsingfors.

Med anledning av initiativet har utlåtanden begärts av kultur- och 
biblioteksnämnden, byggnadskontoret, stiftelsen för Helsingforsveckan 
samt ekonomi- och planeringscentralen. Festspelen konstaterar i sitt 
utlåtande att Huvila-tältet och dess utveckling är en prioritet. 
Evenemangsenheten konstaterar att de olikartade evenemangen 
förutsätter ändamålsenliga lokaler, medan tältlösningen är för massiv. 
Byggnadskontoret anser att Auroraplanen, som i initiativet tas upp som 
en möjlig plats för tältet, är trafikmässigt besvärlig.

Initiativtagaren har fått ett svar av biträdande stadsdirektören för 
bildnings- och personalväsendet, i vilket det konstateras att initiativet 
med anledning av utlåtandena inte ger upphov till ytterligare åtgärder 
från stadens sida. 

(Sj / Hannu Hyttinen)

INITIATIV 5

Flyttande av brödköer till skyddsrum och servicelokaler

HEL 2011-000295

******************** föreslår i sitt initiativ (6.5.2011) följande:
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Vi som undertecknat initiativet föreslår att Helsingfors stad anvisar 
lokaler för ”brödköer” och utdelningsställen för frivilligt bistånd i något 
eller några av skyddsrummen eller servicelokalerna som är belägna i 
stadens berggrund.

Med hjälp av arrangemanget kunde man undvika sociala kollisioner, 
konflikter och störningar, som med nuvarande arrangemang har 
inträffat mitt inne i bostadsområden. Å andra sidan kunde staden 
genom att handla på det här viset även undvika en situation där 
människor som behöver hjälp tvingas gå och åka orimliga sträckor för 
att få social hjälp.

Den mest betydande fördelen med arrangemanget är att de som 
behöver hjälp inte behöver köa ute, vilket särskilt på hösten och vintern 
är mycket besvärligt och lätt orsakar hälsomässiga olägenheter. 
Dessutom erbjuder biståndsverksamhet som arrangeras inomhus 
åtminstone i viss mån intimare förhållanden än en offentlig plats i 
gatuomgivningen, där det till exempel är möjligt att fotografera.

Räddningsnämnden, socialnämnden samt ekonomi- och 
planeringscentralen har gett utlåtande om initiativet.

Biträdande stadsdirektören för social- och hälsovårdsväsendet 
beslutade 22.12.2011 sända kopior av de ovannämnda utlåtandena till 
initiativtagarna.

I sitt skriftliga svar hänvisar biträdande stadsdirektören till utlåtandena 
och konstaterar följande:

Helsingfors socialverk har gjort en utredning om utdelningen av mat 
och om hur den här typen av verksamhet i praktiken bör organiseras, 
arrangeras och finansieras med beaktande av de etiska aspekter som 
anknyter sig till ärendet (utredning av arbetsgruppen för mathjälp 
31.12.2008).

Ett respektfullt bemötande av människan bör vara en central etisk 
princip för matutdelningsverksamheten. Matutdelningen ska arrangeras 
så att alla slag av stämpling undviks och så att det arrangeras goda 
förhållanden för utdelning av mat.

Att faktorerna i anslutning till respektfullt bemötande, ändamålsenliga 
lokalfrågor och gemenskap ska iakttas är därför ett centralt kriterium 
vid beviljandet av organisationsbidrag för organisationer som delar ut 
mat.

Enligt de uppgifter som socialverket har haft tillgång till är största delen 
av skyddsrummen uthyrda till olika aktörer. Dessutom är 
gångförbindelserna till de befintliga skyddsrummen inte tillgängliga för 
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rörelsehindrade. Skyddsrummen som nämns i initiativet uppfyller inte 
de goda förhållanden som förutsätts för utdelning av mat.

Stadsstyrelsen anser att det ovanstående är en tillräcklig utredning i 
saken.

(Stj / Olli Hari)

INITIATIV 6

Byggande av stadssmåhus på en bostadsmässa

HEL 2011-003481

**************************** föreslår i sitt initiativ (27.5.2011) att 
Helsingfors stad arrangerar en bostadsmässa eller föreslår temat 
byggande av stadssmåhus av typen townhouse för en bostadsmässa 
och att en dylik helhet förverkligas i samband med bostadsmässan i 
Vanda 2015.

Initiativtagarna konstaterar att mässan arrangeras i Marja-Vanda, men 
att det i Östersundom kan anvisas ett område för stadssmåhus. 
Samtidigt är det möjligt att få ytterligare erfarenheter av de mål för 
stadssmåhus som föreslagits i generalplanen för Östersundom.

Med anledning av initiativet har det än så länge kommit in ett utlåtande 
från ekonomi- och planeringscentralen. Stadsplaneringsnämnden ger 
troligen sitt utlåtande under vårperioden 2012. Då alla utlåtanden som 
begärts finns tillgängliga uppskattas behovet av en eventuellt fortsatt 
beredning.

(Ryj / Miliza Ryöti)

INITIATIV 7

Trafiken på Indiagatan och de skador som den förorsakar på 
byggnadsbeståndet

HEL 2011-000060

Kumpula-seura r.y. föreslår i sitt initiativ olika alternativ för att dämpa 
trafiken på Indiagatan och föreslår bl.a. att gatan kapas eller att staden 
utreder och ansvarar för vibrationsskadorna på byggnaderna vid gatan.

Ställföreträdande biträdande stadsdirektören för stadsplanerings- och 
fastighetsväsendet beslutade 29.3.2012 ge följande svar på Kumpula-
seura r.y:s invånarinitiativ:

Kumpula-seura har i sitt utförliga brev granskat de varierande alternativ 
som finns till förfogande för att dämpa trafiken på Indiagatan och 
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förebygga vibrationerna som trafiken på gatan orsakar. Vägkuddar, 
blinkljus som varnar fotgängare och sänkta hastighetsbegränsningar 
har bidragit till att gatan har blivit lugnare.

En olägenhet som kvarstår är vibrationerna, som delvis beror på just 
farthindren. Dessa sänker boendebekvämligheten i byggnaderna, som 
är byggda på lermark, varför vibrationerna kan orsaka skador på dem. 
Som föreningen själv konstaterar vore hindrandet av genomfartstrafik 
genom att kapa gatan det effektivaste sättet att förebygga även 
vibrationer.

Med anledning av initiativet har två utlåtanden begärts, ett av 
stadsplaneringsnämnden och ett av Helsingforsregionens trafik. Dessa 
utgör bilaga till detta skriftliga svar.

Av utlåtandena framgår att eftersom Indiagatan är en matargata för 
området och en viktig led för kollektivtrafiken, kan en 
detaljplaneändring för att kapa gatan inte ens komma på tal åtminstone 
innan den eventuella kollektivtrafikgatan i Vallgårdsdalen förverkligas. 
Om vägkuddarna avlägsnas ökar hastigheterna, vilket inte är önskvärt. 
Ett annat sätt att förebygga vibrationer är att bygga om gatan helt och 
hållet, vilket inte heller det är en ändamålsenlig eller förnuftig lösning.

Enligt en utredning från byggnadskontorets gatu- och parkavdelning 
ligger ansvaret för utredningen och bevisningen av eventuella skador 
som orsakas av vibrationerna hos fastigheterna i området. 
Byggnadskontoret strävar efter att hålla gatubeläggningarna i tillbörligt 
skick inom ramen för sina anslag, varvid även vibrationerna minskar. 
Den med tanke på cykel- och gångtrafiken i området länge 
eftertraktade underfarten vid Gustav Vasas väg föreslås i 
förvaltningens budgetförslag bli förverkligad under åren 2013–2014.

Stadsstyrelsen anser att det ovanstående är en tillräcklig utredning i 
saken.

(Kaj / Tanja Sippola-Alho)

INITIATIV 8

Nödinkvartering för hemlösa som insjuknat gravt på grund av mögel- 
och fuktskador

HEL 2011-003078

I Homepakolaiset ry:s initiativ (24.8.2011) föreslås att det som ett 
försöksprojekt byggs 5–10 små (3 × 3 m) stockstugor i staden, som 
nödinkvartering för människor som insjuknat gravt på grund av mögel- 
och fuktskador. Stugorna kan byggas med trossbotten eller t.ex. på hjul 
och vara enkelt flyttbara. I stugorna behövs inga våtrum, utan 
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toalettlokaler och lokaler för byktvätt kan förläggs till en särskild 
byggnad eller t.ex. till en av staden uthyrd hyresbostad i närheten, som 
de insjuknade kan använda gemensamt. Initiativtagaren ser förslaget 
som en snabb, relativt billig och antagligen fungerande nödlösning på 
problemet. Ärendet är brådskande, eftersom de insjuknade inte har 
tillgång till inomhuslokaler som möter deras behov och vintern är på 
kommande.

Socialverket, hälsovårdscentralen, miljöcentralen, fastighetskontoret, 
lokalcentralen och ekonomi- och planeringscentralen har gett utlåtande 
om initiativet.

Stadsdirektören beslutade i april 2012 sända initiativtagaren kopior av 
de ovannämnda utlåtandena och i sitt skriftliga svar konstatera 
följande:

Av utlåtandena framgår bl.a. att hälsosamma, säkra och för alla 
stadsbor lämpliga bostadsrum bör vara ett mål vid nybyggnad, 
underhåll och reparation av byggnader. Personer som har insjuknat på 
grund av mögelskador kan ansöka om stadens hyresbostäder då 
villkoren för valet av boende uppfylls. En hälsomässig motivering och 
bostadslöshet som kan anses bero på den är en prioriterande faktor i 
bostadsförmedlingen. Vid behov arrangerar socialverket kortvarig 
tillfällig inkvartering. Det har i praktiken visat sig vara problematiskt att 
ordna en bostad i de fall där hälsoriskerna är allra störst. Det bör 
säkerställas att byggandet av de i initiativet föreslagna stockstugorna är 
hälsosamt och att stugorna lämpar sig som tillfällig lösning vid de allra 
största inneluftsproblemen. Vem som ansvarar för projektets 
genomförande och för underhållet och servicen av stugorna, kriterierna 
för val av boende och platsen för stugorna ska likaså redas ut. Det 
ansågs inte motiverat att i enlighet med initiativet bygga stockstugorna i 
ett parkområde.

Att finna lämpliga boendelösningar och kartlägga problemets 
omfattning för personer som insjuknat gravt på grund av mögel- och 
fuktskador samt andra orenheter i bostädernas inneluft förutsätter en 
mångvetenskaplig och tväradministrativ expertutredning och samarbete 
med statsförvaltningen. Staden har i detta syfte inlett ett projekt och i 
den första projektfasen sammankallas en mångvetenskaplig 
utredningsarbetsgrupp och en styrgrupp bestående av myndigheter, 
med uppgiften att sammanfatta experternas synpunkter om hur man 
bör gå till väga. Arbetet i projektets första fas har beställts hos VTT och 
blir färdigt innan 15.6.2012. Beslutet om fortsättningen på projektet 
fattas efter det, utifrån utredningsarbetsgruppens förslag.
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Stadsstyrelsen anser att det ovanstående är en tillräcklig utredning i 
saken.

(Kj / Anja Vallittu)

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Mari Tammisto, förvaltningssekreterare, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Leena Mällänen, chef för informationstjänstenheten, telefon: 310 36059

leena.mallanen(a)hel.fi
Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Miliza Ryöti, biträdande stadssekreterare, telefon: 310 25407

miliza.ryoti(a)hel.fi
Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Bilagor

1 Aloite 1
2 Aloite 2
3 Aloite 3
4 Aloite 4
5 Aloite 5
6 Aloite 6
7 Aloite 7
8 Aloite 8
9 Aloitteeseen 1 liittyvät lausunnot
10 Aloitteeseen 2 liittyvät lausunnot
11 Aloitteeseen 4 liittyvät lausunnot
12 Aloitteeseen 5 liittyvät lausunnot
13 Aloitteeseen 6 liittyvät lausunnot
14 Aloitteeseen 7 liittyvät lausunnot
15 Aloitteeseen 8 liittyvät lausunnot

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.04.2012 § 347

HEL 2012-001786 T 00 00 03

HEL 2011-000060, 2011-000295, 2011-001979, 2011-003481, 2011-006810, 2011-007146, 2011-
003078, 2012-001787

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee merkitä luettelon kunnan asukkaan 
tekemistä aloitteista vuodelta 2011 tiedoksi.

Käsittely

10.04.2012 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Elina Moisio: Aloite 2 palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
Helsinkiin perustetaan kansallinen kaupunkipuisto.

Kannattajat: Ville Ylikahri

Palautusehdotus:
Outi Ojala: Aloite 1 palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
selvitetään Osmonkallion jatkokäytön soveltuvuus vanhusten 
palvelutaloksi.

Vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Aloite 2 palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
Helsinkiin perustetaan kansallinen kaupunkipuisto.

Jaa-äänet: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Arto Bryggare, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, 
Tarja Kantola, Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Tatu Rauhamäki, 
Risto Rautava, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Elina Moisio, Outi Ojala, Vesa Peipinen, Johanna Sumuvuori, Ville 
Ylikahri

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 0

Outi Ojala jätti asiaan vastaehdotuksensa mukaisen eriävän 
mielipiteen.
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Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Mari Tammisto, hallintosihteeri, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Leena Mällänen, tietopalveluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36059

leena.mallanen(a)hel.fi
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Miliza Ryöti, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 25407

miliza.ryoti(a)hel.fi
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
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§ 96
Ändring av instruktionen för Helsingfors stads räddningsväsen

HEL 2011-006924 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
ändra 1 §, 7 § 1 mom. 1 punkten, 8 §, 9 §, 10 § 1 mom. och 11 § 1 
mom. i instruktionen för Helsingfors stads räddningsväsen så att 
lydelsen blir följande:

INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADS RÄDDNINGSVÄSEN

1 §

Verksamhetsområde

Helsingfors stads räddningsnämnd ansvarar tillsammans med 
Helsingfors stads räddningsverk, som lyder under nämnden, för 
räddningsväsendet och särskilt föreskrivna uppgifter i enlighet med de 
av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen godkända målen.

Verket producerar prehospital akutsjukvård i den omfattning som 
överenskommits med den som organiserar vården.

Nämnden, verkschefen och tjänsteinnehavare som förordnas av 
verkschefen är räddningsmyndigheter för Helsingfors 
räddningsområde.

7 § 1 mom. 1 punkten

Avdelningarnas verksamhetsområden

Operativa avdelningen har i enlighet med de godkända målen till 
uppgift

1 att sköta det som hör till räddningsverksamheten och 
den prehospitala akutsjukvård som ålagts verket 

– – –

8 §

Verkschefens uppgifter

Verkschefen har, om han inte ålagt någon annan tjänsteinnehavare 
detta, till uppgift
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1 att godkänna verksamhetsstadgor, likaså 
jourorganisation för räddningsverksamheten och 
den prehospitala akutsjukvården 

2 att överföra en anställd vid verket och motsvarande 
tjänst eller befattning från en avdelning till en annan, 
efter att ha hört cheferna i fråga, den anställde själv 
och, på begäran av denne, förtroendemannen 

3 att verkställa kollektivavtal och motsvarande avtal 
som gäller personalen, med beaktande av det som 
är föreskrivet i instruktionen för stadsstyrelsen 

4 att på stadens vägnar ansöka om statsandelar och -
understöd och därmed jämförliga förmåner som 
hänför sig till verkets verksamhetsområde, dock inte 
om medel från Europeiska unionen, och att föra 
stadens talan i fråga om detta 

5 att söka myndighetstillstånd som hänför sig till 
verkets verksamhetsområde 

6 att leda räddningsväsendet 
6 a att leda räddningsverksamheten om han har den 

behörighet för detta som räddningslagen kräver 
7 att förordna de tjänsteinnehavare som ska vara i 

lagstiftningen avsedda räddningsmyndigheter, för 
hela stadsförvaltningen i situationer som avses i 
beredskapslagen 

8 att besluta om uniformer och andra tjänstedräkter 
för verket 

9 att besluta om vite, hot om tvångsutförande och hot 
om avbrytande i fall som avses i 82 § i 
räddningslagen och att godkänna grunder enligt 
vilka en annan räddningsmyndighet kan göra detta. 

Verkschefen ska dessutom utföra övriga uppgifter föreskrivna av 
stadsdirektören, biträdande stadsdirektören i fråga och nämnden.

9 §

Avdelningschefernas uppgifter

Räddningsdirektören har till uppgift att leda räddningsverksamheten om 
verkschefen inte har den behörighet för detta som räddningslagen 
kräver.

Riskhanteringschefen ska övervaka då personal utses för stadens 
befolkningsskyddsformationer och ha tillsyn över aktionsberedskapen 
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på ledningsplatserna, om han inte har ålagt någon annan 
tjänsteinnehavare detta.

Avdelningscheferna ska dessutom utföra övriga uppgifter föreskrivna 
av stadsdirektören, biträdande stadsdirektören i fråga, nämnden och 
verkschefen.

10 § 1 mom.

Förhinder

Då verkschefen är förhindrad sköts hans uppgifter av en 
avdelningschef förordnad av nämnden.

– – –

11 § 1 mom.

Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för verkschefen är högre högskoleexamen och 
erfarenhet av administration och ledarskap.

– – –

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt att ändringarna i instruktionen för 
räddningsväsendet ska träda i kraft 2.5.2012. 

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att 
det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars 
godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. 
Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina 
yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. 
Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas 
under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde 
ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Outi Ojala understödd 
av ledamoten Pekka Saarnio under diskussionen hade föreslagit att 
ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny beredning 
utgående från att examen för befälstjänster inom räddningsbranschen 
bibehålls som ett behörighetsvillkor för räddningsdirektören.  

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet 
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röstar ja; vinner nej, har ledamoten Outi Ojalas förslag om återremiss 
godkänts.

3 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att 
examen för befälstjänster inom räddningsbranschen bibehålls som ett 
behörighetsvillkor för räddningsdirektören.

Ja-röster: 43
Outi Alanko-Kahiluoto, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Heidi 
Ekholm-Talas, Matti Enroth, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Mari 
Holopainen, Jessica Karhu, Emma Kari, Heikki Karu, Kristiina Kokko, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi 
Kuikka, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Jarmo 
Nieminen, Tuomas Nurmela, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Mari 
Puoskari, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Reetta Ristimäki, Juho Romakkaniemi, Riitta Snäll, Osmo 
Soininvaara, Johanna Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna 
Sydänmaa, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen, Jan 
Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Julia Virkkunen, Ville Ylikahri

Nej-röster: 35
Elina Aaltio, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Lilli Autti, Jorma Bergholm, 
Maria Björnberg-Enckell, Mika Ebeling, Sture Gadd, Yrjö Hakanen, 
Riikka Henttonen, Nina Huru, Jukka Järvinen, Mari Kiviniemi, Laura 
Kolbe, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Silvia Modig, Sari Näre, Outi Ojala, 
Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Kati Peltola, Harri Pirhonen, Sirpa 
Puhakka, Heli Puura, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Kaarin Taipale, 
Tarja Tenkula, Nils Torvalds, Heta Välimäki, Tuomo Valokainen, Antti 
Valpas, Tea Vikstedt, Markku Vuorinen

Blanka: 2
Arja Karhuvaara, Riitta Skoglund

Frånvarande: 5
Jussi Halla-aho, Seppo Kanerva, Terhi Peltokorpi, Sanna Perkiö, Anni 
Sinnemäki

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Erja Saarinen, biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Bilagor
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1 Pelastustoimen voimassaoleva johtosääntö
2 Pelastuslaitoksen johtosääntöluonnos 5.12.2012
3 Sääntötoimikunnan lausunto 2.3.2012
4 Ehdotus Helsingin kaupungin pelastustoimen uudeksi johtosäännöksi
5 Henkilöstötoimikunta johtosääntöjaoston lausunto 30.3.2012
6 Äänestyslista

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Pelastuslautakunta Förslagstext

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar ändra 1 §, 7 § 1 mom. 1 punkten, 8 §, 9 §, 10 
§ 1 mom. och 11 § 1 mom. i instruktionen för Helsingfors stads 
räddningsväsen så att lydelsen blir följande:

INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADS RÄDDNINGSVÄSEN

1 §

Verksamhetsområde

Helsingfors stads räddningsnämnd ansvarar tillsammans med 
Helsingfors stads räddningsverk, som lyder under nämnden, för 
räddningsväsendet och särskilt föreskrivna uppgifter i enlighet med de 
av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen godkända målen.

Verket producerar prehospital akutsjukvård i den omfattning som 
överenskommits med den som organiserar vården.

Nämnden, verkschefen och tjänsteinnehavare som förordnas av 
verkschefen är räddningsmyndigheter för Helsingfors 
räddningsområde.

7 § 1 mom. 1 punkten

Avdelningarnas verksamhetsområden

Operativa avdelningen har i enlighet med de godkända målen till 
uppgift

att sköta 

1 att sköta det som hör till räddningsverksamheten och 
den prehospitala akutsjukvård som ålagts verket 

– – –
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8 §

Verkschefens uppgifter

Verkschefen har, om han inte ålagt någon annan tjänsteinnehavare 
detta, till uppgift

1 att godkänna verksamhetsstadgor, likaså 
jourorganisation för räddningsverksamheten och 
den prehospitala akutsjukvården 

2 att överföra en anställd vid verket och motsvarande 
tjänst eller befattning från en avdelning till en annan, 
efter att ha hört cheferna i fråga, den anställde själv 
och, på begäran av denne, förtroendemannen 

3 att verkställa kollektivavtal och motsvarande avtal 
som gäller personalen, med beaktande av det som 
är föreskrivet i instruktionen för stadsstyrelsen 

4 att på stadens vägnar ansöka om statsandelar och -
understöd och därmed jämförliga förmåner som 
hänför sig till verkets verksamhetsområde, dock inte 
om medel från Europeiska unionen, och att föra 
stadens talan i fråga om detta 

5 att söka myndighetstillstånd som hänför sig till 
verkets verksamhetsområde 

6 att leda räddningsväsendet 
6 a att leda räddningsverksamheten om han har den 

behörighet för detta som räddningslagen kräver 
7 att förordna de tjänsteinnehavare som ska vara i 

lagstiftningen avsedda räddningsmyndigheter, för 
hela stadsförvaltningen i situationer som avses i 
beredskapslagen 

8 att besluta om uniformer och andra tjänstedräkter 
för verket 

9 att besluta om vite, hot om tvångsutförande och hot 
om avbrytande i fall som avses i 82 § i 
räddningslagen och att godkänna grunder enligt 
vilka en annan räddningsmyndighet kan göra detta. 

Verkschefen ska dessutom utföra övriga uppgifter föreskrivna av 
stadsdirektören, biträdande stadsdirektören i fråga och nämnden.

9 §

Avdelningschefernas uppgifter
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Räddningsdirektören har till uppgift att leda räddningsverksamheten om 
verkschefen inte har den behörighet för detta som räddningslagen 
kräver.

Riskhanteringschefen ska övervaka då personal utses för stadens 
befolkningsskyddsformationer och ha tillsyn över aktionsberedskapen 
på ledningsplatserna, om han inte har ålagt någon annan 
tjänsteinnehavare detta.

Avdelningscheferna ska dessutom utföra övriga uppgifter föreskrivna 
av stadsdirektören, biträdande stadsdirektören i fråga, nämnden och 
verkschefen.

10 § 1 mom.

Förhinder

Då verkschefen är förhindrad sköts hans uppgifter av en 
avdelningschef förordnad av nämnden.

– – –

11 § 1 mom.

Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för verkschefen är högre högskoleexamen och 
erfarenhet av administration och ledarskap.

– – –

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt att ändringarna i instruktionen för 
räddningsväsendet ska träda i kraft 2.5.2012. 

Sammandrag

Instruktionen för Helsingfors stads räddningsväsen är godkänd av 
stadsfullmäktige 13.5.2009. Den föreslås bli ändrad och justerad i fråga 
om verksamhetsområdet, avdelningarnas verksamhetsområden, 
verkschefens uppgifter, avdelningschefernas uppgifter, förhinder och 
behörighetsvillkor (1 och 7–11 §). 

Föredraganden

Bakgrund

Biträdande stadsdirektören för byggnads- och miljöväsendet (Ryj) 
beslutade 29.11.2011 uppmana räddningskommendören, som är 
verkschef, att först granska de nuvarande uppgifterna och 
uppgiftsbeskrivningarna för verkschefen vid Helsingfors stads 
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räddningsverk och bedöma dem i förhållande till behörighetsvillkoren i 
instruktionen för Helsingfors stads räddningsväsen (stadsfullmäktige 
13.5.2009), räddningslagen (379/2011) och statsrådets förordning om 
räddningsväsendet (407/2011) och att sedan utifrån granskningen vid 
behov bereda förslag till instruktionsändringar i fråga om 
behörighetsvillkoren för verkschefen och förelägga räddningsnämnden 
förslagen. Om det är motiverat att behörighetsvillkoren ändras ska 
också andra behövliga instruktionsändringar göras.

Räddningsnämnden påpekade 13.12.2011 att de nuvarande 
behörighetsvillkoren för tjänsten som räddningskommendör på ett 
väsentligt sätt har att göra med hur räddningsväsendet och 
räddningsverket är organiserade i Helsingfors. Behörighetsvillkoren för 
räddningskommendören kan därför inte lindras utan att frågan om 
ändringar i räddningsverkets organisations- och ledarskapsmodell 
granskas. Enligt vad räddningsnämnden beslutade 13.12.2011 (146 §) 
bör behörighetsvillkoren för tjänsten inte lindras och instruktionen 
följaktligen inte ändras i fråga om dem. 

Om räddningsnämnden hade ansett det motiverat att 
behörighetsvillkoren för räddningskommendören lindras genom att 
examen för befälstjänster inom räddningsbranschen stryks skulle den 
ha velat få instruktionen ändrad i enlighet med en bilaga (instruktion för 
räddningsväsendet, utkast 5.12.2011).

Räddningsnämndens beslut 13.12.2011 (146 §) inklusive 
beslutsförslag ingår i sin helhet i beslutshistorien till detta ärende. 

Utlåtanden

Utlåtanden har kommit från stadgekommittén (2.3.2012, bilaga), 
hälsovårdscentralen (5.3.2012, beslutshistorien), personalcentralen 
(21.3.2012) och personalkommitténs instruktionssektion (30.3.2012, 
bilaga).

Stadgekommittén tar inte ställning till om ändringarna i instruktionen för 
räddningsväsendet är ändamålsenliga. Om instruktionen föreslås bli 
ändrad vill stadgekommittén att 1, 8 och 9 § ändras i enlighet med 
bilagan till utlåtandet. Stadgekommittén har ingenting att invända mot 
ändringarna i 7, 10 och 11 § i räddningsverkets utkast 5.12.2011.  

Hälsovårdscentralen påpekar att passusarna om brådskande sjukvård 
och hälsovårdscentralens andel i 1 § (Verksamhetsområde) och 7 § 
(Avdelningarnas verksamhetsområden) har ändrats så att 
räddningsverket i framtiden står för den prehospitala akutsjukvården i 
den omfattning som överenskommits med Helsingfors och Nylands 
sjukvårdsdistrikt. "Brådskande sjuktransport" har ersatts med 
"prehospital akutsjukvård".
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De ovannämnda ändringarna är motiverade eftersom ansvaret för att 
organisera den prehospitala akutsjukvården överförs på Helsingfors 
och Nylands sjukvårdsdistrikt 1.1.2013. Överföringen sker med stöd av 
39 § i hälso- och sjukvårdslagen. Till 31.12.2012 är det stadens 
hälsovårdscentral som bär ansvaret. Det avtal om brådskande 
sjuktransport som träffats mellan hälsovårdscentralen, räddningsverket 
och HNS går då ut, och samtidigt upphör hälsovårdscentralens ansvar 
för brådskande sjuktransport och prehospital akutsjukvård. 
Hälsovårdscentralen är dock i fortsättningen en viktig samarbetspartner 
både till HNS i fråga om den prehospitala akutsjukvården och till 
räddningsverket. Dess ställning förändras inte när det gäller stadens 
allmänna förberedelser och beredskapsplanering, som samordnas av 
räddningsverket.

Personalcentralen framhåller att praxis i fråga om vilka 
behörighetsvillkor som i instruktionerna anges för cheferna vid 
förvaltningarna och affärsverken redan länge varit att där krävs högre 
högskoleexamen och erfarenhet av administration och ledarskap. Ett 
undantag är de tjänster för vilka det finns bindande bestämmelser om 
behörighetsvillkor någon annanstans.

Personalkommitténs instruktionssektion har ingenting att påpeka om 
förslaget till instruktionsändring. Enligt företrädaren för FOSU rf bör det 
dock i behörighetsvillkoren för räddningskommendören/verkschefen 
utom högre högskoleexamen också ingå examen i 
räddningsbranschen.

Förslag till ny instruktion

Ett förslag till ny instruktion för Helsingfors stads räddningsväsen utgör 
bilaga 4. Förslaget är i överensstämmelse med utlåtandet från 
stadgekommittén och i övrigt i överensstämmelse med 
räddningsverkets utkast 5.12.2011.

Motivering

1 § Verksamhetsområde, 7 § Avdelningarnas verksamhetsområden

"Brådskande sjuktransport" har ersatts med "prehospital akutsjukvård" i 
1 och 7 § för att termen ska vara densamma som i räddningslagen 
(379/2011), hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) och den övriga 
lagstiftningen i fråga.

Lydelsen i 1 § 1 mom. har gjorts tydligare. Där är nu angivet att 
räddningsnämnden och räddningsverket ansvarar för 
räddningsväsendet och särskilt föreskrivna uppgifter.
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Räddningsverket producerar prehospital akutsjukvård för Helsingfors 
och Nylands sjukvårdsdistrikt, som köper denna tjänst, och "ansvarar 
för" i 1 § 2 mom. har därför bytts ut mot "producerar". "HNS" har ersatts 
med "den som organiserar vården".

Ansvaret för att organisera den prehospitala akutsjukvården överförs 
på Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 1.1.2013. Överföringen 
sker med stöd av 39 § i hälso- och sjukvårdslagen. Det avtal om 
brådskande sjuktransport som träffats mellan hälsovårdscentralen, 
räddningsverket och HNS går ut 31.12.2012.

8 § Verkschefens uppgifter

Det är i 8 § 1 mom. 1 punkten i räddningsverkets utkast angivet att 
verkschefen har till uppgift att leda räddningsväsendet. Detta har nu 
blivit 6 punkten. I den nämnda 1 punkten i utkastet är det också angivet 
att verkschefen inte kan leda räddningsverksamheten inom 
räddningsväsendet om han inte har den behörighet för detta som 
räddningslagen kräver.

Enligt stadens gällande instruktionspraxis ska de av verkschefens 
uppgifter som är gemensamma för alla verkschefer nämnas först och 
specialuppgifterna sedan. Det föreslås därför att punkten 6 ska 
innehålla endast uppgiften att leda räddningsväsendet och att villkoret i 
fråga om uppgiften att leda räddningsverksamheten ska hänföras till en 
separat punkt 6 a.  

Ordet "vahvistaa" (fastställa) har strukits i 1 punkten (2 punkten i 
räddningsverkets utkast). 

9 § Avdelningschefernas uppgifter, 10 § Förhinder

För tydlighetens skull föreslås 9 § få ett nytt 1 mom. enligt vilket 
räddningsdirektören har till uppgift att leda räddningsverksamheten om 
verkschefen inte har den behörighet för detta som räddningslagen 
kräver. 

Enligt den nya punkten 6 a i 8 § 1 mom. kan verkschefen leda 
räddningsverksamheten endast om han har den behörighet för detta 
som räddningslagen kräver. Det måste anges i instruktionen att chefen 
för operativa avdelningen (räddningsdirektören) har till uppgift att leda 
räddningsverksamheten om verkschefen saknar behörighet. 

11 § Behörighetsvillkor

Praxis i fråga om vilka behörighetsvillkor som i instruktionerna anges 
för cheferna vid förvaltningarna och affärsverken har redan länge varit 
att där krävs högre högskoleexamen och erfarenhet av administration 
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och ledarskap. Ett undantag är de tjänster för vilka det finns bindande 
bestämmelser om behörighetsvillkor någon annanstans.

Räddningslagen (29.4.2011/379) och förordningen om 
räddningsväsendet (5.5.2011/407) har ingen bestämmelse om 
behörighetsvillkor för räddningsmyndigheter. Behörighetsvillkoren är 
begränsade till den personal som sköter räddningsverksamheten. 

Följande är angivet i 26 § 2 mom. i räddningslagen: "Företrädare för 
det lokala räddningsväsendets räddningsmyndigheter är 
räddningsverkets högsta tjänsteinnehavare och de tjänsteinnehavare 
vid räddningsverket som denne förordnat samt det lokala 
räddningsväsendets behöriga kollegiala organ." I Helsingfors är det 
lokala räddningsväsendet stadens räddningsväsen och organet 
stadens räddningsnämnd. 

Följande är angivet i 57 § 1 mom. i räddningslagen (rubrik på 
paragrafen Behörighetsvillkor för räddningsväsendets personal): "Av 
räddningsverkets manskap, underbefäl och befäl i huvudsyssla som 
deltar i räddningsverksamheten krävs sådan examen inom 
räddningsbranschen som motsvarar kraven i tjänsten eller uppgiften." 
Dessutom är följande angivet i 57 § 3 mom.: "Närmare bestämmelser 
om de examina och den utbildning som avses i 1 och 2 mom. får 
utfärdas genom förordning av statsrådet."

Regeringen framhåller följande i detaljmotiveringen till 57 § i sin 
proposition 257/2010: "Det är motiverat med särskilda 
behörighetsvillkor för räddningsväsendets personal, eftersom 
personalen arbetar med uppgifter där arbetstagarnas egen, de 
hjälpbehövandes och samhällets säkerhet förutsätter yrkesskicklighet 
på en viss nivå."

Följande är angivet i 6 § i förordningen om räddningsväsendet: "Av den 
personal i huvudsyssla vid räddningsverket som avses i 57 § 1 mom. i 
räddningslagen och som deltar i räddningsverksamheten krävs det att 
[…] den som hör till befälet har genomgått det utbildningsprogram för 
brandbefäl som Räddningsinstitutet och yrkeshögskolan Savonia-
ammattikorkeakoulu ordnar i samarbete och har avlagt den 
ingenjörsexamen (YH) som ingår i programmet eller har avlagt en 
sådan tidigare examen vid en läroanstalt för räddningsbranschen som 
medfört behörighet för befäl."

Chef för räddningsverket är enligt 6 § i instruktionen för 
räddningsväsendet räddningskommendören, som leder verket och 
ansvarar för att de godkända målen nås. Verkschefen har enligt 8 § 6 
punkten till uppgift att leda räddningsväsendet, om han inte ålagt någon 
annan tjänsteinnehavare detta. 
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Räddningsverkets operativa avdelning har enligt 7 § 1 mom. 1 punkten 
i instruktionen till uppgift att sköta det som hör till 
räddningsverksamheten. Chef för avdelningen är räddningsdirektören.

Behörighetsvillkor för verkschefen är enligt 11 § i instruktionen högre 
högskoleexamen, examen för befälstjänster inom räddningsbranschen 
och erfarenhet av administration och ledarskap.

En bedömning av räddningslagstiftningen och instruktionen som en 
helhet ger vid handen att uppgiftsbeskrivningen för verkschefen inte 
kräver att den som väljs till innehavare av tjänsten har en sådan 
examen som nämns i 6 § i förordningen om räddningsväsendet.

Då tjänsten ska tillsättas kan en examen nämnd i förordningen hur som 
helst beaktas som en särskild merit för den sökande.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Erja Saarinen, biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Pelastustoimen voimassaoleva johtosääntö
2 Pelastuslaitoksen johtosääntöluonnos 5.12.2012
3 Sääntötoimikunnan lausunto 2.3.2012
4 Ehdotus Helsingin kaupungin pelastustoimen uudeksi johtosäännöksi
5 Henkilöstötoimikunta johtosääntöjaoston lausunto 30.3.2012

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Pelastuslautakunta Förslagstext

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.04.2012 § 349

HEL 2011-006924 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa Helsingin kaupungin 
pelastustoimen johtosäännön 1 §:n, 7 § 1 momentin 1 kohdan, 8 §:n, 9 
§:n, 10 § 1 momentin ja 11 § 1 momentin kuulumaan seuraavasti:
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HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1 §

Toimiala

Helsingin kaupungin pelastuslautakunta ja sen alainen Helsingin 
kaupungin pelastuslaitos huolehtivat pelastustoimesta sekä niille 
erikseen määrätyistä tehtävistä kaupunginvaltuuston ja 
kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti.

Virasto tuottaa ensihoitopalveluja siinä laajuudessa kuin palvelun 
järjestäjän kanssa on sovittu.

Helsingin pelastustoimen alueen pelastusviranomaisia ovat lautakunta, 
viraston päällikkö sekä hänen määräämänsä muut viranhaltijat.

7 § 1 momentin 1 kohta

Osastojen toimialat

Operatiivisen osaston tehtävänä on hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti,

1  huolehtia pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä ja 
virastolle määrättyjen ensihoitotehtävien 
suorittamisesta

----

8 §

Viraston päällikön tehtävät

Viraston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää 
muulle viranhaltijalle,

1 hyväksyä toimintasäännöt ja pelastustoiminnan ja 
ensihoidon päivystysorganisaatio

2 siirtää viraston palveluksessa oleva henkilö ja 
vastaava virka tai tehtävä osastosta toiseen 
asianomaisia esimiehiä, asianomaista henkilöä sekä 
tämän sitä pyytäessä luottamusmiestä kuultuaan

3 panna täytäntöön henkilökuntaa koskevat virka- ja 
työehtosopimukset sekä vastaavat sopimukset 
huomioon ottaen, mitä kaupunginhallituksen 
johtosäännössä on määrätty

4 hakea kaupungin puolesta, lukuun ottamatta 
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Euroopan Unionin rahoitusta, viraston toimialaan 
kuuluvat valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin 
verrattavat etuudet ja käyttää näissä asioissa 
kaupungin puhevaltaa

5 hakea viraston alaan kuuluvat viranomaisluvat
6 johtaa pelastustointa
6 a johtaa pelastustoimintaa, jos hänellä on siihen 

pelastuslaissa edellytetty kelpoisuus
7 määrätä ne viranhaltijat, jotka ovat laissa 

tarkoitettuja pelastusviranomaisia, valmiuslaissa 
tarkoitetuissa tilanteissa myös koko 
kaupunginhallinnon osalta

8 päättää viraston virka- ja muista palvelupuvuista
9 päättää uhkasakosta, teettämisuhasta ja 

keskeyttämisuhasta pelastuslain 82 §:ssä 
tarkoitetuissa tapauksissa sekä hyväksyä perusteet, 
joiden mukaan muu pelastusviranomainen voi niistä 
päättää.

Lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen 
apulaiskaupunginjohtajan ja lautakunnan määräämät muut tehtävät.

9 §

Osaston päällikön tehtävät

Pelastusjohtajan tehtävänä on johtaa pelastustoimintaa, jos viraston 
päälliköllä ei ole siihen pelastuslaissa edellytettyä kelpoisuutta.

Riskienhallintapäällikkö valvoo kaupungin 
väestönsuojelumuodostelmien henkilöstön nimeämistä ja 
johtopaikkojen toimintavalmiutta, ellei hän ole määrännyt tehtävää 
muulle viranhaltijalle.

Lisäksi osaston päällikön tehtävänä on suorittaa kaupunginjohtajan, 
asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja viraston 
päällikön määräämät muut tehtävät.

10 § 1 momentti

Estyneenä oleminen

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa 
lautakunnan määräämä osastopäällikkö.

----
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11 § 1 momentti

Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi 
korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

----

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että pelastustoimen 
johtosääntö tulee voimaan 2.5.2012 lukien.

Käsittely

15.03.2012 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Outi Ojala: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
pelastuskomentajan kelpoisuusehdoissa säilyy pelastusalan 
päällystövirkaan vaadittava tutkinto.

Kannattajat: Osku Pajamäki

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
pelastuskomentajan kelpoisuusehdoissa säilyy pelastusalan 
päällystövirkaan vaadittava tutkinto.

Jaa-äänet: 9
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Elina Moisio, Jan D Oker-Blom, 
Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Johanna Sumuvuori, 
Ville Ylikahri

Ei-äänet: 6
Arto Bryggare, Jussi Halla-aho, Tarja Kantola, Outi Ojala, Osku 
Pajamäki, Vesa Peipinen

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 0

02.04.2012 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
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Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Toimitusjohtaja 5.3.2012

HEL 2011-006924 T 00 01 00

Kaupunginhallitus pyytää terveyskeskuksen lausuntoa ehdotuksesta 
uudeksi pelastustoimen johtosäännöksi 9.3.2012 mennessä.

Lausunto annetaan 5.12.2011 päivätyn johtosääntöluonnoksen 
pohjalta.

Viraston tehtävät

Pykälissä 1 (toimiala) ja 7 (osastojen toimiala) muutetaan kiireellistä 
sairaanhoitoa ja terveyskeskuksen osuutta koskevat kohdat siten, että 
jatkossa virasto hoitaa ensihoitoa siinä laajuudessa kuin Helsingin ja 
Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa on sovittu. Lisäksi termi 
"kiireellinen sairaankuljetus" on korvattu termillä "ensihoito".

Edellä mainitut muutokset ovat perusteltuja, sillä terveydenhuoltolain 
39 §:n mukaan ensihoitopalvelun  järjestämisvastuu  siirtyy Helsingin-  
ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille 1.1.2013 alkaen.  31.12.2012 saakka 
Helsingin terveyskeskus on järjestämisvastuussa. Kiireellisen 
sairaankuljetuksen tuottamisesta tehty terveyskeskuksen, 
pelastuslaitoksen ja HUS:n välinen sopimus päättyy tuolloin ja samalla 
päättyy  terveyskeskuksen vastuu ensihoidon ja sairaankuljetuksen 
järjestämisestä. Terveyskeskus säilyy kuitenkin edelleen sekä 
ensihoidon että pelastuslaitoksen tärkeänä yhteistyökumppanina. 
Pelastuslaitoksen koordinoimassa kaupungin yleisessä varautumisessa 
ja valmiussuunnittelussa terveyskeskuksen asema ei muutu.

Viraston päällikön tehtävät ja kelpoisuusvaatimukset

Pykälissä 8, 10 ja 11 määritellään viraston päällikön tehtävät ja 
kelpoisuusehdot. Voimassa olevassa johtosäännössä viraston 
päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja 
pelastusalan päällystövirkaan vaadittava tutkinto sekä kokemusta 
hallinto- ja johtamistehtävistä. Kelpoisuusvaatimuksista esitetään 
poistettavaksi vaatimus pelastusalan päällystövirkaan vaadittavasta 
tutkinnosta (11 §). Tehtävistä poistuisi varsinaisen pelastustoiminnan 
johtaminen, mikäli ao. henkilöllä ei olisi pelastuslaissa edellytettyä 
kelpoisuutta (8§).

Terveyskeskuksen näkemyksen mukaan pätevyysvaatimuksen 
muutosta (ylempi korkeakoulututkinto ja johtamiskokemus) voi 
perustella sillä, että Helsingin kaupungin virastopäälliköiden 
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pätevyysvaatimuksissa ei pääsääntöisesti edellytetä ko. alan tutkintoa. 
Kyseessä on tällöin ns. yleisjohtajuus. Toisaalta, mikäli viraston 
päälliköllä ei olisi pelastuslain edellyttämää kelpoisuutta, hän ei voisi 
johtaa operatiivista pelastustoimintaa. Tämä saattaisi vaikeuttaa 
toimintaa erityisesti suuronnettomuustilanteissa ja poikkeusoloissa 
sekä näihin tilanteisiin liittyvässä varautumisessa. 
Kelpoisuusvaatimuksen alentaminen aiheuttaisi muutostarpeen 
lukuisiin toimintasääntöihin ja suunnitelmiin.

Mikäli johtosääntöä muutetaan esitetyllä tavalla, tulisi mainittu tutkinto 
ottaa huomioon hakijan erityisenä ansiona. Ylemmän 
korkeakoulututkinnon sekä hallinto- ja johtamiskokemuksen 
edellyttäminen viraston päälliköltä on välttämätöntä.

Lisätiedot
Pellinen Jukka, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 13.12.2011 § 146

HEL 2011-006924 T 00 01 00

Päätös

Pelastuskomentajan nykyiset viran kelpoisuusvaatimukset ovat 
olennaisella tavalla sidoksissa pelastustoimen järjestämiseen ja 
pelastuslaitoksen organisoitumiseen Helsingissä. Sen johdosta 
pelastuskomentajan kelpoisuusvaatimuksia ei ole mahdollista alentaa 
tarkastelematta samalla pelastuslaitoksen organisaatio- ja 
johtamismallin muuttamista. 

Pelastuslautakunta päätti, että pelastuskomentajan viran 
kelpoisuusvaatimuksia ei ole syytä alentaa nykyisestään eikä 
johtosääntöä näiltä osin muuteta. 

Lisäksi pelastuslautakunta päätti, että pelastuslautakunta käsittelee 
3.1.2012 kokouksessaan johtosääntöä operatiivisen osaston päällikön 
eli pelastusjohtajan kelpoisuusvaatimusten osalta.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska asia koskee 
valmistelua (KL 91 §).

Käsittely

13.12.2011 Ehdotuksen mukaan

Jäsen Värtö esitti, että johtosääntöä tulisi muuttaa nyt esitetyn lisäksi 
myös siltä osin, että operatiivisen osaston päällikkönä toimivan 
pelastusjohtajan kelpoisuusvaatimukseksi määrätään ylempi 
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korkeakoulututkinto. Todettiin, että johtosäännön muutosasia tulee tältä 
osin erikseen valmistella pelastuslautakunnalle.

Vastaehdotus:
Pauli Leppä-aho: Jäsen Leppä-aho ehdotti, että esitystä muutetaan 
siten pelastuskomentajan kelpoisuusvaatimuksista poistetaan ylempi 
korkeakoulututkinto.

Kannattajat: Nina Huru

Suoritetussa äänestyksessä, jossa vastakkain olivat esittelijän ehdotus 
ja Leppä-ahon vastaehdotus, hyväksyttiin esittelijän ehdotus äänin 7-2.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Kari Lehtokangas

Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Kaupunginlakimies 12.12.2011

HEL 2011-006924 T 00 01 00

Oikeuspalvelut toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Pelastuslain (29.4.2011/379) pelastustoimen henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksia koskevan 57 §:n 1 momentin mukaan 
pelastustoimintaan osallistuvalta pelastuslaitoksen päätoimiselta 
miehistöltä, alipäällystöltä ja päällystöltä vaaditaan virkaa tai tehtävää 
vastaava pelastusalan tutkinto. Valtioneuvoston asetuksella voidaan 57 
§:n 3 momentin mukaan antaa tarkempia säännöksiä 57 §:n 1 ja 2 
momentissa tarkoitetuista tutkinnoista ja koulutuksesta. 

Hallituksen esityksen (HE 257/2010) 57 §:ää koskevissa 
yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että erityisten 
kelpoisuusehtojen asettaminen pelastustoimen henkilöstölle on 
perusteltua, koska henkilöstö työskentelee tehtävissä, joissa 
työntekijöiden oma, autettavien ja yhteiskunnan turvallisuus edellyttää 
määrätyn tasoista ammattitaitoa.

Pelastustoimesta annetun asetuksen (5.5.2011/407) 6 §:n mukaan 
pelastuslain 57 §:n 1 momentissa tarkoitetulta pelastuslaitoksen 
päätoimiselta pelastustoimintaan osallistuvalta henkilöstöltä vaaditaan, 
että päällystöön kuuluva on suorittanut Pelastusopiston ja Savonia-
ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteuttaman palopäällystön 
koulutusohjelman ja siihen sisältyvän insinööri (AMK) -tutkinnon tai 
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päällystön kelpoisuuden tuottaneen aikaisemman tutkinnon 
pelastusalan oppilaitoksessa.

Helsingin kaupungin pelastustoimen johtosäännön 6 §:n mukaan 
pelastuslaitoksen päällikkönä on pelastuskomentaja, joka johtaa 
viraston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet 
saavutetaan. Johtosäännön 8 §:n viraston päällikön tehtävänä on, ellei 
hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, johtaa pelastustointa 
(8 §:n 6 kohta).

Johtosäännön 7 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan pelastustoimeen 
kuuluvista tehtävistä huolehtii pelastuslaitoksen operatiivinen osasto. 
Tämän osaston päällikkönä on pelastusjohtaja.

Johtosäännön 11 §:n mukaan viraston päällikön 
kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja pelastusalan 
päällystövirkaan vaadittava tutkinto sekä kokemusta hallinto- ja 
johtamistehtävistä.

Pelastuslain 26 §:n 2 momentin mukaan alueen (tässä tapauksessa 
Helsingin kaupungin) pelastusviranomaisia ovat pelastuslaitoksen ylin 
viranhaltija ja hänen määräämänsä pelastuslaitoksen viranhaltijat sekä 
alueen pelastustoimen asianomainen monijäseninen toimielin 
(Helsingissä pelastuslautakunta). 

Pelastuslainsäädäntöä ja Helsingin pelastustoimen johtosääntöä 
kokonaisuutena arvioiden on katsottava, että virastopäällikön 
tehtäväkuvaus ei edellytä sitä, että virkaan valittavalla henkilöllä on em. 
asetuksen 6 §:ssä tarkoitettu tutkinto.

Pelastuslaitoksen lausuntopyynnössä viitataan joukkoon Helsingin 
kaupungin pelastustointa koskevia päätöksiä ja suunnitelmia sen 
perusteena, ettei pelastuskomentajan kelpoisuusvaatimuksia tule 
muuttaa. Oikeuspalvelut ei ota kantaa tämän linjauksen 
tarkoituksenmukaisuuteen. Ottaen kuitenkin huomioon, että 
johtosääntö hyväksytään kaupunginvaltuuston päätöksellä, edellä 
mainittuja alemmantasoisia päätöksiä ja suunnitelmia ei voida pitää 
oikeudellisena esteenä sille, että johtosääntöä muutetaan. Mikäli 
kelpoisuusvaatimukset muutetaan, on toimintasäännöt ym. vastaavasti 
muutettava.

Virkaa täytettäessä voidaan asetuksessa mainittu tutkinto joka 
tapauksessa ottaa huomioon hakijan erityisenä ansiona. 

Lisätiedot
Leppäniemi-Myllynen Ritva, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36182

ritva.leppaniemi-myllynen(a)hel.fi
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Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 29.11.2011

HEL 2011-006924 T 00 01 00

HEL 2011-006932

Päätös

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja (Ryj) 
päätti kehottaa pelastuskomentajaa tarkastelemaan Helsingin 
kaupungin pelastuslaitoksen viraston päällikön nykyisiä tehtäviä ja 
tehtäväkuvauksia sekä arvioimaan niitä suhteessa Helsingin kaupungin 
pelastustoimen johtosäännössä (Kvsto 13.5.2009), pelastuslaissa 
(379/2011) ja valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta 
(407/2011) esitettyihin kelpoisuusvaatimuksiin sekä valmistelemaan 
tämän tarkastelun perusteella pelastuslautakunnalle mahdolliset 
ehdotukset Helsingin kaupungin pelastustoimen johtosäännön 
muuttamiseksi viraston päällikön kelpoisuusvaatimusten osalta. Mikäli 
kelpoisuusvaatimuksia on aiheellista muuttaa, johtosääntöön tulee 
lisäksi tehdä muut tarvittavat muutokset.

Samalla Ryj päätti kehottaa pelastuslaitosta valmistelemaan 
pelastuslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle ehdotuksen 
pelastuskomentajan 1.2.2012 avoimeksi tulevan viran määräaikaisesta 
hoitajasta.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin pelastustoimen johtosääntö

Helsingin kaupungin pelastustoimen voimassaolevan johtosäännön 11 
§:n mukaan viraston päällikkönä toimivan pelastuskomentajan 
kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja pelastusalan 
päällystövirkaan vaadittava tutkinto sekä kokemusta hallinto- ja 
johtamistehtävistä.

Pelastustoimen johtosäännön 8 §:n mukaan viraston päällikön 
tehtävänä on mm. hyväksyä toimintasäännöt sekä johtaa 
pelastustointa. Lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, 
asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan ja lautakunnan määräämät 
muut tehtävät.

Ryj toteaa, että pelastuskomentaja ei osallistu pelastustoimintaan eikä 
hän ole mukana ns. päällikköpäivystyskierrossa. Viraston päällikön 
tehtäviin ei kuulu operatiivisia tehtäviä; pelastuslaitoksen operatiivisia 
toimintoja johtaa pelastusjohtaja. Ryj katsoo, että viraston päällikön 
tehtävät ovat luonteeltaan hallinnollisia.
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Ryj toteaa, että pääsääntöisesti Helsingin kaupungin viraston päällikön 
viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä 
kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä. Joidenkin toimialojen 
viraston päällikön kelpoisuus- tai pätevyysvaatimuksena on lisäksi 
kokemus toimialalta.

Pelastuskomentajan avoimeksi tulevan viran määräaikainen hoitaminen

Ryj toteaa, että kaupunginhallitus on 14.11.2011 esittänyt 
kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi 30.11.2011 
myöntää pelastuskomentaja Kari Lehtokankaalle eron 
pelastuskomentajan virasta 1.2.2012 lukien.

Hallintosäännön 15 §:n mukaan avoimen viran määräaikaisen hoitajan 
ja hänen palkkauksensa määrää virkasuhteeseen ottava viranomainen. 
Jos viranomainen on kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus voi antaa 
määräyksen enintään 180 päivän ajaksi.

Ryj katsoo, että pelastuslautakunnan tulisi tehdä ehdotus 
kaupunginhallitukselle pelastuskomentajan avoimen viran 
määräaikaisesta hoitajasta. Ryj toteaa, että avoimen viran 
määräaikaisen hoitajan tulee täyttää pelastustoimen johtosäännön 
mukaiset pelastuskomentajan viran kelpoisuusvaatimukset.

Lisätiedot
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi
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§ 97
Projektplan för en arbetsstation på Busholmen för byggtjänsten 
(Stara)

HEL 2011-001072 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna projektplanen 20.4.2011 för underjordisk yta på Busholmen 
vad en arbetsstation för Stara beträffar. Byggkostnaderna får uppgå till 
högst 17 400 000 euro exklusive mervärdesskatt i prisnivån för 
december 2009 [byggnadskostnadsindex 125,7 (2000 = 100) och 
anbudsprisindex 146,0].

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Jätkäsaaren maanalaiset tilat, hankesuunnitelma 20.4.2011
2 Kiinteistölautakunnan päätös 28.8.2011
3 Kiinteistölautakunnan muistio 28.6.2011

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna projektplanen 20.4.2011 för 
underjordisk yta på Busholmen vad en arbetsstation för Stara beträffar. 
Byggkostnaderna får uppgå till högst 17 400 000 euro exklusive 
mervärdesskatt i prisnivån för december 2009 [byggnadskostnadsindex 
125,7 (2000 = 100) och anbudsprisindex 146,0].

Sammandrag

Staras avdelning västra stadsteknikens nuvarande arbetsstation för 
byggande, grönvård och underhåll i centrum är inrymd i källaren till 
friexemplarslagret (Bunkern) på Busholmen. Bunkern har tidigare 
använts för hamnändamål.

Bunkern ska bli allaktivitetshus, och det har planerats att byggarbetena 
ska inledas år 2014. En ersättande arbetsstation för Stara föreslås i 
enlighet med den gällande detaljplanen bli förlagd till ett bergrum under 
Busholmen. 
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Projektet är brådskande både för att Bunkern måste bli ledig och för att 
det snart är aktuellt att bebygga bostadskvarteren ovanför det 
planerade bergrummet för en arbetsstation.

De beräknade kostnaderna uppgår enligt projektplanen till 17,4 mn 
euro exklusive moms. Bergrumshelheten, som blir 
parkeringsanläggning och skyddsrum för fastigheterna i området, 
beräknas med ingångarna medräknade kosta ca 78 mn euro exklusive 
moms. Beloppen är angivna i prisnivån för december 2009. 

Föredraganden

Plan

Planeringsområdet ligger på Busholmsklippan och Sandholmen i 20 
stadsdelen (Västra hamnen). Detaljplanen trädde i kraft 7.8.2009. 

Det har planerats att bergrummet ska inrymma en 
parkeringsanläggning för 900 bilar och den arbetsstation som 
projektplanen gäller. Parkeringsanläggningen blir också skyddsrum för 
9 000 personer.

Fordonsplatserna och personallokalerna i rumsprogrammet för 
arbetsstationen är förlagda till ett och samma plan i bergrummet. En 
trappa och en hiss för personalen är planerade i västra hörnet av Sitras 
tomt. Stara försöker få kontorslokaler ovan jord i Sitras byggnad. 
Lokaler ovan jord ingår inte i projektplanen.  

Utrymme är reserverat för toaletter, omklädningsrum och duschrum 
med tanke på 50 kvinnor och 70 män. Pausrummet har en yta på 150 
m². Det finns sammanlagt 40 platser där olika slags fordon kan 
parkeras. In- och utfarten ska vara minst 4 m hög och 6 m bred. Målet 
är att lagren ska få en innerhöjd på 6 m. 

Kostnader

Totalkostnaderna för bergrummet som helhet uppgår till 71,8 mn euro 
exklusive moms. En kostnadsandel på 17,4 mn euro hänför sig till 
arbetsstationen. Denna andel av byggkostnaderna fördelar sig på 
själva arbetsstationen (13,0 mn euro) och en körtunnel (Staras andel 
4,4 mn euro). Återstoden av kostnaderna hänför sig till skyddsrummet 
och parkeringsanläggningen. 

Ett belopp på sammanlagt 18,3 mn euro är reserverat för projektet i 
stadens ekonomiplan, för åren 2011–2015.

Ett servicebolag till vilket staden blir ägare, Jätkäsaaren Pysäköinti Oy, 
bildas för den fortsatta planeringen av bergrummet och för uppgiften att 
leda verksamheten. Planeringen före bolagsbildningen bekostas av 
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fastighetskontorets lokalcentral. Då servicebolaget bildats senare under 
våren ska det betala det belopp som kostnaderna uppgått till. Bolaget 
är först helt och hållet i stadens ägo men övergår i takt med 
bostadsbyggandet i området i byggherrarnas ägo och till slut i bostads- 
och fastighetsbolagens ägo, eftersom det huvudsakligen är avsett att 
vara byggherre och ägare till de bil- och skyddsrumsplatser som enligt 
detaljplanerna ska finnas för fastigheterna. 

Tidsplan

Projektet genomförs etappvis. Tanken är att en gemensam körtunnel 
ska börja schaktas ut våren 2012, att den schaktning som bergrummet 
för arbetsstationen kräver ska inledas i slutet av år 2012 och att 
bergrummet ska tas i bruk vid årsskiftet 2014/2015. Schaktningen 
brådskar eftersom den måste vara slutförd då de nya kvarteren ovanför 
börjar bebyggas.  

Hyra

Kapitalhyran för arbetsstationen uppgår till ca 700 000 euro om året 
exklusive moms.

Utlåtande från ekonomi- och planeringscentralen

Ekonomi- och planeringscentralen tillstyrker projektplanen för en 
underjordisk arbetsstation på Busholmen för Stara enligt förslaget.

Ekonomi- och planeringscentralen påpekar att ett nytt område med 
bostäder och verksamhetslokaler har börjat byggas ut på Busholmen. 
En projektplan för underjordisk yta på Busholmen har utarbetats för 
Busholmens inledningsområde. Den underjordiska ytan behandlas som 
en helhet i denna plan. Programmet för projektet omfattar utrymme för 
en parkeringsanläggning med ca 900 bilplatser. Ett skyddsrum för 9 
000 personer och den aktuella arbetsstationen för Stara förläggs till 
parkeringsanläggningen.

Den planerade arbetsstationen i ett bergrum är motiverad eftersom 
Staras nuvarande arbetsstation inte i framtiden kan vara inrymd i 
Bunkern på Busholmen, som är ett gammalt tullager.

De beräknade kostnaderna i projektplanen för underjordisk yta på 
Busholmen uppgår till sammanlagt 71,8 mn euro exklusive moms i 
prisnivån 12/2009 [byggnadskostnadsindex 125,7 (2000 = 100) och 
anbudsprisindex 146,0]. En andel på sammanlagt 17,4 mn euro av 
totalkostnaderna i projektplanen hänför sig till arbetsstationen. En 
andel på 4,4 mn euro av denna andel är reserverad för underjordiska 
in- och utfarter.
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De övriga kostnaderna, sammanlagt 44,5 mn euro, har ingenting alls 
att göra med arbetsstationsprojektet utan hänför sig till 
parkeringsanläggningen och skyddsrummet. 

Ett anslag på 1,45 mn euro är reserverat för arbetsstationen i budgeten 
för år 2012. Dessutom finns det i ekonomiplanen 7,39 mn euro för år 
2013 och 8,35 mn euro för år 2014.

Avsikten är att ett bolag, Jätkäsaaren Pysäköinti Oy, ska bildas för 
uppgiften att bygga och förvalta en parkeringsanläggning och ett 
skyddsrum i berget under Busholmsklippan. Bolaget är först helt och 
hållet i stadens ägo men överlåts senare till de bolag som äger de 
obligatoriska bilplatserna. Ett förslag om bolagsbildning föreläggs 
stadsstyrelsen inom den närmaste framtiden. 

Stadsstyrelsens ståndpunkt

Stadsstyrelsen anser att arbetsstationsprojektet är nödvändigt. 
Arbetsstationen, som används vid byggande av kommunaltekniska 
anordningar, grönvård och underhåll av allmänna områden och 
konstruktioner i västra innerstaden, är nu inrymd i byggnaden Bunkern 
men måste flytta därifrån inom de närmaste åren. En annan orsak till 
att projektet är aktuellt är att bostadsbyggandet ovanför bergrummet 
inleds under något av de närmaste åren. 

Bergrumsprojektet omfattar också de ca 900 bilplatser som enligt 
detaljplanerna ska finnas för fastigheterna i området, dessutom 
skyddsrumsplatser för fastigheterna.

Stadsstyrelsens förslag är i överensstämmelse med 
fastighetsnämndens framställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Jätkäsaaren maanalaiset tilat, hankesuunnitelma 20.4.2011
2 Kiinteistölautakunnan päätös 28.8.2011
3 Kiinteistölautakunnan muistio 28.6.2011

För kännedom

Kiinteistölautakunta
Talous- ja suunnittelukeskus
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.03.2012 § 298

HEL 2011-001072 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi 
seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 20.4.2011 päivätyn 
Jätkäsaaren maanalaiset tilat  -hankesuunnitelman Staran 
työtukikohdan osalta siten, että hankkeen rakennuskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 17,4 miljoonaa euroa 
joulukuun 2009, hintatasossa (RI=125,7 (2000=100) ja THI=146,0).

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Rahoitusjohtaja 19.3.2012

HEL 2011-001072 T 10 06 00

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa Staran Jätkäsaaren maanalaisen 
työtukikohdan hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen 
rakentamiskustannusten enimmäishinta on 17,4 milj. euroa 
hintatasossa 12/2009, kun RI=125,7 (2000=100) ja THI=146,0.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että uuden Jätkäsaaren asuin- ja 
toimitila-alueen rakentaminen on alkanut. Jätkäsaaren aloitusalueelle 
on laadittu Jätkäsaaren maanalaiset tilat -hankesuunnitelma, jossa 
maanalaisia tiloja on käsitelty yhtenä kokonaisuutena. Hankkeen 
ohjelmaan kuuluvat tilat noin 900 autopaikan pysäköintilaitokselle, 
johon sijoitetaan 9 000 hengen väistösuojat sekä nyt lausunnolla oleva 
Staran Jätkäsaaren työtukikohta.

Kalliotilaan suunniteltu työtukikohta on perusteltu, koska Staran 
nykyinen työtukikohta ei voi jatkossa enää toimia nykyisessä 
Jätkäsaaren entisessä tullivarastossa eli Bunkkerissa. 

Jätkäsaaren maanalaiset tilat -hankesuunnitelman kustannusarvio on 
yhteensä 71,8 milj. euroa (alv 0 %) hintatasossa 12/2009, kun 
RI=125,7 (2000=100) ja THI=146,0. Työtukikohdan kustannusosuus 
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koko hankesuunnitelmasta on yhteensä 17,4 milj. euroa, joka sisältää 
maanalaisista ajoyhteyksistä aiheutuvia kustannuksia 4,4 milj. euroa.

Muut kustannukset, jotka ovat yhteensä 44,5 milj. euroa, ovat 
kokonaan tukikohtahankkeen ulkopuolisia pysäköintilaitoksen ja 
väestösuojan kustannuksia.  

Vuoden 2012 talousarviossa on työtukikohdalle varattu 1,45 milj. euroa. 
Lisäksi tukikohdalle on taloussuunnitelmassa merkitty 7,39 milj. euroa 
vuodelle 2013 ja 8,35 milj. euroa vuodelle 2014. 

Edellä mainitun Jätkäsaarenkallion kalliopysäköintilaitosta ja sen 
väestösuojien toteuttamista ja hallinnoimista varten on tarkoitus 
perustaa Jätkäsaaren Pysäköinti Oy –niminen yhtiö, joka ensi 
vaiheessa olisi kaupungin kokonaan omistama, mutta myöhemmin 
omistus luovutettaisiin velvoitepysäköintipaikkoja omistaville yhtiöille. 
Yhtiön perustamista koskeva esitys viedään erikseen 
kaupunginhallituksen päätettäväksi lähiaikoina.

Lisätiedot
Viljakainen Juha, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
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§ 98
Detaljplaneändring för tomten nr 4/4 (Lampaska huset) i 
Kronohagen (nr 12094)

HEL 2011-001780 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna detaljplaneändring för tomten nr 4 i kvarteret nr 4 i 1 
stadsdelen (Kronohagen) enligt stadsplaneringskontorets 
detaljplaneavdelnings ritning nr 12094, daterad 13.12.2011 och ändrad 
26.3.2012.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12094 kartta, päivätty 
13.12.2011 (päivitety Khn kokouksen 26.3.2012 mukaiseksi)

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12094 selostus, päivätty 
13.12.2011 (päivitetty Khn kokouksen 26.3.2012 mukaiseksi)

3 Vuorovaikutusraportti 13.12.2011, täydennetty 9.3.2012
4 Osa päätöshistoriaa 

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna detaljplaneändring för tomten nr 4 i 
kvarteret nr 4 i 1 stadsdelen (Kronohagen) enligt 
stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelnings ritning nr 12094, 
daterad 13.12.2011 och ändrad 26.3.2012.
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Sammandrag

Tomten ligger vid Norra esplanaden 5.

Detaljplaneändringen gör det möjligt att bredda disponeringen av 
tomten som nu utgör kvartersområde för verksamhetslokaler 
(beteckningen KTY i den gällande detaljplanen) utgående från att 
också kontorsbruk tillåts. Lokalerna i första våningen mot gatan ska 
dock reserveras för butiker och/eller restauranger.

Tomten har byggrätt på 1 986 + 199 m² vy, dvs. sammanlagt 2 185 m² 
vy (tomtexploateringstalet är 2,28). Med den första siffran 1 986 anges 
byggrätten för lokalerna i byggnadens egentliga våningar och med den 
andra siffran 199 byggrätten för mötes- och representationslokaler som 
tjänar det huvudsakliga användningsändamålet. De sist nämnda 
lokalerna får inrymmas i vindslokalen ovanför de egentliga 
husvåningarna i byggnaden vid gatan utan hinder av de övriga 
bestämmelserna om det högsta tillåtna våningstalet i detaljplanen. På 
tomten får inrymmas lokaler för offentlig service, butiker, hotell, 
utbildnings- och utställningslokaler, mötesrum, kaféer och 
restauranger, fritidslokaler och kontor. Lokalerna i första våningen mot 
gatan ska dock reserveras för butiker och/eller restauranger.

Gården får överglasas med en lätt konstruktion utöver byggrätten med 
den förutsättningen att byggnadsskyddet och brandsäkerheten 
beaktas. Gården och den överglasade delen ska vara öppna för 
allmänheten. Huset hör till ett historiskt, kulturhistoriskt och med tanke 
på stadsbilden värdefullt område och har även i den gällande 
detaljplanen skyddats med beteckningen sr-1. Dessutom har den s.k. 
gamla stadsdelen i detaljplanen skyddats med beteckningen s för ett 
historiskt, kulturhistoriskt, arkitektoniskt och med tanke på stadsbilden 
värdefullt område. Innan bygglov i området beviljas ska man inhämta 
utlåtande hos Helsingfors stadsmuseum och Museiverket ska ges 
tillfälle att avge utlåtande. Skyddsbeteckningen kvarstår.

Föredraganden

Utgångspunkter

Stadsstyrelsen beslutade 13.6.2011 uppmana 
stadsplaneringsnämnden att göra upp ett förslag till detaljplan för 
tomten utgående från att disponeringen av huset ändras så att den 
tillåter även kontorsbruk med undantag av lokalerna i första våningen 
mot gatan. Stadsstyrelsen beslutade dessutom uppmana nämnden att 
överväga möjligheten att bygga bostadsrum i den översta våningen.

Beslut och planer
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Biträdande stadsdirektören för stadsplanerings- och fastighetsväsendet 
beslutade 29.1.2003 uppmana fastighetskontoret att frigöra tillräckliga 
lokaler för en vinstuga i gatuplanet i fastigheten vid Norra esplanaden 
5. Samtidigt beslutade han uppmana fastighetskontoret att undersöka 
möjligheterna att flytta hela förvaltningen till östra Helsingfors.

Fastighetskontoret föreslog 26.3.2003 stadsplaneringskontoret att det 
ska utarbetas en plan och ett utkast till detaljplaneändring för 
stadshuskvarteren där det anges vilka byggnader som kan inrymma 
också annat än offentlig service och förvaltning.

Fastighetskontoret lät som underlag för ändringsarbetet utarbeta 
utredningar om omdisponering av stadshuskvarteren K4, 30 och 31 
(3.3.2004) och utredningar om lokalerna i kvarteret K31 (3.3.2004) och 
stadshuskvarteret K4 (25.5.2005).

På förslag av fastighetsnämnden uppmanade stadsstyrelsen 26.9.2005 
stadsplaneringsnämnden att komma med ett förslag till 
detaljplaneändring för kvarteret nr 4 i Kronohagen. Utifrån förslaget ska 
disponeringen av YH-kvartersområdet breddas och omfatta också 
privata och kommersiella aktiviteter. Nämnden skulle vidare klarlägga 
hur en mångsidigare disponering inverkar på fotgängarförhållandena i 
området. Vidare beslutade stadsstyrelsen uppmana trafikverket och 
stadsplaneringskontoret att tillsammans utreda möjligheterna att ändra 
spårvägslinjerna med beaktande av en sådan mångsidigare 
disponering i stadshuskvarteren.

På gemensamt uppdrag av stadsplaneringskontoret och 
fastighetskontoret har det utarbetats ett konsultarbete: Elämää 
kaupungintalokortteleihin – Viitesuunnitelma ja konsepti 
kaupungintalokortteleiden käytön monipuolistamiseksi 2006.

Med stöd av ett anbudsförfarande beslutade stadsstyrelsen 11.12.2006 
reservera Lampaska huset åt vinnaren av anbudsförfarandet med vissa 
villkor på fortsatt planering och byggande.

Dessutom beslutade stadsstyrelsen uppmana 
stadsplaneringsnämnden att utarbeta ett förslag till detaljplan som gör 
det möjligt att förverkliga reserverarens detaljplaneutkast.

Stadsplaneringsnämnden tillstyrkte 14.12.2006 förslaget till 
detaljplaneändring nr 11623 för Lampaska huset som gjorde det möjligt 
att omdisponera den förra förvaltnings- och ämbetsverkstomten till en 
tomt för verksamhetslokaler. Detaljplanen trädde i kraft 11.1.2008.

Kari Management Company Oy har till förmån för Hotelli Helena Oy 
ingått ett arrendeavtal och köpt huset i arrendeområdet av Helsingfors 
stad 16.4.2008. Eftersom Hotelli Helena Oy har hamnat i ekonomiska 



Helsingfors stad Protokoll 8/2012 302 (352)
Stadsfullmäktige

Kaj/12
25.04.2012

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

svårigheter har fordringsägarna i bolaget lämnat in en konkursansökan 
1.6.2010.

Planläggningsläge

Generalplan

I Generalplan 2002 för Helsingfors (stadsfullmäktige 26.11.2003, 
trädde i kraft i detaljplaneområdet 23.12.2004) tas området upp som 
kvartersområde för centrumfunktioner. Området utvecklas för 
förvaltning, handel, offentlig service, boende och rekreation och för 
sådan samhällsteknisk försörjning och trafik som är nödvändig i 
området. Det är fråga om ett kulturhistoriskt, arkitektoniskt och med 
tanke på landskapskulturen värdefullt område. Området utvecklas så 
att dess värden och egenskaper bibehålls. Den aktuella 
detaljplaneändringen följer generalplanen.

Detaljplaner

För tomten gäller detaljplanen nr 11623 fastställd år 2008. I 
detaljplanen hör tomten till ett kvartersområde för 
verksamhetsbyggnader. Till byggnaderna får förläggas offentliga 
servicelokaler, butiker, hotell, utbildnings- och utställningslokaler, 
mötesrum, kaféer och restauranger och fritidslokaler. Lokalerna i första 
våningen mot gatan ska reserveras för butiker och/eller restauranger. 
Husen på tomten har skyddats med beteckningen sr-1. Tomten utgör 
en del av en kvartershelhet som i detaljplanen anges som ett historiskt, 
kulturhistoriskt, arkitektoniskt och med tanke på stadsbilden värdefullt 
område. Innan bygglov i området beviljas ska man inhämta utlåtande 
hos Helsingfors stadsmuseum och Museiverket ska ges tillfälle att avge 
utlåtande.

Ägandeförhållanden

Tomten är i stadens ägo. Fastigheten är i konkursboets besittning.

Byggd miljö

Tomten hör till Helsingfors historiskt värdefulla empirecentrum. 
Stadshuskvarteren utgör stadens äldsta hjärta som är viktigt även 
nationellt. I fastigheterna finns flera värdefulla interiörer. Det faktum att 
olika delar av interiörerna har bevarats olika väl begränsar 
ändringsarbetena på olika sätt i fråga om byggnadsskyddet. 
Fastigheterna har så småningom övergått i stadens ägo, med 
undantag av Sveriges ambassad och Balders hus, och de är i 
förvaltningsbruk.

Trafik
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Tomten ligger intill goda kollektivtrafikförbindelser.

Skyddsobjekt

Området tas upp i Museiverkets inventering Byggda kulturmiljöer av 
riksintresse (RKY 2009 - Helsingfors salutorg med omgivande 
byggnader). Området utvecklas utgående från de riksomfattande målen 
för områdesanvändningen.

Husen på tomten har skyddats med beteckningen sr-1. Det är fråga om 
historiskt, kulturhistoriskt, arkitektoniskt och med tanke på stadsbilden 
värdefulla hus som inte får rivas. Byggnadernas nuvarande exteriör 
med materialen, de ursprungliga eller därmed jämförbara 
rumshelheterna, konstruktionerna och den fasta inredningen ska 
bevaras. Byggnaderna ska under renoverings- och ändringsarbetena 
repareras på ett sätt som bevarar husets historiska värden och 
återställer dess arkitektoniska särdrag.

Området utgör en del av en kvartershelhet som i detaljplanen anges 
som ett historiskt, kulturhistoriskt, arkitektoniskt och med tanke på 
stadsbilden värdefullt område. De byggnader, byggnadsdelar, staket, 
utomhustrappor, minnesmärken, trädrader eller stenläggningar i 
området som är skyddade med skyddsbestämmelser får inte ändras, 
rivas eller förstöras så att objektets eller omgivningens arkitektoniska 
eller kulturhistoriska värde sjunker. Innan bygglov i området beviljas 
ska man inhämta utlåtande hos Helsingfors stadsmuseum och 
Museiverket ska ges tillfälle att avge utlåtande.

Stadsmuseet har utrett Lampaska husets byggnadshistoria och frågan 
hur väl det bevarats och uppställt skyddsmål för huset utifrån dessa. 
Enligt promemorian 20.10.2006 köpte köpmannen Johan Lampa 
tomten åren 1813 och 1814. Här lät han bygga ett hus 1814–1817 som 
ritades av den svenskfödde fortifikationskonduktören Pehr Granstedt. 
Huvudbyggnaden i tre våningar uppfördes i södra kanten av tomten 
och den hade en bred risalit med ett gavelfält mitt i fasaden och 
rusticerade ytterväggar i bottenvåningen. Hörnet mot Helenegatan och 
Norra esplanaden var rundat. Ekonomiflygeln mot Helenegatan hade 
ursprungligen två våningar och den var anspråkslösare, såsom också 
den L-formade ekonomibyggnaden med stall, vagnsskjul, magasin, en 
ladugård och ett soprum som uppfördes på gården år 1835.

Ursprungligen inrymde huvudbyggnaden utom bostadsrum också en 
handelsbod med ingång från det runda hörnet. Från 1859 hade Notsjö 
glasbruk en butik och 1862–1880 Stockmann en handelsbod i huset. 
Under 1910- och 1920-talen var huset delvis ett hotell. År 1934 
byggdes huset om för förvaltningsbruk och tomten övergick i stadens 
ägo år 1936. De rum som byggdes om för kontorsbruk har en förvirrad 
stil på grund av ändringarna i slutet av 1800-talet och på 1930-talet. En 
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del av rummen i bottenvåningen ändrades år 1946 för polisen och blev 
bl.a. fångceller. Därför har två gårdsfönster fortfarande galler. Det i dag 
tomma huset har senast varit kontor för fastighetskontoret.

Husets fasad har genomgått många ändringar. År 1889 höjdes fasaden 
mot torget, två balkonger byggdes och hela flygeln mot Helenegatan 
höjdes med en våning. Fönstren i bottenvåningen har ändrats till dörrar 
och sedan återställts till fönster och i dag finns bara en balkong kvar. 
Den nuvarande exteriören härstammar främst från 1889 och 
representerar en rik nyrenässans. Av interiörerna kan nämnas de 
värdefulla rummen med korsvalv i bottenvåningen, vägg- och 
takmålningarna i trappuppgångarna och de rikliga gipsdekorationerna i 
festlokalerna i tredje våningen. År 1962 förstärktes husgrunden.

Av stadsmuseets utredning framgår detaljerade uppgifter om husets 
historia, ändringar, reparationer och ägandeförhållanden och en 
specifikation över de byggnadsdelar som ska skyddas. Stadsmuseets 
skyddsmål är att husets exteriör, de ursprungliga konstruktionerna, den 
ursprungliga och därmed jämförbara fasta inredningen och 
rumshelheterna ska bevaras och vid behov återställas.

Samhällsteknisk försörjning

Detaljplaneområdet omfattas av nätet för samhällsteknisk försörjning.

Markens beskaffenhet

Före Ehrenströms detaljplan ledde en gata, Strandgatan, över gården 
vid den nuvarande portgången. Eventuella utgrävningar på gården 
kräver arkeologiska undersökningar i området innan arbetena inleds.

Detaljplaneändringens innehåll

Allmän motivering och beskrivning

Syftet är att omdisponera stadshuskvarteren för mångsidig kultur och 
rekreation för stadsbor och turister. Fotgängarmiljön förbättras genom 
att gårdarna inne i kvarteren öppnas för allmänheten och genom att 
nya offentliga stråk dras genom kvarteren. Rummen i bottenvåningen i 
husen ska mestadels vara öppna för alla.

Förslaget till detaljplaneändring har som mål att bredda tomtens 
disponering utgående från att tillåta också kontorsbruk. Dessutom ska 
lokalerna i första våningen mot gatan reserveras för butiker och/eller 
restauranger.

Förslaget till detaljplaneändring har beretts i enlighet med 
stadsstyrelsens uppmaning. Det ansågs dock inte vara ändamålsenligt 
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med tanke på utvecklingsmålen för torgkvarteren att tillåta bostadsrum i 
den översta våningen.

Kvartersområde för verksamhetsbyggnader (KTY)

Tomten anvisas fortfarande som kvartersområde för 
verksamhetsbyggnader (KTY). I husen får inrymmas offentliga 
servicelokaler, butiker, hotell, utbildnings- och utställningslokaler, 
mötesrum, kaféer och restauranger, fritidslokaler och kontor. Lokalerna 
i första våningen mot gatan ska reserveras för butiker och/eller 
restauranger. Tomten har byggrätt på 1 986 + 199 m² vy, dvs. 
sammanlagt 2 185 m² vy (tomtexploateringstalet är 2,28). Byggrätten 
motsvarar den nuvarande våningsytan i byggnaderna på tomten med 
en inräknad 10 procents tilläggsbyggrätt som beviljades för husets 
vindsvåning i bygglovet för det hotellprojekt som förföll. Innergården får 
överglasas med en lätt konstruktion utöver byggrätten med den 
förutsättningen att byggnadsskyddet och brandsäkerheten beaktas. 
Gården ska vara öppen för allmänheten.

Trafik och parkering

Bilplatsskyldigheten för tomten är enligt den av stadsplaneringskontoret 
godkända uträkningsmodellen högst en bilplats per 500 kvadratmeter 
våningsyta. Detta innebär att det får anläggas högst fyra bilplatser. 
Bilplatserna ska anvisas i en parkeringsanläggning i närområdet. Vid 
behov finns det rum i parkeringsanläggningen i Gloet. Bilplatser får inte 
anläggas på gårdsplanen.

Skyddsobjekt

Huset har redan i den gällande detaljplanen skyddats med 
beteckningen sr-1. Skyddsbeteckningen bevaras som sådan.

Samhällsteknisk försörjning

Avfallshanteringen ska förläggas till gårdssidan av huset eller under 
jord. Servicebilarna stannar på körbanan på Helenegatan.

Grävarbeten på gården kräver arkeologiska undersökningar i området 
innan arbetena inleds.

Konsekvenser av att detaljplanen genomförs

Detaljplaneändringen kommer att leda till fler och mer varierande 
besökare i området. Detaljplanebestämmelserna tryggar att 
byggnadsskyddsmålen uppnås.

Planeringsfaser och växelverkan
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Stadsstyrelsen beslutade 13.6.2011 uppmana 
stadsplaneringsnämnden att utarbeta ett förslag till detaljplaneändring 
för tomten utgående från att byggnadens disponering breddas även för 
kontorsbruk med undantag av lokalerna i första våningen mot gatan.

Intressenterna underrättades om att frågan om en detaljplaneändring 
blivit väckt genom en skrivelse från stadsplaneringskontorets 
detaljplaneavdelning. Samtidigt med skrivelsen fick de ett program för 
deltagande och bedömning (daterat 10.10.2011) och ett utkast till 
detaljplaneändring.

Utkastet till detaljplaneändring hölls framlagt 19.10–9.11.2011 på 
stadens anslagstavla vid Norra esplanaden 11–13, på 
stadsplaneringskontoret och på förvaltningens webbsidor.

Myndighetssamarbete

Fem förvaltningar tog ställning till utkastet till detaljplaneändring. 
Förvaltningscentralen och kulturcentralen hade ingenting att invända 
mot förslaget.

Stadsmuseet hade ingenting att påpeka om den i utkastet till 
detaljplaneändring föreslagna breddade disponeringen som möjliggör 
kontorsbruk. Liksom i den tidigare detaljplaneändringsfasen år 2007 
föreslog stadsmuseet att beteckningen v som gör det möjligt att 
överglasa gården ska strykas i detaljplanen. Överglasningen skulle 
medföra mycket omfattande åtgärder i syfte att uppfylla de 
brandtekniska kraven i den värdefulla byggnaden, vilket i praktiken 
konstaterades redan i samband med hotellprojektet.

Ekonomi- och planeringscentralen anser att det är ändamålsenligt att 
ändra detaljplanen och att detaljplaneändringen följer Helsingfors 
näringspolitiska utvecklingsval. Avsikten är att i betydlig mån utveckla 
Lampaska husets omgivning under de kommande åren och till exempel 
antalet förbipasserande fotgängare kommer troligen att öka. 
Detaljplanebestämmelserna ska därför vara tillräckligt flexibla så att de 
även i fortsättningen tillåter att Lampaska huset på ett ändamålsenligt 
sätt används som en del av utvecklingsområdet Södra hamnen.

Affärsverket Helsingfors stads trafikverk tog upp frågor som gäller 
smidigheten och säkerheten av en störningsfri spårvägs- och 
metrotrafik som ska beaktas under byggandet. Detaljplaneändringen 
och byggprojektet får inte heller medföra krav på sänkning av 
spårvägs- eller metrotrafikens bullernivå. Den fortsatta planeringen och 
byggandet ska fortskrida i växelverkan med representanter för 
trafikverket.

Åsikter
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Två åsikter framfördes om utkastet till detaljplaneändring.

Sveriges ambassad framförde flera detaljerade påpekanden om hur 
projektet ska förverkligas. Möjligheten i detaljplaneförslaget att förse 
gränsväggen mot ambassadens tomt med öppningar ska inte tillåtas.

Invånarföreningen i Kronohagen ansåg att en omdisponering av tomten 
så att den översta våningen reserveras för bostäder och högst 50 % för 
kontor är värd understöd. Lampaska huset ligger centralt i förhållande 
till Kronohagen och Skatudden och därför är det inte motiverat att 
ändra detaljplanen i fråga om servicelokaler och mötesrum.

Dessutom har en åsikt om utkastet till detaljplaneändring lämnats in 
anonymt. I åsikten anser man att staden i första hand ska utreda om 
någon är intresserad av att fortsätta verksamheten i Lampaska huset i 
enlighet med den gällande detaljplanen, i praktiken en ny företagare till 
exempel inom hotell- och restaurangbranschen som på riktigt skulle 
uppliva kvartersområdet i enlighet med stadens ursprungliga mål. 
Staden ska inte underkasta sig prisspekulanternas mål utan i stället 
säkerställa att kvarteret renoveras på ett värdefullt sätt så att det får 
tillbaka sin ursprungliga glans och att verksamheten i kvarteret upplivar 
området.

För åsikterna och ställningstagandena och genmälena till dessa 
redogörs mer i detalj i den bifogade rapporten om växelverkan.

Förslaget framlagt, utlåtanden

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 20.1–20.2.2012. 
Inga anmärkningar gjordes mot förslaget.

Fastighetsnämnden, direktionen för stadsmuseet, Museiverket och 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland avgav utlåtande om 
förslaget.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har ingenting att påpeka 
om förslaget till detaljplaneändring.

Museiverket och direktionen för stadsmuseet tillstyrker förslaget till 
detaljplaneändring och har ingenting att påpeka om den breddade 
disponeringen som möjliggör kontorsbruk i enlighet med förslaget till 
detaljplaneändring. Byggrätten som anvisas på vinden förstärker den 
situation som redan uppkom med bygglovet. Förvaltningarna 
ifrågasätter beteckningen som tillåter en överglasning och anser att det 
i praktiken kan visa sig vara svårt att täcka gården på ett sätt som tar 
hänsyn till skyddsmålen. Museiverket poängterar att överglasningen 
inte på något sätt får ifrågasätta bevarandet av byggnadernas 
historiska och arkitektoniska värden och särdrag.
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Direktionen för stadsmuseet lyfter dessutom fram byggnadens 
exceptionella värde bland husen i de s.k. torgkvarteren och tar upp de 
skador som avbrutna reparations- och ändringsarbeten orsakat. 
Direktionen anser att byggarbetena snarast möjligt ska inledas för att 
det inte ska åsamkas mer skada på Lampaska huset som är en av de 
värdefulla byggnaderna i Helsingfors.

Fastighetsnämnden konstaterar att fastighetskontoret våren 2008 
utarrenderade tomten i fråga till Hotelli Helena Oy och sålde samtidigt 
huset på tomten till bolaget för att huset skulle renoveras främst för 
hotell-, restaurang- och utställningsbruk. Bolaget har i mars 2011 
försatts i konkurs och reparationerna för att möjliggöra verksamheten 
ovan har inte genomförts. Bolagets konkursbo har ansökt om 
detaljplaneändring för att arrenderätten med byggnaderna ska kunna 
säljas till en tredje part och den värdefulla byggnaden i snabb takt 
renoveras för ett nytt ändamål som upplivar området. Efter att 
detaljplaneändringen trätt i kraft ska arrendeavtalet för tomten justeras 
så att det motsvarar den nya situationen. Fastighetsnämnden har 
ingenting att påpeka om förslaget till detaljplaneändring.

Genmäle

Enligt den gällande detaljplanen är det möjligt att överglasa 
innergården med en lätt konstruktion med den förutsättningen att 
byggnadsskyddet och brandsäkerheten beaktas. Bestämmelsen har i 
likalydande form inkluderats i förslaget till detaljplaneändring.

Enligt både den gällande detaljplanen och det aktuella förslaget till 
detaljplaneändring ska man innan bygglov i området beviljas inhämta 
utlåtande hos Helsingfors stadsmuseum och ge Museiverket tillfälle att 
avge utlåtande. Bygglovsmyndigheten ska i bygglovsprövningen och i 
tillsynen över byggarbetena ta hänsyn till de relativt detaljerade 
skyddsbestämmelserna för byggnaden och dess miljö.

Med tanke på byggnadens disponering är det motiverat att överglasa 
gården med en lätt konstruktion. Förutsättningarna för att överglasa 
gården har i detaljplaneförslaget angetts så att det i tillräckligt hög grad 
säkerställer att byggnadens historiska och arkitektoniska värden och 
särdrag bevaras.

För utlåtandena och genmälena till dessa redogörs mer i detalj i den 
bifogade rapporten om växelverkan.

Utlåtandena ger inte upphov till ändringar i förslaget till 
detaljplaneändring.

Ändring i stadsstyrelsen
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Stadsstyrelsen har strukit ordet mestadels i sista meningen i 
detaljplanebestämmelsen för detaljplanebeteckningen KTY som 
tidigare lydde enligt följande: Lokalerna i första våningen mot gatan ska 
mestadels reserveras för butiker och/eller restauranger. Efter 
ändringen följer förslaget till detaljplaneändring stadsstyrelsens tidigare 
uppmaning.

Byggnadens ägare har underrättats om ändringen. Ändringen ska inte 
anses som väsentlig och förslaget behöver därför inte läggas fram på 
nytt.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12094 kartta, päivätty 
13.12.2011 (päivitety Khn kokouksen 26.3.2012 mukaiseksi)

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12094 selostus, päivätty 
13.12.2011 (päivitetty Khn kokouksen 26.3.2012 mukaiseksi)

3 Vuorovaikutusraportti 13.12.2011, täydennetty 9.3.2012
4 Osa päätöshistoriaa 

Bilagematerial

1 Ilmakuva

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Kaupunginmuseon johtokunta
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.03.2012 § 299

HEL 2011-001780 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 1. kaupunginosan 
(Kruununhaka) korttelin nro 4 tontin nro 4 asemakaavan muutoksen 
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 13.12.2011 päivätyn 
ja 26.3.2012 muutetun piirustuksen nro 12094 mukaisena.

19.03.2012 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 28.02.2012 § 19

HEL 2011-001780 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa Pohjoisesplanadi 5:ssä 
sijaitsevan Lampan talon asemakaavan muutosehdotuksesta nro 
12094 seuraavan lausunnon:

Lampan talo sijaitsee ns. vanhassa kaupunginosassa, joka suojeltiin jo 
1952 Muinaistieteellisen toimikunnan aloitteesta. Asemakaavan 
muutosalue on osa valtakunnallisesti merkittävää Kauppatorin ja siihen 
rajautuvien rakennusten muodostamaa rakennettua kulttuuriympäristöä 
(RKY 2009).  Vuonna 1817 valmistuneella Pehr Granstedtin 
suunnittelemalla Lampan talolla on aivan poikkeuksellista arvoa ns. 
Torikortteleiden rakennusten joukossa. Lampan talo ei ole kokenut 
perusteellisia sisätiloihin ja rakenteisiin kohdistuneita muutoksia 1960-
luvulla, kuten esimerkiksi sen pariksi  suunniteltu ja 1819 valmistunut 
Goviniuksen talo Katariinankadun ja Pohjoisesplanadin kulmassa. 

Nyt esillä olevassa asemakaavan muutosehdotuksessa on edellistä 
asemakaavaa muutettu toimistokäytön mahdollistavalla merkinnällä ja 
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ullakkotilaan sijoitettavien pääkäyttötarkoitusta palvelevien tilojen 
rakennusoikeuden lisäyksellä, 199 k-m². Muutoin 
asemakaavamääräykset ovat pysyneet ennallaan mukaan lukien 
suojelumääräykset. 

Kaupunginmuseon johtokunta on lausunut Lampan talon edellisestä 
asemakaavan muutoksesta vuonna 2007. Tässä lausunnossa museo 
ei ole puoltanut lasikaton rakentamista tontin pihalle.  Pihan kattamisen 
salliva asemakaava hyväksyttiin 2008 ja rakennuslupa myönnettiin 
asemakaavasta poiketen siten, että ullakolle oli mahdollista sijoittaa 
käyttötiloja. Rakennustyöt alkoivat, mutta jäivät kesken omistajan 
konkurssin vuoksi.

Kaupunginmuseon johtokunnalla ei ole huomautettavaa nyt esillä 
olevan asemakaavan muutosehdotuksessa esitettyyn toimistokäytön 
mahdollistavaan käyttötarkoituksen lisäykseen. Kaupunginmuseon 
johtokunta pitää kuitenkin edelleen rakennuksen säilymisen kannalta 
huonona ratkaisuna pihan kattamisen mahdollistavaa merkintää ”v”.  
Käytännössä tämä asemakaavamääräys johti edellisen omistajan 
hotellihankkeessa erittäin raskaisiin paloteknisiin vaatimuksiin. Pihalle 
kaivetun poistumistietunnelin töiden seurauksena pihasiiven 
perustukset pääsivät retkahtamaan ja rakennukselle koitui huomattavia 
vaurioita. Lisäksi hotellihankkeen kesken jäänyt työmaa, jossa oli tehty 
mittavia purkutöitä mm. ullakolla, ja rakennuksen lämmittämättömyys 
ovat aiheuttaneet kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokkaalle 
rakennukselle huomattavia vaurioita.

Nyt esillä oleva toimistokäyttö on aiemmin suunniteltua hotellia 
rakennukseen paremmin sopiva käyttö ja määräykset ovat kevyempiä 
rakennuksen kannalta. Kaupunginmuseon johtokunta katsookin, että 
uuden omistajan suunnittelemat rakennustyöt pitäisi saada 
mahdollisimman pian käyntiin, jotta Helsingin arvorakennuksiin 
kuuluvalle Lampan talolle ei koituisi enää lisää vaurioita. Näin ollen 
kaupunginmuseon johtokunta puoltaa asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä, mutta korostaa ettei pihan 
kattaminen saa aiheuttaa arvokkaalle rakennukselle minkäänlaisia 
vaurioita.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Anne Mäkinen

Lisätiedot
Anne Mäkinen, yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 36486

anne.makinen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 23.02.2012 § 109
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Kiinteistökartta H3 P2, Pohjoisesplanadi 5

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle 1. 
kaupunginosan (Kruununhaka) korttelissa nro 4 sijaitsevan tontin nro 4 
(Lampan talo, Pohjoisesplanadi 5) asemakaavan muutosehdotuksesta 
nro 12094 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että esitetty kaavamuutos mahdollistaa korjata 
tontilla sijaitseva kaupunkikuvallisesti arvokas Lampan talo niin, että 
siihen voidaan sijoittaa hotelli-, myymälä-, näyttely-, kahvila- ja 
ravintolatilojen lisäksi myös toimistotiloja. Katuun rajoittuvat 
ensimmäisen kerroksen tilat tulee kuitenkin edelleen varata pääosin 
myymälä- ja/tai ravintolatiloiksi. 

Lisäksi esitetty asemakaavamuutos mahdollistaa toteuttaa 
pääkäyttötarkoitusta palvelevia kokous- ja edustustiloja 199 k-m² 
kadunvarsirakennuksen (1 986 k-m²) varsinaisten kerrosten 
yläpuoliseen ullakkotilaan. Yhteenlaskettu rakennusoikeus 2 185 k-m² 
vastaa tontin nykyisen rakennuksen kerrosalaa lisättynä rauenneelle 
hotellihankkeelle myönnetyn rakennusluvan mukaisella 10 %:n 
lisärakennusoikeudella rakennuksen ullakolle. Rakennuksen 
suojelumääräykset pysyvät nykyisellään. 

Edelleen lautakunta toteaa, että kiinteistövirasto vuokrasi keväällä 2008 
edellä mainitun tontin 31.12.2067 saakka Hotelli Helena Oy:lle ja myi 
samalla yhtiölle sillä olevan rakennuksen korjattavaksi lähinnä hotelli-, 
ravintola- ja näyttelytoimintaa varten. Yhtiö on kuitenkin asetettu 
maaliskuussa 2011 konkurssiin maksuvaikeuksien takia, ja 
rakennuksen korjaus edellä mainittua toimintaa varten on jäänyt 
toteutumatta. Yhtiön konkurssipesä on pyytänyt edellä esitettyä 
asemakaavamuutosta, jotta vuokraoikeus rakennuksineen voitaisiin 
myydä kolmannelle ja arvorakennus tulisi nopeasti korjatuksi aluetta 
elävöittävään uuteen käyttötarkoitukseen. Asemakaavan muutoksen 
saatua lainvoiman tontin vuokrasopimusta tullaan tarkistamaan uutta 
tilannetta vastaavaksi.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavan muutosehdotuksen 
johdosta.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Pasi Lehtiö, kiinteistölakimies, puhelin: 310 36448

pasi.lehtio(a)hel.fi
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Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.12.2011 § 407

HEL 2011-001780 T 10 03 03

Ksv 0807_2, Pohjoisesplanadi 5, karttaruutu H3/P2

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 lähettää esittelijän kokouksessa muuttaman 13.12.2011 päivätyn 
1. kaupunginosan (Kruununhaka) korttelin 4 tontin 4 
asemakaavan muutosehdotuksen nro 12094 
kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä 

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin 
mielipiteisiin.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Päätösjakelu:

- kaupunginhallitus
- hallintokeskus, Kaj:n rooteli  ************

Käsittely

15.03.2012 Ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään seuraavasti:
Kaavakartaan, -merkintöihin ja -määräyksiin tehdään seuraavat 
muutokset:

Rakennusoikeus kaavakartalla: 
1 986 + 199 (Lisätty + 199)

Merkinnät ja määräykset:
1 986 + 199 (Lisätty + 199)
Poistetaan: "Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä"
Korvataan:
"Lukusarja yhteenlaskettuna ilmoittaa rakennusoikeuden 
kerrosalaneliömetreinä. Ensimmäinen luku osoittaa rakennusoikeuden, 
joka saadaan sijoittaa rakennuksen varsinaisiin kerroksiin. Toinen luku 
osoittaa pääkäyttötarkoitusta palvelevien kokous- ja edustustilojen 
rakennusoikeuden, joka saadaan sijoittaa kadunvarsirakennuksen 
varsinaisten kerrosten yläpuoliseen ullakkotilaan sen estämättä, mitä 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BA5470741-5B71-417D-83BC-FDA09DB130E7%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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asemakaavassa on muutoin määrätty rakennuksen suurimasta 
sallitusta kerrosluvusta. "

Sisällöllisesti vastaavat muutokset tehdään esityslistatekstiin ja 
kaavaselostukseen.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Pia Kilpinen, arkkitehti, puhelin: 310 37349

pia.kilpinen(a)hel.fi

Rahoitusjohtaja 9.11.2011

HEL 2011-001780 T 10 03 03

Talous- ja suunnittelukeskuksen mielestä Pohjoisesplanadi 5:n, ns. 
Lampan taloa koskevan asemakaavan muuttaminen esitetyllä tavalla 
on tarkoituksenmukaista. Vaikka Helsingissä on yleisesti ottaen tarvetta 
hotellikapasiteetin lisäämiselle, kyseisen kohteen asemakaavan 
muutosta voidaan pitää perusteltuna. Esitetty muutos mahdollistaa 
rakennuksen monipuolisemman ja joustavamman käytön sallimalla 
tarvittaessa myös toimistotilojen sijoittamisen rakennukseen. Lisäksi 
talous- ja suunnittelukeskus kiirehtii kaavamuutosta Lampan talon 
käyttöönoton mahdollistamiseksi kortteleiden elävöittämissuunnitelman 
mukaisesti.

Kaupunginjohtajan 12.10.2011 johtajistokäsittelyssä hyväksymän 
Helsingin elinkeinopolitiikan kehittämisvalintojen mukaan ”kaupunki 
jatkaa toimenpiteitä yhteistyössä elinkeinoelämän ja alueen muiden 
toimijoiden kanssa Torikortteleiden ja Eteläsataman alueen 
kehittämiseksi palvelemaan paremmin kaupunkilaisten ja matkailijoiden 
tarpeita”. Talous- ja suunnittelukeskus pitääkin toivottavana, että 
Lampan talon toiminnot täydentäisivät omalta osaltaan Torikortteleiden 
palvelutarjontaa.

Luonnoksen mukaan katuun rajoittuvat ensimmäisen kerroksen tilat 
tulee varata myymälä- ja/tai ravintolakäyttöön ja lasikatetun pihan tulee 
olla yleisölle avoin. Rakennus sijaitsee kuitenkin ao. kortteleiden 
syrjäisimmässä kulmassa kaukana pääasiallisista jalankuluvirroista. 
Kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuksen korjaus- ja 
muutostyöhön kohdistuu lisäksi huomattavia kustannuksia aiheuttavia 
ja aikaa vieviä vaatimuksia, jotka johtuvat mm. tiukoista 
suojelumääräyksistä ja arkeologisten kaivausten suorittamisesta. 
Lampan talon ympäristöä on tarkoitus kehittää huomattavasti 
lähivuosien aikana ja esimerkiksi ohi kulkeva jalankulkuliikenne tullee 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B96A00C46-E26B-4155-A71F-F556DE50F6C6%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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lisääntymään.  Kaavamääräysten tulisikin olla riittävän joustavat, jotta 
ne jatkossakin sallisivat Lampan talon tarkoituksenmukaisen käytön 
osana kehittyvää Eteläsataman aluetta.

Lisätiedot
Marja-Leena Rinkineva, Elinkeinojohtaja, puhelin: 36141

marja-leena.rinkineva(a)hel.fi

Hallintojohtaja 3.11.2011

HEL 2011-001780 T 10 03 03

Hallintokeskuksella ei ole huomautettavaa asiassa.

Lisätiedot
Summanen Juha, osastopäällikkö, puhelin: 310 64032

juha.summanen(a)hel.fi
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin: 310 36060

eila.ratasvuori(a)hel.fi
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§ 99
Detaljplaneändring för tomterna 29128/3 och 29129/5 och gatu- och 
parkområden i Haga (området vid Kaprifolgränden) (nr 12074)

HEL 2011-004735 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna detaljplaneändring för tomten nr 3 i kvarteret nr 29128, 
tomten nr 5 i kvarteret nr 29129 och park- och gatuområden i 29 
stadsdelen (Haga, Södra Haga) enligt stadsplaneringskontorets 
detaljplaneavdelnings ritning nr 12074, daterad 1.11.2011.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, planläggningssekreterare, telefon: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12074 kartta, päivätty 1.11.2011
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12074 selostus, päivätty 

1.11.2011 (päivitetty kokouksen 1.11.2011 mukaiseksi)
3 Havainnekuva 
4 Osa päätöshistoriaa 

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna detaljplaneändring för tomten nr 3 i 
kvarteret nr 29128, tomten nr 5 i kvarteret nr 29129 och park- och 
gatuområden i 29 stadsdelen (Haga, Södra Haga) enligt 
stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelnings ritning nr 12074, 
daterad 1.11.2011.
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Sammandrag

Tomterna ligger vid Kaprifolgränden 5 och 6.

Detaljplaneändringen gör det möjligt att bygga tre flervåningshus i fem 
våningar i norra ändan av Kaprifolgränden. Den gällande, ej 
genomförda detaljplanen tillåter högst fyra våningar. 
Detaljplaneändringen utökar byggrätten från 3 000 m² vy till 4 035 m² 
vy, som motsvarar tomtexploateringstalet e = 1,01. Gång- och 
cykelförbindelsen mellan vändplatsen på Kaprifolgränden och 
Degermyrparken flyttas till ett nytt parkområde öster om vändplatsen.

Föredraganden

Utgångspunkter

Planläggningssituation

För området gäller en detaljplan fastställd år 2002. Detaljplanen upptar 
två kvartersområden för flervåningshus och mellan kvartersområdena, 
som en förlängning på Kaprifolgränden, löper ett gatuområde som 
reserverats för allmän gångtrafik. I området finns sammanlagt tre 
byggnadsytor, som var och en har en byggrätt på 1 000 m² vy och det 
största tillåtna antalet våningar fyra. Den sammanlagda byggrätten på 
området uppgår till 3 000 m² vy och det största tillåtna antalet bostäder 
till 36.

Ägandeförhållanden

Detaljplaneområdet är i stadens ägo. Bostadsproduktionsbyrån har 
tomtreserveringar för kvartersområdena i Asunto Oy Helsingin 
Sinikuusamas namn.

Allmän områdesbeskrivning

Byggandet av Eliel Saarinens väg för Jokertrafik har lett till en 
effektivisering av markanvändningen i området mellan Södra och Norra 
Haga. De nya kvarteren som planlades år 2002 har huvudsakligen 
redan bebyggts. Kvarteren vid Kaprifolgränden, på platsen för den 
gamla sportplanen, blir bland de sista som bebyggs. En ersättande 
sportplats inrättas i Degermyrparken. Till följd av grundberedning 
förekommer mycket lite naturlig växtlighet.

Väster om planområdet löper Eliel Saarinens väg, en aning lägre än 
terrängen i kvartersområdet. Väster om Eliel Saarinens väg ligger den 
botaniskt värdefulla Alprosparken. I norr gränsar planområdet till 
Degermyrparken. I öster finns en skoltomt som avskiljs av en 
parkremsa. De södra rågrannarna kommer att bestå av flervåningshus 
och radhus i 2–5 våningar.
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I närheten finns de vanliga kommersiella och offentliga tjänsterna. I 
området finns mångsidiga kollektivtrafikförbindelser.

I området finns ett nätverk för teknisk försörjning.

I västra delen av området finns två berghällar. I övrigt har torven som 
tagits bort från området ersatts med ett 0,2–3,0 meter tjockt lager av 
grus och grusfyllnadsjord. Marken under lagret av fyllnadsjord är 
varierande av lera, sandmorän samt silt- och sandavlagring.

Busstrafiken på Eliel Saarinens väg orsakar buller. Riktvärdet för 
bullernivån utomhus överskrids i den omedelbara närheten av gatan.

Innehåll i förslaget till detaljplaneändring

Målet för arbetet med detaljplaneändringen är att utöka byggrätten utan 
att försämra kvaliteten på boendemiljö, gårdsvistelse eller stadsbild.

Enligt en referensplan som tagits fram av bostadsproduktionsbyrån är 
det med hänsyn till stadsbilden möjligt att öka våningsantalet till fem. 
Bostäder får inte förläggas till första våningen. I byggnaden bildas på 
så sätt en våning med biutrymmen samt fyra bostadsvåningar och de 
motsvarar bostadshusen från 1950- och 1960-talen i Södra Haga, i 
vilka det finns en källarvåning ovan mark med garage samt fyra 
bostadsvåningar. Eftersom planeringsområdet ligger i norra spetsen av 
kvarteret, intill vida parkområden, orsakar utökandet av byggrätten och 
våningsantalet inte olägenheter i fråga om avskuggning för den 
närliggande bosättningen.

I kvartersområdet för bostadshus (AK) finns fortfarande tre 
byggnadsytor för flervåningshus. Varje byggnadsyta har anvisats en 
byggrätt på 1 345 m² vy. Maximiantalet bostäder är 16 per 
byggnadsyta, varvid medelytan i lägenheterna blir cirka 70 m². Utöver 
den i detaljplanen upptagna våningsytan får det byggas förråd, 
gemensamma lokaler och tekniska lokaler samt garage.

Med bestämmelserna angående byggnadernas exteriör eftersträvas 
rappade eller tegelbelagda byggnader som smälter in i miljön i Haga.

Det ska finnas minst 1 cykelplats/30 m² vy och 1 bilplats/95 m² vy. 
Bilplatserna förläggs till de västra och östra kanterna av 
kvartersområdet och till garagen.

Lederna för fordonstrafik ändras inte. Detaljplaneändringen medför att 
trafikvolymen på Kaprifolgränden ökar med 20 fordon per dygn. 
Gatuområdet från vändplatsen på Kaprifolgränden norrut, som i den 
gällande detaljplanen reserverats för gångtrafik, tas bort och fogas till 
kvartersområdet. De ovannämnda tomterna bildar på så sätt den nya 
tomten 29129/7. Då det offentliga fotgängarstråket avlägsnas kan 
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platsen för utomhusvistelse mellan husen byggas större och säkrare. 
En ersättande gång- och cykelförbindelse har tagits upp via det 6 meter 
breda parkområdet som bildas i sydöstra kanten av planeringsområdet, 
från vändplatsen på Kaprifolgränden österut till Degermyrstigen.

I Kaprifolgränden byggs ett fjärrvärmenät från det befintliga nätet som 
löper i riktning med Degermyrplatsen.

Fastighetskontorets geotekniska avdelning har tagit fram en 
grundbyggnadsplan för området. Enligt de befintliga uppgifterna tyder 
ingenting på att marken är förorenad.

Bullret som trafiken på Eliel Saarinens väg orsakar har beräknats med 
hjälp av en bullermodell. Tack vare skyddet i form av en planerad 
stödmur i kanten av tomten längs med Eliel Saarinens väg, sträcker sig 
bullerområdet inte längre än till parkeringsområdet. Det har bestämts 
att de närmaste balkongerna som öppnar sig mot Eliel Saarinens väg 
ska inglasas för att öka trivseln på dem.

Konsekvenser av att detaljplanen genomförs

Byggrätten som ökar i och med detaljplaneändringen medför endast 
lokala verkningar för stadsbilden och gårdsmiljön. 
Stadsbildskommissionen har 6.10.2010 utgående från utkasten ansett 
att en femte våning i byggnaderna är godtagbar med avseende på 
stadsbilden, förutsatt att trivseln och ljusheten i gårdsområdet säkras. 
Byggnadstillsynsverket och stadsplaneringskontoret har under arbetet 
med detaljplaneändringen bedömt att en behaglig stadsbild och 
gårdsmiljö kan uppnås med den föreslagna mängden byggrätt.

Detaljplaneändringen gör att invånarantalet inom området med goda 
kollektivtrafikförbindelser ökar med cirka 25 invånare jämfört med den 
gällande detaljplanesituationen.

Utökningen av byggrätten orsakar inga nämnvärda verkningar på 
mängden fordonstrafik i området.

Gång- och cykelförbindelsen mellan Kaprifolgränden och 
Degermyrparken förblir smidig trots att rutten ändras.

Byggandet av ett fjärrvärmenät i Kaprifolgränden orsakar staden 
kostnader på cirka 50 000 euro exklusive mervärdesskatt.

Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningsarbetet har inletts på initiativ av staden. Målet är att öka 
byggrätten i området och förbättra förutsättningarna att genomföra 
byggprojektet.
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Intressenterna meddelades att frågan om en detaljplaneändring blivit 
väckt genom en skrivelse från stadsplaneringskontorets 
detaljplaneavdelning (daterad 12.5.2011). Samtidigt fick de ett program 
för deltagande och bedömning.

Deltagande och växelverkan ordnades i enlighet med programmet för 
deltagande och bedömning. Programmet och utkasten till 
detaljplaneändring uppvisades vid en detaljplanejour på Södra Haga 
bibliotek 9.6.2011.

Utkasten till detaljplaneändring och detaljplanebeskrivning hölls 
framlagda på stadsplaneringskontoret, stadshuset och Södra Haga 
bibliotek 30.5–20.6.2011.

Myndighetssamarbete

I samband med detaljplaneberedningen har diskussioner förts med 
byggnadstillsynsverket, byggnadskontoret, Helsingfors Energi och 
bostadsproduktionsbyrån.

Miljöcentralen meddelade i sitt ställningstagande om programmet för 
deltagande och bedömning att olägenheterna i form av buller och 
luftföroreningar från Eliel Saarinens väg ska beaktas i planeringen av 
bostadshusen och gårdarna.

Miljöcentralens ställningstagande har beaktats i planläggningsarbetet 
så att bullret från Eliel Saarinens väg har bedömts med hjälp av en 
bullermodell. Tack vare skyddet i form av en stödmur i kanten av 
tomten längs med Eliel Saarinens väg, sträcker sig bullerområdet inte 
längre än till parkeringsområdet. Det har bestämts att de närmaste 
balkongerna mot Eliel Saarinens väg ska inglasas för att öka trivseln på 
dem.

Åsikter

Inga åsikter framfördes angående programmet för deltagande och 
bedömning eller utkastet till detaljplaneändring.

Förslaget framlagt och utlåtanden

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 
2.12.2011–4.1.2012. Inga anmärkningar gjordes mot förslaget.

Affärsverket Helsingfors Energi, Helen Elnät Ab, samkommunen 
Helsingforsregionens miljötjänster, fastighetsnämnden, nämnden för 
allmänna arbeten, räddningsnämnden och miljöcentralen har gett 
utlåtande om förslaget.

Utlåtanden
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Räddningsnämnden, affärsverket Helsingfors Energi, Helen Elnät Ab, 
miljöcentralen, nämnden för allmänna arbeten och fastighetsnämnden 
har ingenting att påpeka om förslaget till detaljplaneändring. Nämnden 
för allmänna arbeten framhåller att förslaget har utarbetats i samverkan 
med byggnadskontoret. Byggnadsnämnden konstaterar att tomten 
29129/5 har reserverats för bostadsproduktionskommittén. Enligt 
samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster har de allmänna 
vatten- och avloppsledningar som betjänar området byggts och de 
behöver inte flyttas på grund av ändringsförslaget.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, planläggningssekreterare, telefon: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12074 kartta, päivätty 1.11.2011
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12074 selostus, päivätty 

1.11.2011 (päivitetty kokouksen 1.11.2011 mukaiseksi)
3 Havainnekuva 
4 Osa päätöshistoriaa 

Bilagematerial

1 Ilmakuva

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.04.2012 § 350

HEL 2011-004735 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 29. kaupunginosan (Haaga, 
Etelä-Haaga) korttelin nro 29128 tontin nro 3 ja korttelin nro 29129 
tontin nro 5 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen 
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 1.11.2011 päivätyn 
piirustuksen nro 12074 mukaisena.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 10.01.2012 § 13

HEL 2011-004735 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon:

Voimassa olevaan toteutumattomaan asemakaavaan verrattuna 
muutoksesta ei aiheudu lisää kustannuksia Rakennusvirastolle.

Asemaakaavan muutosehdotus on valmisteltu hyvässä yhteistyössä 
rakennusviraston kanssa.

Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Jaakko Haapanen, arkkitehti, puhelin: 310 38607

jaakko.haapanen(a)hel.fi
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857
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jere.saarikko(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 03.01.2012 § 6

HEL 2011-004735 T 10 03 03

Päätös

Lautakunta päätti todeta, että sillä ei ole huomautettavaa 
pelastustoimen osalta koskien Haagan Kuusamakuja 5 ja 6 sekä katu- 
ja puistoalueiden asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 12074)

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91§

Esittelijä
pelastuskomentaja vs.
Kari Virtanen

Lisätiedot
Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 20.12.2011 § 686

HEL 2011-004735 T 10 03 03

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle asemakaavan 
muutosehdotuksesta nro 12074 seuraavan lausunnon: 

Kaupunki omistaa kaavamuutosalueen.

Tontti 29129/5 on varattu asuntotuotantotoimikunnalle 31.12.2012 asti.

Lautakunta pitää asemakaavan muutosehdotusta perusteltuna ja 
kerrosluvun nostamista positiivisena.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavan muutosehdotuksen 
nro 12074 johdosta. 

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Tapio Laalo, maankäyttöinsinööri, puhelin: 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi
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Ympäristölautakunta 13.12.2011 § 364

HEL 2011-004735 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa 
ympäristökeskus.

Esittelijä
ympäristötutkimuspäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 01.11.2011 § 346

HEL 2011-004735 T 10 03 03

Ksv 0740_15, Kuusamakuja 5 ja 6, karttaruutu G5/P3

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 lähettää 1.11.2011 päivätyn 29. kaupunginosan (Haaga) 
korttelin 29128 tontin 3, korttelin 29129 tontin 5 sekä katu- ja 
puistoalueiden asemakaavan muutosehdotuksen nro 12074 
kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 

  asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. 

Päätösjakelu:

 kaupunginhallitus
 hallintokeskus, Kaj:n rooteli

Käsittely

01.11.2011 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Veltheim Olavi: Esityksen muutos: Esityslistatekstin kohdan 
Tilastotiedot alakohdassa Voimassa oleva asemakaava, kerrosala 
yhteensä tulee lukea 3 000 k-m2. Esityslistatekstissä oli kirjoitusvirhe (4 
035 k-m2).



Helsingfors stad Protokoll 8/2012 325 (352)
Stadsfullmäktige

Kaj/13
25.04.2012

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Mikael Ström, arkkitehti, puhelin: 310 37470

mikael.strom(a)hel.fi
Koivunen Pirjo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37128

pirjo.koivunen(a)hel.fi
Neuvonen Matti, diplomi-insinööri, melutarkastelu, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Salonen Peik, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi
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§ 100
Detaljplaneändring för tomten nr 31134/2 på Drumsö (nr 12021)

HEL 2011-001312 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna detaljplaneändring för tomten nr 2 i kvarteret nr 31134 i 31 
stadsdelen (Drumsö) enligt stadsplaneringskontorets 
detaljplaneavdelnings ritning nr 12021, daterad 9.12.2010 och ändrad 
29.11.2011 och 2.4.2012.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen under diskussionen hade 
föreslagit att stadsfullmäktige skulle återremittera framställningen för ny 
beredning utgående från att byggrätten inskränks och att det utreds 
vilka dagvårdstjänster och andra tjänster som behövs i området.

Ordföranden konstaterade att ledamoten Yrjö Hakanens förslag om 
återremiss inte hade understötts, varvid det förföll.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12021 kartta, päivätty 9.12.2010, 
muutettu 29.11.2011 ja 2.4.2012

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12021 selostus, päivätty 
9.12.2010, muutettu 29.11.2011 ja 2.4.2012

3 Havainnekuva 29.11.2011
4 Vuorovaikutusraportti 9.12.2010, täydennetty 29.11.2011
5 Päätöshistoria

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
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Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna detaljplaneändring för tomten nr 2 i 
kvarteret nr 31134 i 31 stadsdelen (Drumsö) enligt 
stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelnings ritning nr 12021, 
daterad 9.12.2010 och ändrad 29.11.2011 och 2.4.2012.

Sammandrag

Tomten ligger på adressen Melkögatan 15.

Detaljplaneändringen gör det möjligt att ändra en tomt för industri- och 
lagerbyggnader (T) till en tomt för flervåningshus (AK), på vilken det får 
uppföras två bostadshus, det ena i åtta våningar och det andra i 
fem–sex våningar. Industribyggnaden på tomten rivs. Byggrätten 
uppgår till 5 900 m² vy och tomtexploateringstalet är 1,7, vilket är 
mindre än tomtexploateringstalet i den nuvarande detaljplanen, 2,0. 
Byggnadernas huvudsakliga fasadmaterial ska vara platsmurat 
rödtegel och treskiktsputs. Bilplatserna ska anläggas i underjordiska 
lokaler på tomten.

Med stöd av ett beslut av stadsstyrelsen har bestämmelsen om 
bostädernas genomsnittliga minimiyta strukits i förslaget till detaljplan.

Föredraganden

Utgångspunkter

Beslut

Enligt principerna för markanvändningen på de centrala tomterna för 
verksamhetslokaler i Hallonnäs, godkända av stadsplaneringsnämnden 
23.3.2006, kan tomterna för verksamhetslokaler i kvarteret nr 31134 
ändras till bostadstomter.

Planläggningsläge

I Generalplan 2002 för Helsingfors tas området upp som ett område 
dominerat av flervåningshus.

Enligt den gällande detaljplanen (fastställd år 1985) utgör området 
kvartersområde för industri- och lagerbyggnader (T) och 
tomtexploateringstalet är 2,0 (6 956 m² vy).

Ägandeförhållanden
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Tomten är i privat ägo.

Allmän beskrivning av området

Tomten har en industri- och lagerbyggnad i tre våningar som uppfördes 
år 1965. Byggnadens våningsyta uppgår till 4 400 m². Tomten ligger i 
ett arbetsplats- och bostadsområde med mångsidiga funktioner. 
Servicen är koncentrerad till det näraliggande området Heikasplatsen. 
Kvarteret nr 31134 är huvudsakligen i bostadsbruk. Området väster om 
Melkögatan är företagsområde.

Skyddsobjekt

I detaljplaneområdet finns inga byggnader som stadsmuseet föreslår bli 
skyddade. I stadsplaneringskontorets utredning om 
verksamhetsbyggnader i Hallonnäs uppskattas byggnaden inte ha 
något särskilt arkitektoniskt värde och bara litet historiskt värde. Enligt 
utredningen passar huset dåligt i den omgivande stadsbilden.

Miljöstörningar

Trafiken på gatan medför bullerolägenheter. Det har gjorts en 
miljöteknisk basutredning om användningshistorien för företagen och 
om markföroreningarna och saneringsbehovet i området. Det har 
konstaterats förorenad mark i objektet.

Innehållet i detaljplaneändringen

Mål

Detaljplaneändringen har som mål att göra det möjligt att bygga 
bostäder som kompletterar kvarteret och gatubilden på ett naturligt sätt. 
Man vill också göra det möjligt att förlägga närservice i en liten skala på 
tomten.

Kvartersområde för bostadshus (AK)

Av tomten nr 31134/2 bildas en tomt för flervåningshus (AK) i enlighet 
med referensplanen. Ett bostadshus i åtta våningar placeras vid 
Melkögatan och ett bostadshus i fem–sex våningar i bakre delen av 
tomten. Till tomten ska förläggas butiker, restauranger och andra 
lokaler för kundservice på minst 200 m². Också lokaler för barndaghem 
får byggas på tomten. Byggnadernas huvudsakliga fasadmaterial ska 
vara platsmurat rödtegel och täckande puts.

Tomten har byggrätt på 5 900 m² vy (tomtexploateringstalet är 1,7). Det 
ska anläggas minst en bilplats per 100 m² bostadsvåningsyta. Alla 
bilplatser ska förläggas till underjordiska lokaler på tomten. Tomtens 
yta uppgår till 3 478 m².
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Markens byggbarhet och renhet

Markföroreningarna ska vidare utredas under rivningen av byggnaden 
innan bygglovet beviljas. Den förorenade marken ska saneras innan 
byggandet inleds.

Miljöstörningar

Ytterväggarna, fönstren och de övriga konstruktionerna mot gatan ska 
ha ljudisolering mot trafikbuller på minst 34 dB (LAeq).

Konsekvenser av att detaljplaneändringen genomförs

Detaljplaneändringen från en tomt för industri- och lagerbyggnader till 
en bostadstomt kompletterar kvarteret nr 31134 som i sin helhet ska bli 
ett bostadskvarter genom de aktuella ändringarna i detaljplanen. 
Byggandet ökar bostadsutbudet på Drumsö vid god service och goda 
trafikförbindelser och parker. Vyerna från grannhusen ändras dock så 
att de från vissa delar av husen blir smalare men å andra sidan blir de 
från vissa andra delar av husen mycket vidare när industribyggnaden 
rivs.

Planeringsfaser och växelverkan

Tomtägaren RMS Invest Oy har 18.2.2009 ansökt om 
detaljplaneändring i syfte att kunna ta en industritomt i ett 
bostadskvarter i bostadsbruk.

Intressenterna underrättades om att frågan om en detaljplaneändring 
blivit väckt genom en skrivelse från stadsplaneringskontorets 
detaljplaneavdelning. Samtidigt med skrivelsen fick de ett program för 
deltagande och bedömning (daterat 14.10.2010).

Deltagande och växelverkan ordnades i enlighet med programmet för 
deltagande och bedömning.

Utkastet till detaljplaneändring och utkastet till detaljplanebeskrivning 
hölls framlagda på stadsplaneringskontoret och Drumsö bibliotek 
28.10–19.11.2010 och på stadsplaneringskontorets webbplats.

Myndighetssamarbete

Under beredningen av detaljplaneändringen bedrevs 
myndighetssamarbete med byggnadstillsynsverket, miljöcentralen och 
stadsmuseet.

Stadsbildskommissionen behandlade projektet 6.10.2010 och 
beslutade tillstyrka planen med vissa påpekanden. Kommissionen 
anser att det är viktigt för helhetsintrycket att ge den nedersta våningen 
mot gatan en starkare funktion och att betona den visuellt. 
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Kommissionen rekommenderar att möjligheterna utreds att uppföra 
affärslokaler i två våningar eller att göra bostadsvåningen i nivå med 
gårdsdäcket indragen. Grönrummet är ett specialutrymme och en 
lyckad lösning förutsätter god och sakkunnig specialplanering.

Miljöcentralen har meddelat att det är nödvändigt att undersöka 
markföroreningarna på tomten och att noggrannare utreda tomtens 
tidigare användningshistoria. I planeringen av bostadshusen ska man 
beakta det eventuella bullret från ventilationsanordningarna på huset 
som bevaras på granntomten nr 31134/9.

Åsikter

Under beredningen av detaljplaneändringen fick 
stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelning tre skrivelser med 
åsikter om utkastet till detaljplaneändring. Dessutom framfördes 
muntliga åsikter per telefon.

Åsikterna gällde ändringen av industritomter till bostadstomter, den fritt 
finansierade bostadsproduktionen med genomsnittlig bostadsyta på 
minst 75 m² och det för höga och täta byggandet, bilplatsskyldigheten 
och den otillräckliga servicen och saknaden av en helhetsplan.

I planläggningsarbetet har åsikterna beaktats så att kravet på 
genomsnittlig bostadsyta anges i en detaljplanebestämmelse. 
Tomtexploateringen följer jämlikt den tomtexploatering som använts i 
andra detaljplaneändringar för området.

För myndigheternas ställningstaganden, åsikterna och genmälena till 
dessa redogörs mer i detalj i rapporten om växelverkan.

Förslaget framlagt, anmärkningar och utlåtanden

Förslaget hölls offentligt framlagt 21.1–21.2.2011. Två anmärkningar 
gjordes mot förslaget.

Miljöcentralen, fastighetsnämnden och byggnadskontoret avgav 
utlåtande om förslaget.

Anmärkningar

Drumsö-Sällskapet rf anser att byggrätten är alldeles för hög, kravet på 
bostädernas genomsnittliga yta orimlig, minimikravet på bilplatser för 
lågt och bestämmelsen om att förlägga butiker, restauranger och andra 
lokaler för kundservice på minst 100 m² alldeles otillräcklig. Det ska 
byggas lokaler för barndaghem på tomten. Det är oroväckande att 
antalet arbetsplatser jämt minskar medan nyproduktionen ökar.
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Den andra anmärkaren kräver att detaljplaneändringen på juridiska 
grunder (1 §, 5 § och 54 § i markanvändnings- och bygglagen) ska 
återremitteras eftersom följande anges i lagen: ”Detaljplanen får inte 
leda till att kvaliteten på någons livsmiljö försämras avsevärt på ett sätt 
som inte är motiverat med beaktande av detaljplanens syfte.” 
Tomtexploateringstalet är för högt, våningstalen för stora och avståndet 
för kort mellan bostadshuset mot gården och huset på granntomten. 
Uppgifterna i detaljplaneändringen är bristfälliga och de innehåller 
sakfel. Det anges ensidiga och tendentiösa uppgifter. Våningstalen för 
grannhusen är felaktiga. Man ljuger om hur vyerna ändras. Det är inte 
nödvändigt att ändra användningsändamålet till enbart bostäder. Även 
andra funktioner än boende kan stanna i området.

Enligt förslaget till detaljplaneändring ska butiker, restauranger och 
andra lokaler för kundservice på minst 200 m² förläggas till tomten. 
Också lokaler för barndaghem får byggas på tomten. 

Avståndet från byggnaden mot gården på tomten nr 31134/2 till 
anmärkarens byggnad på tomten nr 31134/6 är 27 meter (23,5 meter i 
det framlagda förslaget), vilket är två meter mer än avståndet från 
Teräskonttoris nuvarande lagerbyggnad. Den planerade byggnadens 
sida mot grannen är dessutom delvis en våning lägre än grannhuset. 
Takfotshöjden på det planerade flervåningshuset är i den ändrade 
detaljplanen +27,80 mot gården (i det framlagda förslaget +31,20).

Utlåtanden

Byggnadskontoret fäster avseende vid att marken på tomten är 
förorenad. Marken ska saneras innan byggandet inleds. 
Fastighetsnämnden konstaterar att detaljplaneändringen inte ska 
behandlas vidare förrän förhandlingarna i enlighet med det 
markpolitiska beslutet har förts med tomtägaren och ett avtal har 
ingåtts.

Som svar på byggnadskontorets anmärkning konstateras det att det 
anges en bestämmelse om marksanering i detaljplanen.

För anmärkningarna, utlåtandena och genmälena till dessa redogörs 
mer i detalj i rapporten om växelverkan.

Övriga ändringar

Referensplanen för tomten har justerats i liten mån med anledning av 
behovet att dimensionera de gemensamma lokalerna för invånarna.

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Med anledning av anmärkningarna och utlåtandena har förslaget 
ändrats enligt följande:
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 Byggnadsytan för den byggnad som planerats mot tomtgården 
har flyttats 3,5 meter längre bort från gränsen till granntomten 
nr 31134/6 och byggnadens översta våning har på 
byggnadssidan mot öster gjorts en våning lägre.

Övriga ändringar

 På gården har det anvisats en byggnadsyta för ett förråd för 
friluftsutrustning och de underjordiska lokalerna (ma) har 
utvidgats så att de motsvarar den justerade dimensioneringen 
av de gemensamma lokalerna för invånarna.

 Terrasseringen på den översta våningen i huset mot gatan har i 
någon mån ändrats och våningstalet har justerats till åtta 
våningar enligt terrängens höjdläge.

Ändringarna är inte väsentliga och förslaget behöver därför inte läggas 
fram på nytt.

Stadsstyrelsen konstaterar att stadsstyrelsen 28.3.2011 beslutade 
godkänna det med RMS Invest 9.3.2011 undertecknade villkorliga 
markanvändningsavtalet.

Ändring införd av stadsstyrelsen 6.2.2012

Stadsstyrelsen beslutade 6.2.2012 återremittera ärendet för ny 
beredning utgående från att kravet på bostädernas genomsnittliga yta 
på 75 m² stryks i detaljplanebestämmelserna och -beteckningarna.

Förslaget till detaljplan har ändrats så att bestämmelsen ovan har 
strukits i detaljplanen. Genomförandeplaneringen har redan fortskridit 
långt i fråga om bostadsobjektet och en företrädare för planeraren har 
påskyndat ett godkännande av detaljplanen. I detaljplaneförslaget har 
antalet bilplatser bestämts enligt våningsytan (1 bp/100 m² vy) och inte 
enligt antalet bostäder. Ändringen påverkar därför inte antalet 
bilplatser. Ändringen är inte väsentlig och förslaget behöver därför inte 
läggas fram på nytt.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12021 kartta, päivätty 9.12.2010, 
muutettu 29.11.2011 ja 2.4.2012

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12021 selostus, päivätty 
9.12.2010, muutettu 29.11.2011 ja 2.4.2012



Helsingfors stad Protokoll 8/2012 333 (352)
Stadsfullmäktige

Kaj/14
25.04.2012

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

3 Havainnekuva 29.11.2011
4 Vuorovaikutusraportti 9.12.2010, täydennetty 29.11.2011
5 Päätöshistoria

Bilagematerial

1 Ilmakuva
2 Maankäyttösopimus

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Rakennusvirasto
Ympäristökeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.04.2012 § 323

HEL 2011-001312 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 31. kaupunginosan 
(Lauttasaari) korttelin nro 31134 tontin nro 2 asemakaavan muutoksen 
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 9.12.2010 päivätyn ja 
29.11.2011 ja 2.4.2012 muutetun piirustuksen nro 12021 mukaisena. 

06.02.2012 Palautettiin

Esittelijä
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apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.11.2011 § 385

HEL 2011-001312 T 10 03 03

Ksv 0790_10, Melkonkatu 15, karttaruutu F2

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 9.12.2010 päivätyn ja 
29.11.2011 muutetun 31. kaupunginosan (Lauttasaaren) korttelin 
31134 tonttia 2 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen nro 12021 
kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä, ja esittää etteivät 
tehdyt muistutukset ja annetut lausunnot anna aihetta muihin 
toimenpiteisiin. 

Lautakunta päätti muuttaa asemakaavan muutosehdotusta 
seuraavasti: 

Muistutusten ja lausuntojen johdosta tehdyt muutokset

 tontin pihan puolelle suunnitellun rakennuksen rakennusalaa on 
siirretty 3,5 metriä kauemmas naapuritontin 31134/6 rajasta ja 
rakennuksen ylin kerros on porrastettu itäsivulla kerrosta 
matalammaksi.

 tontille tulee sijoittaa vähintään 200 m2 myymälä-, ravintola- tai 
muuta asiakaspalvelutilaa. 

Muut muutokset

 pihalle on osoitettu ulkoiluvälinevaraston rakennusala ja 
maanalaista tilaa (ma) on laajennettu asukkaiden yhteistilojen 
tarkistetun mitoituksen mukaisesti. 

 kadunvarsirakennuksen ylimmän kerroksen porrastusta on 
vähäisessä määrin muutettu ja kerrosluku tarkistettu maaston 
korkeusaseman mukaisesti kahdeksaksi kerrokseksi. 

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, ettei kaavan 
muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville. 
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Lisäksi lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan 
esityksestä ja vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin 
perusteltuna kannanottona tehtyihin muistutuksiin.

Lisäksi lautakunta päätti

 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijalta 
Kustannukset-liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja 
kuulutuskustannukset kaavan tultua voimaan.

Päätöksen jakelu:

- kaupunginhallitus

- hallintokeskus, Kaj:n rooteli  **********

- laskutus, Halke  ********

- laskutus, Ksv *****

Käsittely

15.03.2012 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Lasse Männistö: Esitän, että asemakaavamääräyksistä ja -
merkinnöistä poistetaan vaatimus asuntojen 75 neliön keskipinta-
alasta.

Kannattajat: Stefan Johansson

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän, että asemakaavamääräyksistä ja -merkinnöistä 
poistetaan vaatimus asuntojen 75 neliön keskipinta-alasta.

Jaa-äänet: 5
Mari Holopainen, Matti Niemi, Heli Puura, Osmo Soininvaara, Sampo 
Villanen

Ei-äänet: 4
Stefan Johansson, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Elina Palmroth-
Leino

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 0
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Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Martin Bunders, arkkitehti, puhelin: 310 37203

martin.bunders(a)hel.fi
Bernitz Olga, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37280

olga.bernitz(a)hel.fi
Makkonen Leena, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37262

leena.makkonen(a)hel.fi
Neuvonen Matti, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Tyynilä Satu, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37187

satu.tyynila(a)hel.fi
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§ 101
Val av nämndeman vid tingsrätten

HEL 2011-009557 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1. bevilja Reijo Kuokkanen befrielse från uppdraget som 
nämndeman vid tingsrätten

2. välja Tina Taivaloja till ny nämndeman vid tingsrätten för den 
mandattid som utgår med år 2012.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Reijo Kuokkasen eronpyyntö käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut
Helsingin käräjäoikeus

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1. bevilja Reijo Kuokkanen befrielse från uppdraget som 
nämndeman vid tingsrätten

2. välja ____________________ till ny nämndeman vid tingsrätten 
för den mandattid som utgår med år 2012.

Föredraganden

Reijo Kuokkanen anhåller 15.3.2012 om befrielse från uppdraget som 
nämndeman vid tingsrätten på grund av flyttning från orten.

Stadsfullmäktige valde 11.2.2009 (ärende 13) Reijo Kuokkanen till 
nämndeman vid tingsrätten för mandattiden 2009–2012. 
Stadsfullmäktige bör nu välja en ny nämndeman för den återstående 
mandattiden.
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Reijo Kuokkasen eronpyyntö käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut
Helsingin käräjäoikeus

För kännedom

Hallintokeskus
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.04.2012 § 351
HEL 2011-009557 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Reijo Kuokkaselle vapautuksen käräjäoikeuden 
lautamiehen tehtävästä

2. valita ____________________ uudeksi käräjäoikeuden 
lautamieheksi vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

06.02.2012 Ehdotuksen mukaan

09.01.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi
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Stadsfullmäktige 15.02.2012 § 34

HEL 2011-009557 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1. bevilja Paula Kylä-Harakka befrielse från uppdraget som 
nämndeman vid tingsrätten

2. välja Jaana Ranta-Pantti till ny nämndeman vid tingsrätten för den 
mandattid som utgår med år 2012.

18.01.2012 Ehdotuksen mukaan

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi
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§ 102
Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande sju 
motioner

HEL 2012-006679, 2012-006676, 2012-006677, 2012-006675, 2012-006673, 2012-006674, 2012-006680

Beslut

1. Budgetmotion av ledamoten Riikka Henttonen m.fl. om ett 
serviceställe för kvinnor som blivit utsatta för våld

2. Motion av ledamoten Matti Enroth m.fl. om förbättring av 
vinterunderhållet

3. Motion av ledamoten Terhi Koulumies m.fl. om fartdämpande 
ramper på Munknäs allén och Bredviksvägen

4. Motion av ledamoten Tuomo Valokainen m.fl. om sopkärl vid 
gång- och cykelvägen intill Hermanstads strandväg

5. Motion av ledamoten Sirkku Ingervo m.fl. om kvartershusprojektet 
Kapuntalo i Staffansslätten

6. Motion av ledamoten Päivi Lipponen m.fl. om temadagar i 
grundskolorna

7. Motion av ledamoten Nina Huru m.fl. om kartläggning av 
hälsoeffekterna av den trådlösa teknologin

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för 
beredning.
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HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO

HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

Minerva Krohn
puheenjohtaja
ordförande

Tiina Teppo
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare
87, 88, 89, 90, 98, 99, 100, 101

Hannu Hyttinen
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare
91, 92

Leena Mickwitz
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare
93, 94, 95, 96, 97

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Tuuli Kousa Tatu Rauhamäki

Sirpa Puhakka Markku Vuorinen
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Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 04.05.2012 ja asianosaista 
koskeva päätös on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana 
arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä.

Protokollet har hållits offentligt framlagt på Helsingfors stads 
registratorskontor (Norra esplanaden 11-13) 04.05.2012 och det beslut 
som gäller vederbörande har postats därpåföljande arbetsdag.

Tiina Teppo
päätösvalmisteluyksikön päällikkö
chef för beslutsberedningsenheten
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

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

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. 

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Ratapihantie 9
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 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Ratapihantie 9
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 

siihen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, jolla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

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

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 90 euron 
oikeudenkäyntimaksun.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta. 
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Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

2
VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Yleiskaavan, asemakaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä 
koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella

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

 kunnan jäsen
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä muu 

viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa
 maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla 

maankäytöllä on vaikutuksia
 rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa 

kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu 
yleisesti nähtäväksi.

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

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Ratapihantie 9
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Ratapihantie 9
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 

siihen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
ehyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä
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 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

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

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 90 euron 
oikeudenkäyntimaksun.

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
Faksinumero: 09 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero: 09 310 13701

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel 
direkt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna.

Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av 
beslutet

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast 
besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid
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En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet 
avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha 
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av 
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller 
midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna 
inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina 

befogenheter
 beslutet annars strider mot lag.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Postadress: PB 120
 00521 HELSINGFORS
Faxnummer: 010 36 42079
Besöksadress: Bangårdsvägen 9
Telefonnummer: 010 36 42000

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på 
skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 det beslut som besvärsskriften gäller
 till vilka delar ändring söks i beslutet och hurdana ändringar som 

söks
 på vilka grunder ändring söks

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun 
uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare 
eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i 
besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person
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I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det 
telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas 
ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga 
företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver 
emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet 
innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att 
betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia
 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan 

utredning över när besvärstiden har börjat
 de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin 

begäran, om dessa inter redan tidigare har tillställts 
myndigheten.

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 90 euro för 
behandlingen av ärendet.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på 
begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads 
registratorskontor.

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postadress: PB 10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer: (09) 310 13700

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

2
BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

I ett beslut som gäller godkännande av generalplan, detaljplan och 
byggnadsordning får ändring genom kommunalbesvär sökas
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 av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel 
direkt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna
 av närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och andra 

myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhetsområde
 av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område 

den markanvändning som anges i detaljplanen har 
konsekvenser

 av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden 
som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska 
område där sammanslutningen är verksam

Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast 
besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part och andra med rätt att anföra besvär 
anses har fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av 
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller 
midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna 
inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina 

befogenheter
 beslutet annars strider mot lag

Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Bangårdsvägen 9
 00521 HELSINGFORS
Faxnummer: 010 36 42079
Telefonnummer: 010 36 42000
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Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på 
skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 det beslut som besvärsskriften gäller
 till vilka delar ändring söks i beslutet och hurdana ändringar som 

söks
 på vilka grunder ändring söks

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun 
uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare 
eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i 
besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det 
telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas 
ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga 
företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver 
emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet 
innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att 
betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia
 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan 

utredning över när besvärstiden har börjat
 de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin 

begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 90 euro för 
behandlingen av ärendet.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på 
begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads 
registratorskontor.

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB 10
 00099 HELSINGFORS STAD
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Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer: (09) 310 13700

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00. 


