
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013
Kaupunginvaltuusto

13.02.2013

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

Kokousaika 13.02.2013 18:00 - 23:04

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

Puoskari, Mari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
poistui 19:56, saapui 21:09

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. 
varapuheenjohtaja
saapui 19:56, poistui 21:09

Abdulla, Zahra
Alanko-Kahiluoto, Outi
Andersson, Hennariikka
Anttila, Maija
Arajärvi, Pentti
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Brettschneider, Gunvor
Ebeling, Mika
Enroth, Matti
Hakanen, Yrjö
Hakola, Juha
Hamid, Jasmin
Hautala, Heidi
Heinäluoma, Eero
Hetemaj, Fatbardhe
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hursti, Rene
Huru, Nina
Ikävalko, Suzan
Jalovaara, Ville
Järvinen, Jukka
Kanerva, Seppo poistui 21:39, poissa: 33§ - 68§
Kantola, Helena
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
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Kousa, Tuuli
Krohn, Minerva
Laaninen, Timo
Lindell, Harri
Lipponen, Päivi
Loukoila, Eija
Majuri, Pekka
Muttilainen, Sami
Månsson, Björn
Mäki, Terhi
Mäkimattila, Sari
Männistö, Lasse
Nieminen, Jarmo
Niiranen, Matti
Oskala, Hannu
Packalén, Tom
Pajamäki, Osku
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Perälä, Erkki
Puhakka, Sirpa poistui 21:39, poissa: 33§ - 68§
Raittinen, Timo
Rauhamäki, Tatu
Rautava, Risto
Razmyar, Nasima
Relander, Jukka
Rissanen, Laura
Rydman, Wille
Saarnio, Pekka
Sinnemäki, Anni saapui 18:16, poissa: 30§, 31§
Storgård, Päivi
Stranius, Leo
Sumuvuori, Johanna
Tenkula, Tarja
Thors, Astrid
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Valokainen, Tuomo
Vuorjoki, Anna
Hyttinen, Nuutti varajäsen
Ingervo, Sirkku varajäsen
Korkkula, Vesa varajäsen
Lovén, Jape varajäsen
Nyholm, Henrik varajäsen

saapui 21:39, poissa: 30§ - 32§
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Oker-Blom, Jan D varajäsen
Palm, Anniina varajäsen
Rantanen, Tuomas varajäsen
Salla, Aura varajäsen
Sevander, Tomi varajäsen
Sydänmaa, Johanna varajäsen

saapui 18:06, poissa: 30§, 31§
Tiusanen, Pekka varajäsen

saapui 21:39, poissa: 30§ - 32§
Villo, Pertti varajäsen

saapui 21:39, poissa: 30§ - 32§
Xia, Belle Selene varajäsen

poistui 21:39, poissa: 33§ - 68§

Muut

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Räty, Laura apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio rahoitusjohtaja
Ratasvuori, Eila hallintojohtaja
Saxholm, Tuula talousarviopäällikkö
Summanen, Juha osastopäällikkö
Hari, Olli kaupunginsihteeri
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Rautanen, Marja-Liisa kaupunginsihteeri
Sippola-Alho, Tanja kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Hyttinen, Hannu kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Rämö, Suvi vs. apulaiskaupunginsihteeri
Saarinen, Erja apulaiskaupunginsihteeri
Kari, Tapio lehdistöpäällikkö
Katajamäki, Paula tiedottaja
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Peltonen, Antti vs. päätösvalmisteluyksikön 

päällikkö

Asiantuntijat

Rajantie, Mari erityissuunnittelija
Halinen, Pia controller
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Tid 13.02.2013 18:00 - 23:04

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Puoskari, Mari stadsfullmäktiges ordförande
avlägsnade sig 19:56, anlände 
21:09

Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande
anlände 19:56, avlägsnade sig 
21:09

Abdulla, Zahra
Alanko-Kahiluoto, Outi
Andersson, Hennariikka
Anttila, Maija
Arajärvi, Pentti
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Brettschneider, Gunvor
Ebeling, Mika
Enroth, Matti
Hakanen, Yrjö
Hakola, Juha
Hamid, Jasmin
Hautala, Heidi
Heinäluoma, Eero
Hetemaj, Fatbardhe
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hursti, Rene
Huru, Nina
Ikävalko, Suzan
Jalovaara, Ville
Järvinen, Jukka
Kanerva, Seppo avlägsnade sig 21:39, frånvarande: 

33§ - 68§
Kantola, Helena
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
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Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Kousa, Tuuli
Krohn, Minerva
Laaninen, Timo
Lindell, Harri
Lipponen, Päivi
Loukoila, Eija
Majuri, Pekka
Muttilainen, Sami
Månsson, Björn
Mäki, Terhi
Mäkimattila, Sari
Männistö, Lasse
Nieminen, Jarmo
Niiranen, Matti
Oskala, Hannu
Packalén, Tom
Pajamäki, Osku
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Perälä, Erkki
Puhakka, Sirpa avlägsnade sig 21:39, frånvarande: 

33§ - 68§
Raittinen, Timo
Rauhamäki, Tatu
Rautava, Risto
Razmyar, Nasima
Relander, Jukka
Rissanen, Laura
Rydman, Wille
Saarnio, Pekka
Sinnemäki, Anni anlände 18:16, frånvarande: 30§, 

31§
Storgård, Päivi
Stranius, Leo
Sumuvuori, Johanna
Tenkula, Tarja
Thors, Astrid
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Valokainen, Tuomo
Vuorjoki, Anna
Hyttinen, Nuutti
Ingervo, Sirkku
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Korkkula, Vesa
Lovén, Jape
Nyholm, Henrik anlände 21:39, frånvarande: 30§ - 

32§
Oker-Blom, Jan D
Palm, Anniina
Rantanen, Tuomas
Salla, Aura
Sevander, Tomi
Sydänmaa, Johanna anlände 18:06, frånvarande: 30§, 

31§
Tiusanen, Pekka anlände 21:39, frånvarande: 30§ - 

32§
Villo, Pertti anlände 21:39, frånvarande: 30§ - 

32§
Xia, Belle Selene avlägsnade sig 21:39, frånvarande: 

33§ - 68§

Övriga

Pajunen, Jussi stadsdirektör
Sauri, Pekka biträdande stadsdirektör
Räty, Laura biträdande stadsdirektör
Viljanen, Ritva biträdande stadsdirektör
Korhonen, Tapio finansdirektör
Ratasvuori, Eila förvaltningsdirektör
Saxholm, Tuula budgetchef
Summanen, Juha avdelningschef
Hari, Olli stadssekreterare
Matikainen, Kristiina stadssekreterare
Rautanen, Marja-Liisa stadssekreterare
Sippola-Alho, Tanja stadssekreterare
Vallittu, Anja stadssekreterare
Hyttinen, Hannu stadssekreterare
Mickwitz, Leena stadssekreterare
Rämö, Suvi stf. biträdande stadssekreterare
Saarinen, Erja biträdande stadssekreterare
Kari, Tapio presschef
Katajamäki, Paula informatör
Djupsjö, Stefan övertranslator
Peltonen, Antti stf. chef för 

beslutsberedningsenheten

Sakkunniga

Rajantie, Mari specialplanerare
Halinen, Pia controller
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§ Asia

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

31 Pj/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

32 Kj/3 Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva 
lähetekeskustelu
Remissdebatt om beredningen av förslaget till budget för år 2014

33 Kaj/4 Tapaninkylän tonttien 39219/1 ja 39220/1 sekä katualueen 
asemakaavan muuttaminen (nro 12107; Päivöläntie 15 ja Seunalantie 
4)
Detaljplaneändring för tomterna nr 39219/1 och 39220/1 och 
gatuområde i Staffansby (nr 12107; Päivölävägen 15 och 
Seunalavägen 4)

34 Kaj/5 Suutarilan Tapulikaupungin tonttien 40125/1-4, kortteleiden 40126 ja 
40127 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12133; 
Hatuntekijänkuja 1-11)
Detaljplaneändring för tomterna nr 40125/1 - 4, kvarteren nr 40126 
och 40127 och gatuområde i Stapelstaden i Skomakarböle (nr 12133; 
Hattmakargränden 1 - 11)

35 Sj/6 Eron myöntäminen Pekka Timoselle Helsingin kulttuurikeskuksen 
kulttuurijohtajan virasta 1.4.2013 alkaen
Ansökan från Pekka Timonen om avsked från tjänsten som 
kulturdirektör vid Helsingfors kulturcentral från 1.4.2013

36 Sj/7 Käräjäoikeuden lautamiesten valinta toimikaudelle 2013-2016
Val av nämndemän vid tingsrätten för mandattiden 2013 - 2016

37 Kj/8 Kj / Valtuutettu Mari Holopaisen aloite innovaatiorahaston toiminnan 
uudistamisesta
Kj / Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om 
förnyande av innovationsfondens verksamhet

38 Kj/9 Kj / Valtuutettu Tarja Tenkulan aloite asukastalon saamisesta 
Siltamäen ostoskeskukselle
Kj / Den av ledamoten Tarja Tenkula väckta motionen om ett 
invånarhus i Brobacka köpcentrum

39 Kj/10 Ryj / Valtuutettu Kimmo Helistön aloite kissapuiston perustamisesta 
Kallioon
Ryj / Den av ledamoten Kimmo Helistö väckta motionen om en 
kattpark i Berghäll
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40 Kj/11 Ryj / Valtuutettu Hannele Luukkaisen aloite kaupungin kanipolitiikan 
muuttamisesta
Ryj / Den av ledamoten Hannele Luukkainen väckta motionen om 
ändring av stadens kaninpolitik

41 Kj/12 Ryj / Valtuutettu Anu Korppi-Koskelan aloite bussilinjan 16 vanhan 
reitin palauttamisesta
Ryj / Den av ledamoten Anu Korppi-Koskela väckta motionen om 
återgång till den gamla rutten för busslinje 16

42 Kj/13 Ryj / Valtuutettu Sari Näreen aloite pikavippimainonnan kieltämisestä 
kaupungin julkisissa tiloissa
Ryj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om förbud mot 
snabblånsreklam på stadens offentliga platser

43 Kj/14 Ryj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite suoran joukkoliikenneyhteyden 
perustamisesta bussilinjan 55 reitille
Ryj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om en direkt 
kollektivtrafikförbindelse på den tidigare rutten för busslinje 55

44 Kj/15 Ryj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite ruuhka-ajan ulkopuolisesta 
ikäihmisten ilmaisesta joukkoliikenteestä
Ryj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om gratis 
kollektivtrafik för äldre utom rusningstid

45 Kj/16 Ryj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite valotolpan asentamisesta 
Violanpuiston pohjoiskulmaan
Ryj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om en 
lyktstolpe i norra hörnet av Violaparken

46 Kj/17 Ryj / Valtuutettu Eija Loukoilan aloite Vuosaaren sillan kunnon sekä 
tarvittavien toimenpiteiden selvittämisestä
Ryj / Den av ledamoten Eija Loukoila väckta motionen om en 
utredning över skicket på Nordsjö bro och behövliga åtgärder

47 Kj/18 Ryj / Valtuutettu Annika Anderssonin aloite esteettömän leikkipuiston 
perustamisesta
Ryj / Den av ledamoten Annika Andersson väckta motionen om en 
tillgänglig lekpark

48 Kj/19 Ryj / Valtuutettu Sari Näreen aloite kantakaupungista kulkevien 
bussilinjojen kattavuuden parantamisesta
Ryj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om bättre täckning 
för busslinjerna från innerstaden

49 Kj/20 Ryj / Valtuutettu Maija Anttilan aloite bussilinja 55n reitistön uudelleen 
arvioimisesta
Ryj / Den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen om omprövning 
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av rutten för busslinje 55

50 Kj/21 Ryj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite selvityksen tekemisestä HSLn 
reittimuutoksista
Ryj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om en 
utredning över HRT:s ruttändringar

51 Kj/22 Ryj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite ikäihmisten alennuslipuista
Ryj / Den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen om 
rabattbiljetter för äldre

52 Kj/23 Ryj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Fallkullan kotieläinpuiston 
valaistuksesta
Ryj / Den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen om belysning 
vid Fallkulla husdjursgård

53 Kj/24 Ryj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite koirapuistojen perustamisesta 
Herttoniemeen sekä eri puolille Helsinkiä
Ryj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om 
hundparker i Hertonäs och på olika håll i Helsingfors

54 Kj/25 Kaj / Valtuutettu Mari Holopaisen aloite selvityksen tekemisestä maa- 
ja kelluvista uimaloista
Kaj / Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om en 
utredning över friluftsbad, flytande badanläggningar m.m.

55 Kj/26 Kaj / Valtuutettu Emma Karin aloite Vaasankadun muuttamisesta 
kävely- tai pihakaduksi
Kaj / Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om ändring av 
Vasagatan till gå- och gårdsgata

56 Kj/27 Kaj / Valtuutettu Elina Moision aloite Liisankadun kehittämisestä 
kevyen liikenteen tarpeisiin
Kaj / Den av ledamoten Elina Moisio väckta motionen om utveckling 
av Elisabetsgatan för gång- och cykeltrafikens behov

57 Kj/28 Kaj / Valtuutettu Tarja Kantolan aloite pienoismallin tekemisestä 
Helsingin keskeisestä kartta-alueesta
Kaj / Den av ledamoten Tarja Kantola väckta motionen om en 
miniatyrmodell över Helsingfors centrala kartområde

58 Kj/29 Kaj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Tikkuritien ja 
Tapulikaupungintien risteyksen kiertoliittymästä
Kaj / Den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen om en rondell i 
korsningen mellan Dickurvägen och Stapelstadsvägen

59 Kj/30 Stj / Valtuutettu Kati Peltolan aloite tuottaja- ja kansalaiskeskustelujen 
järjestämisestä asiakas- ja potilastietojärjestelmien hankinnassa
Stj / Den av ledamoten Kati Peltola väckta motionen om producent- 
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och medborgardiskussioner om konstruktionen av ett datasystem 
inom hälsovården

60 Kj/31 Stj / Valtuutettu Pekka Saarnion aloite koulujen käytöstä 
asukastoiminnassa
Stj / Den av ledamoten Pekka Saarnio väckta motionen om 
utnyttjandet av skolor inom invånarverksamheten

61 Kj/32 Stj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite vanhuspalveluohjelman 
tekemisestä
Stj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om 
utarbetandet av ett äldreomsorgsprogram

62 Kj/33 Stj / Valtuutettu Sari Näreen aloite aistiherkkien lasten perheiden 
omasta tukimallista
Stj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om en egen 
stödmodell för familjer med barn med överkänsliga sinnen

63 Kj/34 Sj / Valtuutettu Emma Karin aloite kouluille ja päiväkodeille tärkeiden 
metsien kartoittamisesta
Sj / Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om kartläggning 
av viktiga skogar för skolor och daghem

64 Kj/35 Sj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Lyhtytien skateparkin 
valaisemisesta
Sj / Den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen om belysning av 
skejtparken vid Lyktvägen

65 Kj/36 Sj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite kirjastojen ja sadutuksen 
ottamisesta monikulttuurisuustyöhön
Sj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om bibliotek 
och sagotering som en del av det mångkulturella arbetet

66 Kj/37 Sj / Valtuutettu Tarja Tenkulan aloite sijaisten palkkaamisesta 
täydennyskoulutuspäiville
Sj / Den av ledamoten Tarja Tenkula väckta motionen om anställning 
av vikarier för fortbildningsdagar

67 Kj/38 Sj / Valtuutettu Tarja Tenkulan aloite etsivän nuorisotyön tehostettujen 
kokeilujen toteuttamisesta
Sj / Den av ledamoten Tarja Tenkula väckta motionen om 
effektiviserade försök till uppsökande ungdomsarbete

68 -/39 Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 22 aloitetta
Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 22 motioner
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§ 30
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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§ 31
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta valittiin pöytäkirjantarkastajiksi 
valtuutetut Veronika Honkasalo ja Juha Hakola sekä varatarkastajiksi 
valtuutetut Heidi Hautala ja Björn Månsson.
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§ 32
Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva 
lähetekeskustelu

HEL 2013-000669 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1. merkitä keskustelun tiedoksi ja

2. todeta, että asiasta laadittu keskustelupöytäkirja lähetetään lauta- 
ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille käytettäväksi 
talousarvion laadintatyössä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 VM_suhdannekatsaus_joulukuu_2012
2 Kunnat velkakierteessä_Suurten kaupunkien talousarviot 2013.pdf
3 Kuntaliiton_kuntataloustiedote_4_2012.pdf
4 Helsingin_Espoon_Vantaan palvelutuotannon kustannuksia välillä 

2000_2011.pdf
5 Talouden ja toiminnnan seurantaraportti_4_2012.pdf
6 Helsingin seudun suunnat 4_2012.pdf
7 Tuotannon suhdannekuvaaja_lokakuu 2012.pdf
8 Teollisuustuotannon volyymi_indeksi_marraskuu 2012.pdf
9 Terveydenhuollon_kustannukset 2011 Helsinki.pdf
10 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset_2011.pdf
11 20 suurimman kaupungin perus ja lukio_opetuksen 

kustannusvertailutiedot.pdf
12 Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2013_2050.pdf
13 Työllisyystilastoja Helsingistä ja Helsingin seudulta.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1 käydä asiasta lähetekeskustelun,

2 merkitä keskustelun tiedoksi ja
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3 todeta, että asiasta laadittu keskustelupöytäkirja lähetetään lauta- ja 
johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille käytettäväksi talousarvion 
laadintatyössä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin vakiintuneen 
suunnittelukäytännön mukaan kaupunginvaltuusto käy vuosittain 
seuraavan vuoden talousarviota koskevan lähetekeskustelun.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että talousarvioehdotus vuodelle 2014 
ja taloussuunnitelma vuosille 2014–2016 tulee kaupunginvaltuuston 
käsittelyyn marraskuussa 2013.

Kaupunginhallitus toteaa edelleen, että talousarvion 2014 ja 
taloussuunnitelman vuosille 2014–2016 laatimisohjeet on tarkoitus 
käsitellä kaupunginhallituksessa maaliskuussa 2013. Laatimisohjeisiin 
sisältyvän raamin lähtökohtana ovat aiempina vuosina olleet 
kulloisenkin valtuustokauden strategian taloustavoitteet, kuluvan 
vuoden hyväksytyn talousarvion sekä seuraavan vuoden 
taloussuunnitelman mukaiset menot ja tulot sekä toiminnalliset 
tavoitteet.

Tilinpäätösvaiheen vuoksi tiedot vuoden 2012 talouden toteumasta 
pohjautuvat pääosin joulukuussa julkaistuun Helsingin kaupungin 
talouden ja toiminnan 4/2012 seurantaraporttiin, joka on jaettu 
aikaisemmin.

Yleinen taloustilanne

Talousnäkymät vuosien 2014–2016 taloussuunnitelmaa ajatellen ovat 
hyvin epävarmoja. Talouskasvu on vuoden 2012 aikana ollut heikkoa ja 
lähivuosien talouskasvuun, julkiseen velkaantumiseen ja 
rahoitusmarkkinoiden toimivuuteen liittyy suuria ja vaikeasti arvioitavia 
riskejä, jotka toteutuessaan heikentävät työllisyyttä, vähentävät 
verotuloja ja lisäävät painetta julkisten menojen kasvuun. 

Suomen ja koko euroalueen lähivuosien talouskasvu tulee olemaan 
vaimeaa. Vuonna 2012 euroalueen talouden aktiviteetti laski 0,5 
prosenttia eikä kasvua kerry vielä vuonna 2013. Ulkoisen 
toimintaympäristön heikkoudella on merkittävä vaikutus Suomen 
talouteen vuosien 2013–2014 aikana.

Vuonna 2012 Suomen BKT:n ennustetaan supistuneen 0,1 %. 
Työllisyys on kuitenkin kehittynyt vuonna 2012 myönteisemmin kuin 
kokonaistuotanto. Työttömyysaste on jatkanut laskuaan 2012 
loppusyksyyn asti, mutta työttömyyden ennustetaan kääntyvän vuoden 
2013 loppupuolella nousuun.
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Vuonna 2013 BKT:n kasvuksi ennustetaan 0,5 %, ja kasvun odotetaan 
kohenevan jonkin verran vuoden loppua kohti. Yksityisen kulutuksen 
näkymät ovat vaisut. Syynä tähän on heikko reaalitulojen kehitys 
johtuen kotitalouksien korkeammasta verorasituksesta ja vuodelle 2013 
ennustetusta heikkenevästä työllisyystilanteesta. Kotitalouksien 
käytettävissä olevan reaalitulon ennustetaan pysyvän ennallaan. 
Vuonna 2013 työttömyyden vuosikeskiarvoksi ennustetaan 8,1 %, joten 
työttömyyden ennakoidaan pahenevan ensi vuoden aikana. Lisäksi 
tulevan talouden kasvupotentiaalin kannalta ongelmallista on kone- ja 
laiteinvestointien aleneminen. 

Heikentyneet kasvunäkymät heijastuvat suoraan julkisen talouden 
rahoitusasemaan. Julkisen talouden alijäämä kuitenkin pienenee ensi 
vuonna hallituksen sopeutustoimien ansiosta. Valtiontalouden 
arvioidaan olevan kuitenkin edelleen ensi vuonna noin 6,1 mrd. euroa 
alijäämäinen, mikä on noin 3,0 % suhteessa kokonaistuotantoon. 
Valtion velkaantuminen ei näytä taittuvan vuosina 2013–2014. 

Mikäli maailmantalouden kasvu vauhdittuu vuonna 2014, arvioidaan 
Suomenkin talouden kääntyvän kasvuun vuonna 2014 viennin 
virkoamisen seurauksena. 

Vuodet 2012- 2014 ovat Suomessa työikäisen väestön nopeimman 
supistumisen aikaa (keskimäärin n. 17 000 henkilöä vuosittain), joten 
työvoima alkaa ennusteajanjakson loppua kohden vähentyä. Vuonna 
2014 työttömyysaste jää 8,0 prosenttiin. Väestörakenteen muutos 
näkyy lähivuosina erityisesti siinä, että työllisyysaste paranee, vaikka 
työllisten määrä ei lisäänny.

Suomen kokonaistuotanto ei saavuta vuodenvaihteen 2007/2008 
tuotannon tasoa vielä edes vuoden 2014 lopulla, vaikka palvelualoilla ja 
rakentamisessa tuo taso ylittyykin.

Kaupungin talouden liikkumavara

Suomen julkisessa taloudessa on tehty kuluneella hallituskaudella 
merkittäviä kuntien tulopohjaa leikkaavia päätöksiä. Valtiontalouden 
2013–2016 kehyspäätöksen mukanaan tuomat kuntien tulopohjaa 
heikentävät 500 milj. euron valtionosuusleikkaukset toteutetaan 
portaittain kasvaen vuosina 2013–2015. Nämä leikkaukset ovat 
vuodelle 2012 tehtyjen 631 milj. euron leikkausten päälle. Lisäksi 
hallituskauden loppupuolella jouduttaneen toteutuneen ennakoitua 
heikomman yleisen talouskehityksen myötä tekemään uusia 
leikkauksia, jotta hallituskaudelle asetetut julkisen talouden 
tasapainotavoitteet saavutettaisiin.

Helsingin oman palvelutuotannon rahoitustilannetta on viime vuosina 
helpottanut se, että Helsingin Energian kertyneistä pääomista on voitu 
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siirtää kaupungin palvelujen rahoittamiseen vuosittain merkittävä 
summa rahaa. Ilman näitä siirtoja kaupungin talous ei olisi hyvinä 
verotulovuosinakaan ollut tasapainossa. Helsingin Energian 
kehitysohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa tammikuussa 2012. 
Kehitysohjelman, energiamarkkinoiden kilpailutilanteen sekä tulevan 
yhtiöittämisvelvoitteen vuoksi kaupungin talous ei voi tulevina vuosina 
tukeutua läheskään entisessä määrin Helsingin Energian ylimääräisiin 
tuloutuksiin.

Viime vuosina kaupungin investoinnit ovat olleet korkealla tasolla muun 
muassa uusien aluerakentamiskohteiden rakentamisen, 
joukkoliikenteeseen liittyvien hankkeiden ja kiinteistöjen 
korjausinvestointien vuoksi.

Kaupungin lainakannan vuodesta 2008 kaksinkertaistunut taso ja 
vuonna 2013 edelleen jatkuva lainanotto muodostavat aikaisempaan 
verrattuna merkittävästi suuremman riskin. Lainakannan kasvua on 
hillittävä, jotta vuosittaiset lainanhoitokustannukset eivät nousisi liian 
korkeiksi. Taloudellinen epävarmuus voi heikentää lainansaantia 
kohtuullisin ehdoin.

Käyttötalouden menokasvun arvioidaan vuonna 2012 viimeisimmän 
ennusteen mukaan olleen jopa 5,7 % (ilman liikelaitoksia sekä 
nettobudjetoituja sisäisiä palveluntuottajia Staraa ja tilakeskusta 
tarkasteltuna). Menokasvu siis selvästi nopeutui edellisestä vuodesta, 
jolloin menokasvu oli 2,5 %.

Edellä esitettyyn kaupungin muuttuvan rahoituspohjan haasteeseen 
kaupunki joutuu vastaamaan valtuustokaudella 2013–2016.

Helsingin vuoden 2013 talousarvio laadittiin siten, että pohjana oli 
päättyneen valtuustokauden strategiaohjelman tavoite: ”kaupungin 
toimintamenojen kasvu ei ylitä kustannustason nousua”. Vuoden 2013 
talousarvion toimintamenojen loppusumma on ilman liikelaitoksia 
tarkastellen +2,2 % vuoden 2012 ennustetta suurempi. 

Arvio kaupungin taloudellisesta liikkumavarasta näyttää pienenevän 
lähivuosina. Asiaa käsitellään laajasti valtuustokauden 2013-2016 
strategiaohjelmaluonnoksessa. Siinä todetaan mm.:

Erityisesti Helsingin Energian osuus kaupungin palvelujen rahoittajana 
pienenee. Kaupungin tulorahoitus on (vuosikate) saatava nostettua 
kestävälle tasolle ilman Helsingin Energialta saatavaa viime vuosien 
tasoista tulovirtaa. Tästä syystä kaupungin hallintokuntien 
käyttötalouden toimintamenot eivät voi vuonna 2014 olla juurikaan 
vuoden 2013 talousarvion tasoa korkeampia. Valtuustokaudella 2013-
2016 kaupungin velkaantumiskehitys tulee pysäyttää pitämällä 
emokaupungin nettomenojen kasvu verorahoituksen kasvua 
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hitaampana ja rahoittamalla nykyistä merkittävästi suurempi osuus 
investoinneista tulorahoituksella ja kiinteän omaisuuden myyntituloilla.

Keskeisiä toimenpiteitä toimintamenojen kasvun hidastamisessa tulisi 
strategialuonnoksen mukaan olla:

- Emokaupungin nettomenoille asetetaan vuosittain 
verorahoitusnäkymiin perustuva talousarvioraami

- Strategiakaudelle asetetaan nykyistä selvästi alempi sitova 
investointien kokonaisraami. Vuosina 2014-2016 peruskaupungin 
investointiraami on vuosittain 400 milj. euroa 

- Kaupungin henkilöstömäärä ei strategiakaudella kasva vuoden 2012 
lopun tasosta

- Kaupungin omassa käytössä olevien toimitilojen kokonaispinta-alan 
määrä ei kasva strategiakaudella

- Jokaisen investointihankkeen yhteydessä on esitettävä selvitys onko 
hanke toteutettavissa sitovan investointi- ja toimintamenoraamin 
puitteissa sekä toteuttaako hanke henkilöstömäärälle ja 
tilatehokkuudelle strategiassa asetetut tavoitteet

- Tonttien ja rakennusten myyntitavoitteita nostetaan velkaantumisen 
hillitsemiseksi

Lisäksi keskeinen toimenpide toimintamenojen kasvun hidastamisessa 
tulisi olla kevään 2013 aikana kaupungin hallituksen käsiteltäväksi 
valmisteltavan kaupungin kokonaisvaltaisen tuottavuusohjelman 
toimenpiteiden toteuttaminen vuosien 2013–2016 aikana.

Emokaupungin investointitason mitoittamisessa rahoituksen kannalta 
kestävälle 400 milj. euron vuosittaiselle tasolle joudutaan hankkeita 
tarkastelemaan uudelleen. Osa hankkeista joudutaan siirtämään tai 
niistä joudutaan luopumaan kokonaan, jotta palveluntuotannon 
kannalta tärkeiden hankkeiden rahoitus pystytään turvaamaan.

Kaupunginhallitus vahvistaa vuoden 2014 talousarvion laatimisohjeet ja 
niihin sisältyvän raamin viimeisimmän tiedossa olevan taloustilanteen, 
verotuloarvioiden ja kaupungin talouden liikkumavara-arvioiden 
perusteella. Kaupungin rahoituksellisen epätasapainon oikaisemiseksi 
on kaupungin tiukennettava taloudenpitoaan jo toteuttaessaan vuoden 
2013 talousarviota sekä erityisesti laatiessaan vuoden 2014 
talousarviota.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 VM_suhdannekatsaus_joulukuu_2012
2 Kunnat velkakierteessä_Suurten kaupunkien talousarviot 2013.pdf
3 Kuntaliiton_kuntataloustiedote_4_2012.pdf
4 Helsingin_Espoon_Vantaan palvelutuotannon kustannuksia välillä 

2000_2011.pdf
5 Talouden ja toiminnnan seurantaraportti_4_2012.pdf
6 Helsingin seudun suunnat 4_2012.pdf
7 Tuotannon suhdannekuvaaja_lokakuu 2012.pdf
8 Teollisuustuotannon volyymi_indeksi_marraskuu 2012.pdf
9 Terveydenhuollon_kustannukset 2011 Helsinki.pdf
10 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset_2011.pdf
11 20 suurimman kaupungin perus ja lukio_opetuksen 

kustannusvertailutiedot.pdf
12 Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2013_2050.pdf
13 Työllisyystilastoja Helsingistä ja Helsingin seudulta.pdf

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Lauta- ja johtokunnat

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.02.2013 § 147

HEL 2013-000669 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi

1 käydä asiasta lähetekeskustelun,

2 merkitä keskustelun tiedoksi ja

3 todeta, että asiasta laadittu keskustelupöytäkirja lähetetään lauta- ja 
johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille käytettäväksi talousarvion 
laadintatyössä.

Käsittely
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04.02.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että Kaupungin talouden 
liikkumavara -väliotsikon alla oleva kahdeksas kappale muutetaan 
kuulumaan seuraavasti:

Arvio kaupungin taloudellisesta liikkumavarasta näyttää pienenevän 
lähivuosina. Asiaa käsitellään laajasti valtuustokauden 2013 - 2016 
strategiaohjelmaluonnoksessa. Siinä todetaan mm.: 

Erityisesti Helsingin Energian osuus kaupungin palvelujen rahoittajana 
pienenee. Kaupungin tulorahoitus on (vuosikate) saatava nostettua 
kestävälle tasolle ilman Helsingin Energialta saatavaa viime vuosien 
tasoista tulovirtaa. Tästä syystä kaupungin hallintokuntien 
käyttötalouden toimintamenot eivät voi vuonna 2014 olla juurikaan 
vuoden 2013 talousarvion tasoa korkeampia. Valtuustokaudella 2013 - 
2016 kaupungin velkaantumiskehitys tulee pysäyttää pitämällä 
emokaupungin nettomenojen kasvu verorahoituksen kasvua 
hitaampana ja rahoittamalla nykyistä merkittävästi suurempi osuus 
investoinneista tulorahoituksella ja kiinteän omaisuuden myyntituloilla.

Lisäksi esittelijä lisäsi em. kappaleen jälkeen alkavan listauksen alkuun 
sanat "strategialuonnoksen mukaan":

Keskeisiä toimenpiteitä toimintamenojen kasvun hidastamisessa tulisi 
strategialuonnoksen mukaan olla:

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

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

tuula.saxholm(a)hel.fi
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§ 33
Tapaninkylän tonttien 39219/1 ja 39220/1 sekä katualueen 
asemakaavan muuttaminen (nro 12107; Päivöläntie 15 ja 
Seunalantie 4)

HEL 2011-004681 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 39. kaupunginosan (Tapaninkylä, Tapanila) korttelin nro 
39219 tontin nro 1 ja korttelin nro 39220 tontin nro 1 sekä katualueen 
asemakaavan muutoksen 6.3.2012 päivätyn piirustuksen nro 12107 
mukaisena ja 6.3.2012 päivätystä ja 6.11.2012 muutetusta 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12107 kartta, päivätty 6.3.2012
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12107 selostus, päivätty 

6.3.2012, täydennetty 6.11.2012
3 Sijaintikartta 
4 Havainnekuva 6.3.2012
5 Ilmakuva
6 Osa päätöshistoriaa
7 Luettelo oheismateriaalista

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
Liite 6

HSY Vesihuolto
Helen Sähköverkko Oy
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Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 39. kaupunginosan 
(Tapaninkylä, Tapanila) korttelin nro 39219 tontin nro 1 ja korttelin nro 
39220 tontin nro 1 sekä katualueen asemakaavan muutoksen 6.3.2012 
päivätyn piirustuksen nro 12107 mukaisena ja 6.3.2012 päivätystä ja 
6.11.2012 muutetusta asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Tapanilan keskustassa pääradan ja Tapanilan aseman 
läheisyydessä. Päivöläntie on alueen halkaiseva keskeinen katu ja 
Päivöläntien eteläosassa on pääosa alueen kaupallisista palveluista.

Kaavoitustyö on tullut vireille tontin 39219/1 omistajan hakemuksen 
johdosta. 

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi 
alueeksi. Lisäksi vanhan Tapanilan alue on merkitty 
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin 
kannalta arvokkaaksi alueeksi. 

Kaavamuutosalueen tonteilla on voimassa asemakaava vuodelta 1982. 
Päivöläntie 15:n tontti (39219/1) on merkitty asuin-, liike- ja 
toimistorakennusten korttelialueeksi, jonka rakennusoikeus 1 120 k-m2 
on pääosin liiketilaa. Vanha liike- ja asuinrakennus tontin kulmassa on 
asemakaavassa suojeltu sr-2-merkinnällä. Seunalantie 4:n tontti 
(39220/1) on liikerakennusten korttelialuetta ja sillä on 
rakennusoikeutta 760 k-m2. Tonttien väliin on asemakaavaan merkitty 
pp/t-merkinnällä Seunalanpolku-niminen katu, jota ei ole toteutettu. 

Asemakaavan muutosehdotuksen kokonaiskerrosala on 2 260 k-m2, 
josta uutta asuinkerrosalaa on 1 000 k-m2. Rakentamaton 
Seunalanpolun katualue ehdotetaan poistettavaksi kaavasta ja alue 
liitettäväksi viereisiin tontteihin.

Päivöläntien liikenne aiheuttaa liikennemelua ja tontin kohdalla on 
myös bussipysäkki. Päärata voi aiheuttaa melu- ja tärinähaittaa tontin 
eteläosassa, minkä vuoksi kaavamääräyksissä on niiden 
lieventämiseen tähtääviä määräyksiä.

Asemakaavan muutoksen sisältö

Nykyinen pääosin liikerakentamiseen varattu tontti (39219/1) jaetaan 
kahdeksi tontiksi (39219/2 ja 3). Toinen tontti merkitään 
asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK) ja toinen asuin- ja 
liikerakennusten korttelialueeksi (AL). Seunalankujan katualue on 
poistettu kaavasta. Tontti 39220/7 (voimassa olevassa kaavassa tontti 
39220/1) on mukana kaavamuutosalueessa, koska poistuvaa 
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katualuetta on liitetty tonttiin. Tontin käyttötarkoitus ja rakennusoikeus 
säilyvät ennallaan.

Kadun, pääradan ja viereisen liiketontin huoltoliikenteen aiheuttamien 
häiriöiden takia tulee tonteille 39219/2 ja 3 rakentaa yksikerroksiset 
talousrakennukset ja sen lisäksi tontit on aidattava talousrakennusten 
kanssa yhtenäisesti suunnitellulla puuaidalla tai muurilla.

Suojelukohteet

Päivöläntie 15 tontilla on suojeltu vanha rautakauppa, joka on 
rakennettu 1900-luvun alkupuolella, ja pihavarasto tontin eteläosassa.

Sr-2 -merkitty ns. vanha rautakauppa AL-tontilla on 
kulttuurihistoriallisesti arvokas suojeltava rakennus, jolla on erityistä 
paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä. Rakennusta ei 
saa purkaa eikä siihen saa tehdä sellaisia korjaus- ja muutostöitä, jotka 
alentavat rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa tai muuttavat 
julkisivujen tai vesikaton ominaispiirteitä. Korjaus- ja muutostöiden 
yhteydessä on rakennusta pyrittävä korjaamaan sen ominaispiirteitä ja 
alkuperäisten rakennusosien ja -materiaalien säilymistä edistävällä 
tavalla. Suojeltavan rakennuksen sisäänkäynti saadaan säilyttää 
osittain katualueella. 

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty 
viranomaisyhteistyötä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ja 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY Vesihuollon 
kanssa. Ympäristökeskuksen kannanotto kohdistui lähialueen 
liikenteen, pääradan ja lähikaupan huoltoliikenteen vaikutuksiin 
kaavamuutosalueelle. HSY Vesihuollon mukaan muutosalueella oleva 
yleinen hulevesiviemäri käy tarpeettomaksi yleisenä viemärinä. 
Tarvetta johtosiirtoihin ei ole. Kaupunginmuseo esitti lausunnossaan 
olevansa tyytyväinen asemakaavan täsmennettyyn 
suojelumääräykseen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta esitettiin 
kaksi kirjallista ja yksi suullinen mielipide. 

Kaavaluonnoksesta saadut mielipiteet kohdistuivat lähinnä 
Seunalantien liikenteeseen sekä uudisrakentamisen sovittamiseen 
kaupunkikuvaan ja etäisyyksiin naapuritontista.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että Seunalantien 
katualue levenee uudisrakentamisen myötä, uudisrakentamisen 
sovittamisesta ympäristöön on annettu varsin tarkat määräykset ja 
rakennusala on irrotettu tontin rajasta.
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Rakennusala tontilla 39219/3 siirrettiin 2 m päähän tontin rajasta. 
Seunalanpolun katuvarauksen poistamisella ei ole vaikutusta tontin 
39220/6 nykyisiin ajojärjestelyihin.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 23.3.-
23.4.2012. Ehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 
Viranomaiskannanotoissa ja -lausunnoissa olevia näkökohtia on 
lueteltu edellä.

Kiinteistövirastosta saadun tiedon mukaan kaupunginhallituksen v. 
2004 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaisia neuvotteluja ei ole 
syytä käydä.

Esittelijä

Esitys on kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12107 kartta, päivätty 6.3.2012
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12107 selostus, päivätty 

6.3.2012, täydennetty 6.11.2012
3 Sijaintikartta 
4 Havainnekuva 6.3.2012
5 Ilmakuva
6 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
Liite 5
Liite 6

HSY Vesihuolto
Helen Sähköverkko Oy
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Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Pelastuslautakunta
Helsingin Energia -liikelaitos
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus
Kaupunginmuseo
Kiinteistövirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 126

HEL 2011-004681 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi 
seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 39. kaupunginosan (Tapanila) 
korttelin nro 39219 tontin nro 1 ja korttelin nro 39220 tontin nro 1 sekä 
katualueen asemakaavan muutoksen 6.3.2012 päivätyn piirustuksen 
nro 12107 mukaisena ja 6.3.2012 päivätystä ja 6.11.2012 muutetusta 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 16.5.2012

HEL 2011-004681 T 10 03 03

Kiinteistövirasto toteaa, että yksityisille maanomistajille ei aiheudu 
kaavamuutoksen johdosta kaupunginhallituksen 9.2.2004 (172 §) 
tekemän maapoliittisen päätöksen mukaista merkittävää hyötyä, joten 
mainitun päätöksen mukaisia neuvotteluja ei ole syytä käydä.

Kiinteistövirastolla ei ole huomauttamista asemakaavan 
muutosehdotuksesta nro 12107.
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Lisätiedot
Tapio Laalo, maankäyttöinsinööri, puhelin: 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 08.05.2012 § 243

HEL 2011-004681 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa 
kaupunkisuunnittelulautakunnalle seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutoksella muodostetaan pääosin liikerakentamiseen 
varatusta tontista kaksi tonttia, joista toiselle osoitetaan uutta 
kerrostalorakentamista ja toinen säilyy asuin- ja liikerakennusten 
korttelialueena. Rakentamaton Seunalanpolun katualue poistetaan 
tarpeettomana asemakaavasta ja liitetään viereisiin tontteihin. 

Asemakaavan muutoksesta ei aiheudu kustannuksia 
rakennusvirastolle. 

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Virpi Vertainen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38518

virpi.vertainen(a)hel.fi
Elmeri Ahti, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

elmeri.ahti(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 08.05.2012 § 70

HEL 2011-004681 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti todeta, ettei sillä ole huomautettavaa 
pelastustoimen osalta koskien Tapanilan Päivöläntie 15 ja Seunalantie 
4 tonttien asemakaavan muutosehdotusta nro 12107.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91§.

Esittelijä
va pelastuskomentaja
Jorma Lilja
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Lisätiedot
Raila Hoivanen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31233

raila.hoivanen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 17.04.2012 § 128

HEL 2011-004681 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

Yksikön päällikkö 30.3.2012

HEL 2011-004681 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 14.3.2012

Tapanilan Päivöläntie 15 ja Seunalantie 4 tontteja koskeva 
asemakaavan muutosehdotus on valmistunut. Helsingin 
kaupunginmuseo lausuu asiasta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa kaavoitettava alue 
asuinkäyttöön ja mahdollistaa asuinkerrostalon rakentaminen tontille. 
Tontilla sijaitseva 1960-luvun yksikerroksinen myymälärakennus säilyy. 
Vanha asuin- ja liikerakennus Päivöläntien varrella suojellaan. Tämä 
kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla sijaitseva osin kivi- ja osin 
puurakenteinen vanha liikerakennus Päivöläntien varressa on esitetty 
asemakaavan muutosluonnoksessa suojeltavaksi merkinnällä sr-2.

Aiemmassa lausunnossaan kaupunginmuseo esitti, että suojeltavalle 
rakennukselle tulee antaa tarkempia suojelumääräyksiä. 
Suojelumääräyksiä on asemakaavaehdotuksessa täsmennetty ja 
suojelumääräys on asianmukainen. Museo korostaa edelleen, että 
jatkossa tulisi selvittää tien korkeusaseman alentamista, sillä suojellun 
rakennuksen sokkeli on jäänyt lähes kokonaan tienpintaa alemmalle 
tasolle. Tämä haittaa väistämättä suojeltavan rakennuksen säilymistä 
jatkossa.
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Kaupunginmuseolla ei ole asemakaavaehdotuksesta muuta 
huomautettavaa.

Lisätiedot
Björkman Johanna, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.03.2012 § 94

HEL 2011-004681 T 10 03 03

Ksv 0742_27, Päivöläntie 15 ja Seunalantie 4, karttaruutu J7/R3

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

  lähettää 6.3.2012 päivätyn 39. kaupunginosan (Tapaninkylä, 
Tapanila) korttelin 39219 tontin 1 ja korttelin 39220 tontin 1 sekä 
katualueen asemakaavan muutosehdotuksen nro 12107 
kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä.

 antaa jäljempänä olevat vastineet esitettyihin mielipiteisiin.

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

Lisäksi lautakunta päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa 
perimään hakijalta Kustannukset-liitteen mukaiset asemakaavan 
laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Päätösjakelu:

- kaupunginhallitus

- hallintokeskus/Kaj:n rooteli  ************

- laskutus, hallintokeskus *********

- laskutus, kaupunkisuunnitteluvirasto *******

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Johanna Mutanen, arkkitehti, puhelin: 310 37299

johanna.mutanen(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi
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§ 34
Suutarilan Tapulikaupungin tonttien 40125/1-4, kortteleiden 40126 ja 
40127 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12133; 
Hatuntekijänkuja 1-11)

HEL 2011-002463 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 40. kaupunginosan (Suutarila, Tapulikaupunki) korttelin nro 
40125 tonttien nro 1–4, kortteleiden nro 40126–40127 sekä 
katualueiden asemakaavan muutoksen 5.6.2012 päivätyn 
asemakaavakartan nro 12133 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta 
ilmenevin perustein. Asemakaavan muutoksella muodostuu uusi 
kortteli nro 40189. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12133 kartta, päivätty 5.6.2012
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12133 selostus, päivätty 

5.6.2012, täydennetty 12.12.2012
3 Sijaintikartta
4 Havainnekuva, 5.6.2012
5 Vuorovaikutusraportti 5.6.2012, täydennetty 12.12.2012 ja 

yleisötilaisuuden 26.9.2011 muistio
6 Osa päätöshistoriaa
7 Luettelo oheismateriaalista

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 5
Liite 6

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
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rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 40. kaupunginosan (Suutarila, 
Tapulikaupunki) korttelin nro 40125 tonttien nro 1–4, kortteleiden nro 
40126–40127 sekä katualueiden asemakaavan muutoksen 5.6.2012 
päivätyn asemakaavakartan nro 12133 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Asemakaavan 
muutoksella muodostuu uusi kortteli nro 40189. 

Tiivistelmä

Kaavamuutosalue sijaitsee Tapulikaupungin kerrostaloalueen 
pohjoisreunalla.

Kaavamuutosalueen tontit ovat Tapulin Huolto Oy:n, SATOliving Oy:n 
ja VVO Vuokra-asunnot Oy:n omistuksessa. Kaavoitustyö on 
käynnistynyt tontin 40125/3 omistavan Tapulin Huolto Oy:n 
hakemuksesta. Helsingin kaupunki omistaa Hatuntekijänkujan ja 
Hattupolun katualueen. 

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista asuinaluetta. 
Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen. 

Alueella on voimassa asemakaava nro 8932.

Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden rivitalon rakentamisen 
kerrostaloalueelle. Lisäksi kahteen nykyiseen kerrostaloon 
mahdollistetaan lisäasuntoja uuteen kattokerrokseen sekä osittain 
nykyiseen pohjakerrokseen. 

Asuinkerrostalotonttien kerrosala on yhteensä 12 990 k-m², josta uutta 
asuinkerrosalaa on 700 k-m² ja uutta liike- ja palvelutilojen kerrosalaa 
170 k-m². Uuden rivitalotontin kerrosala on 1 000 k-m². 

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti. Sitä sekä kaavan muutosluonnosta 
esiteltiin yleisötilaisuudessa 26.9.2011.

Kaavamuutoksesta esitetyt mielipiteet kohdistuivat alueen pysäköintiin, 
paikannimiin, liikennejärjestelyihin, ajoyhteyksiin, tontin nykyiseen 
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käyttöön ja luontoarvoihin, muutosten vaikutuksiin kaupunkinäkymiin 
sekä nykyisten talojen asukkaisiin, asumisoloihin ja viihtyisyyteen. 
Mielipiteissä todettiin myös, että alueen lähivirkistysalueita 
vähennetään perusteettomasti muissakin alueen 
asemakaavahankkeissa, ja että alueen erilliset kaava-alueet olisi 
pitänyt käsitellä samassa kaavamuutoksessa.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että tontille ajo 
tulevalle rivitalotontille on osoitettu Ruiskupolun sijasta 
Hatuntekijänkujalta. Rakentamisen sijoittelussa tulevalle rivitalotontille 
on pyritty myös säilyttämään mahdollisimman paljon nykyistä puustoa. 
Lisäksi uudella kevyen liikenteen katualueella on varmistettu hyvät 
kulkuyhteydet alueen läpi Sikalanmäelle.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
3.8.–3.9.2012.

Muistutuksia ei ole esitetty. Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa 
kiinteistölautakunta, yleisten töiden lautakunta, pelastuslautakunta, 
ympäristökeskus, Helsingin Energia -liikelaitos ja Helen Sähköverkko 
Oy sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY). HSY 
vesihuolto totesi, että alueen yleiset vesijohdot ja viemärit on 
rakennettu valmiiksi, eikä asemakaavan muutosehdotus edellytä niiden 
siirtämistä. Pelastuslautakunta totesi, että asuinrakennusten 
kerrosmäärän lisääntyessä tulee huomioida riittävät pelastusjärjestelyt 
asunnoista poistumiseen. 

Yleisten töiden lautakunta otti kantaa uudisrakennettavan 
Paloletkunpolun katualueen investointikustannuksiin ja niukkaan 
mitoitukseen. Lausunnossa esitettiin myös, että Paloletkunpolun 
katualueen sijaan asemakaavaan merkittäisiin rasitteena tonteille 
yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varattu alueen osa. Muilla 
lausunnonantajilla ei ollut huomautettavaa.

Kiinteistölautakunta piti asemakaavan muutosehdotusta perusteltuna ja 
kerrosluvun nostamista myönteisenä. Yksityisille maanomistajille ei 
aiheudu kaavamuutoksen johdosta kaupunginhallituksen 9.2.2004 (172 
§) tekemän maapoliittisen päätöksen mukaista merkittävää hyötyä, 
joten mainitun päätöksen mukaisia neuvotteluja ei ole syytä käydä. 

Lausunnot on tarkemmin referoitu ja niihin on annettu vastineet 
vuorovaikutusraportissa. Lausunnot eivät anna aihetta muuttaa 
asemakaavan muutosehdotusta. Asemakaavan toteuttamisesta 
aiheutuvia yhteiskuntataloudellisia kustannuksia on tarkistettu 
kaavaselostukseen lausunnossa esitetyiltä osin.

Esittelijä
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Esitys on kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12133 kartta, päivätty 5.6.2012
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12133 selostus, päivätty 

5.6.2012, täydennetty 12.12.2012
3 Sijaintikartta
4 Havainnekuva, 5.6.2012
5 Vuorovaikutusraportti 5.6.2012, täydennetty 12.12.2012 ja 

yleisötilaisuuden 26.9.2011 muistio
6 Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 5
Liite 6

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Pelastuslautakunta
Ympäristökeskus
Helsingin Energia -liikelaitos
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.02.2013 § 148

HEL 2011-002463 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 40. kaupunginosan (Suutarila, 
Tapulikaupunki) korttelin nro 40125 tonttien nro 1–4, kortteleiden nro 
40126–40127 sekä katualueiden asemakaavan muutoksen 5.6.2012 
päivätyn asemakaavakartan nro 12133 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Asemakaavan 
muutoksella muodostuu uusi kortteli nro 40189. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Helsingin Energia -liikelaitos 7.9.2012

HEL 2011-002463 T 10 03 03

Helsingin Energian lausunto on liitteessä 1.

Lisätiedot
Kivirinne Jouni, Yleissuunnitteluinsinööri, puhelin: +358 9 617 2936

jouni.kivirinne(a)helen.fi

Kiinteistölautakunta 23.08.2012 § 448

HEL 2011-002463 T 10 03 03

Kiinteistökartta J8 R2

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12133 seuraavan lausunnon: 

Lautakunta pitää asemakaavan muutosehdotusta perusteltuna ja 
kerrosluvun nostamista myönteisenä.
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Kaavamuutosalue on pääosin yksityisomistuksessa. Kaupunki omistaa 
Hatuntekijänkujan ja Hattupolun katualueen.

Yksityisille maanomistajille ei aiheudu kaavamuutoksen johdosta 
kaupunginhallituksen 9.2.2004 (172 §) tekemän maapoliittisen 
päätöksen mukaista merkittävää hyötyä, joten mainitun päätöksen 
mukaisia neuvotteluja ei ole syytä käydä.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavan muutosehdotuksen 
nro 12133 johdosta.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Tapio Laalo, maankäyttöinsinööri, puhelin: 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi

Ympäristökeskus Ympäristönsuojelu- ja tutkimusyksikkö 22.8.2012

HEL 2011-002463 T 10 03 03

Ympäristölautakunta on 7.8.2012 päättänyt, että lausunnon asiasta 
antaa ympäristökeskus.

Ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosehdotuksesta.

Lisätiedot
Pitkänen Eeva, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 21.08.2012 § 108

HEL 2011-002463 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon:

Tontin 40125/1 asuinrakennusten kerrosmäärän lisääntyessä tulee 
huomioida, että tontilla on riittävät pelastustiejärjestelyt asunnoista 
poistumisen järjestämiseksi.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Esittelijä
va pelastuskomentaja
Jorma Lilja
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Lisätiedot
Pulmu Waitinen, palotarkastaja, 09-310 30227

pulmu.waitinen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 14.08.2012 § 359

HEL 2011-002463 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutosehdotuksesta aiheutuisi rakennusvirastolle noin 
85 000 euron investointikustannukset, jotka syntyisivät Paloletkunpolun 
rakentamisesta Hattupolun ja Ruiskupolun väliin. Paloletkunpolulle 
varattu 3 metrin tila on katualueeksi täysin riittämätön. Yleisten töiden 
lautakunta esittää, että jalankululle ja pyöräilylle varatun katualueen 
sijaan asemakaavaan merkitään rasitteena tonteille yleiselle 
jalankululle ja pyöräilylle varattu alueen osa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Virpi Vertainen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38518

virpi.vertainen(a)hel.fi
Elmeri Ahti, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

elmeri.ahti(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 07.08.2012 § 240

HEL 2011-002463 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa 
ympäristökeskus.

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi
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Kaupunkisuunnittelulautakunta 05.06.2012 § 224

HEL 2011-002463 T 10 03 03

Ksv 0742_19, Hatuntekijänkuja 1-11, karttaruutu J8/R2

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 lähettää 5.6.2012 päivätyn 40. kaupunginosan (Suutarila, 
Tapulikaupunki) korttelin 40125 tonttien 1–4, kortteleita 
40126–40127 sekä katualueiden (muodostuu uusi kortteli 
40189) asemakaavan muutosehdotuksen nro 12133 
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. 

Lisäksi lautakunta päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa 
perimään hakijoilta Kustannukset-liitteen mukaiset asemakaavan 
laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Päätösjakelu:

- kaupunginhallitus

- hallintokeskus/Kaj:n rooteli  ************

- laskutus, hallintokeskus *********

- laskutus, kaupunkisuunnitteluvirasto *******

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Elias Rainio, arkkitehti, puhelin: 310 37275

elias.rainio(a)hel.fi
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§ 35
Eron myöntäminen Pekka Timoselle Helsingin kulttuurikeskuksen 
kulttuurijohtajan virasta 1.4.2013 alkaen

HEL 2013-001227 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
myöntää eron Pekka Timoselle Helsingin kulttuurikeskuksen 
kulttuurijohtajan virasta 1.4.2013 alkaen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Pekka Timosen eroilmoitus kulttuurijohtajan virasta

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää eron Pekka Timoselle 
Helsingin kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan virasta 1.4.2013 alkaen.

Esittelijä

Pekka Timonen on ilmoittanut irtisanoutuvansa kulttuurikeskuksen 
kulttuurijohtajan virasta 1.4.2013 alkaen. 

Hän on ollut virkavapaana viranhoidosta 17.8.2010 - 1.4.2013 välisen 
ajan toimiessaan WDC-säätiön toimitusjohtajana.

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön mukaan 
Helsingin kulttuurikeskuksen viraston päällikkönä on kulttuurijohtaja.

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

Kaupungin kielitaitosäännön perusteella viraston ja laitoksen päälliköltä 
vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää 
suullista ja kirjallista taitoa.

Viran haettavaksi julistamisesta päättää se viranomainen, joka ottaa 
viranhaltijan avoinna olevaan virkaan. Kaupunginhallitus päättää 
kuitenkin sellaisen viran haettavaksi julistamisesta, johon 
kaupunginvaltuusto ottaa viranhaltijan. 
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Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto 
hyväksyy päätösehdotuksen, kehottaa Helsingin kulttuurikeskusta 
julistamaan kulttuurijohtajan viran haettavaksi Helsingin kaupungin 
kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön sekä kaupungin 
kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin ja virasta 
maksettavan kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin ehdoin. 
Virasta maksettava kokonaispalkka määräytyy Hay-
palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 23 mukaan.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Pekka Timosen eroilmoitus kulttuurijohtajan virasta

Tiedoksi; Muutoksenhakuohje: Kunnallisvalitus, valtuusto

Asianosainen
Kulttuurikeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.02.2013 § 149

HEL 2013-001227 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää eron Pekka Timoselle 
Helsingin kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan virasta 1.4.2013 alkaen.

Käsittely

04.02.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että palkan täsmennetään olevan 
"kokonaispalkka": Virasta maksettava kokonaispalkka määräytyy Hay-
palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 23 mukaan.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
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Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi
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§ 36
Käräjäoikeuden lautamiesten valinta toimikaudelle 2013-2016

HEL 2012-012191 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
valita liitteessä 1 olevat 300 lautamiestä Helsingin käräjäoikeuteen 
toimikaudeksi 2013 - 2016.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Käräjäoikeuden lautamiehet 2013 - 2016 (lopullinen)
2 Käräjäoikeuden lautamiehet 2013 - 2016 (ilman syntymäaikoja - 

lopullinen)
3 Oikeusministeriön päätös 8/31/2012/20.12.2012

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin käräjäoikeus Liite 1

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee valita 300 lautamiestä Helsingin 
käräjäoikeuteen toimikaudeksi 2013 - 2016.

Esittelijä

Oikeusministeriö on 20.12.2012 vahvistanut 1.1.2013 lukien Helsingistä 
valittavien lautamiesten lukumääräksi 300. Kaupunginvaltuusto valitsee 
käräjäoikeuden lautamiehet käräjäoikeuslain (581/1993) 7 §:n nojalla 
valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Nykyisten lautamiesten 
toimikausi päättyy kun kaupunginvaltuusto on valinnut uudet 
lautamiehet ja valinnat ovat tulleet lainvoimaisiksi.

Lautamiehen on oltava Suomen kansalainen ja hänen tulee asua 
Helsingissä. Lautamies ei saa olla konkurssissa eikä hänen 
toimintakelpoisuutensa saa olla rajoitettu ja häntä on pidettävä 
sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei voida valita 
henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Kun 
valitaan useita lautamiehiä, heidän on mahdollisimman tasapuolisesti 
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edustettava kunnan väestön ikä-, sukupuoli- ja ammattijakaumaa. 
Valinnassa on otettava huomioon myös kunnan kielijakauma.

Lautamieheksi ei voida valita henkilöä, jolla on virka yleisessä 
tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa tai joka toimii virallisena 
syyttäjänä tai harjoittaa ammatikseen asianajoa. Lautamiehenä ei 
myöskään saa toimia ulosottotehtäviä hoitava henkilö tai henkilö, joka 
huolehtii rikosten esitutkinnasta tai tulli- tai poliisivalvonnasta. 
Lautamiehen tehtävistä voi kieltäytyä samoin perustein kuin muistakin 
kunnallisista luottamustehtävistä.

Lautamiehelle maksetaan valtion varoista istuntopalkkio, päiväraha ja 
korvaus ansionmenetyksestä yms. Oikeusministeriö vahvistaa palkkion 
määrän ja korvausten perusteet.

Yhdistelmä valittavista lautamiehistä ja oikeusministeriön 20.12.2012 
päivätty kirje ovat tämän asian liitteinä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Käräjäoikeuden lautamiehet 2013 - 2016 (muutokset 12.2.2013)
2 Käräjäoikeuden lautamiehet 2013 - 2016 (ilman syntymäaikoja 

12.2.2013)
3 Oikeusministeriön päätös 8/31/2012/20.12.2012

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin käräjäoikeus Liite 1

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.02.2013 § 150

HEL 2012-012191 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi 
seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättänee valita 300 lautamiestä Helsingin 
käräjäoikeuteen toimikaudeksi 2013 - 2016.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi
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§ 37
Kj / Valtuutettu Mari Holopaisen aloite innovaatiorahaston 
toiminnan uudistamisesta

HEL 2012-011880 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Mari Holopaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Holopainen Mari valtuustoaloite Kvsto 28.9.2012 asia 28

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mari Holopaisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Mari Holopainen ja 16 muuta mainitsevat aloitteessaan 
seuraavaa:

”Tarkastuslautakunta kiinnitti arviointikertomuksessaan 2011 huomiota 
Helsingin kaupungin innovaatiorahaston toimintaan, sen jakamien 
varojen käyttötarkoituksiin ja rahoitettujen projektien arviointiin. 
Määrärahoista lähes puolet on myönnetty kahdelle virastolle, 
terveyskeskukselle ja sosiaalivirastolle.

Rahaston tavoitteena on tulevaisuuden elinkeinoperustaa luovien 
investointi-hankkeiden ja projektien rahoitus. Tavoitteena on mm. 
parantaa kaupungin palveluiden laatua, vaikuttavuutta ja 
käyttäjälähtöisyyttä. Jotta innovaatiorahasto palvelisi mahdollisimman 
hyvin sille asetettuja tavoitteita, myös kaupungin ulkopuolisille tahoille 
suunnattua viestintää tulisi kehittää. Tällä hetkellä innovaatiorahastosta 
on hankalaa löytää kattavaa ja ajantasaista tietoa. Voidaan olettaa, että 
mikäli rahaston hakumahdollisuudet olisivat laajemmassa 
tietoisuudessa, innovaatiorahasto vastaanottaisi enemmän, 
keskimäärin laadukkaampia ja innovatiivisempia hakemuksia. 
Rahaston hankkeiden avulla olisi mahdollisuus myös kannustaa 
uudenlaisiin yhteistyöverkostoihin.
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Me allekirjoittaneet esitämme, että innovaatiorahaston toimintaa tulisi 
uudistaa. Toiminnan tulisi olla avoimempaa, ja siitä tulisi viestiä mm. 
omien nettisivujen avulla. Tulevista rahoitushauista tulisi tiedottaa 
aktiivisesti ja laaja-alaisesti. Hankkeiden arviointia anonyymisti, 
ulkopuolisilla arvioitsijoilla tulisi selvittää. Avustettaville hankkeille tulisi 
luoda tarkemmat kriteerit ja niiden toteutumista tulisi seurata.”

Innovaatiorahastosta rahoitettujen hankkeiden arviointi on tapahtunut 
moniammatillisessa työryhmässä, jossa mm. elinkeinopoliittiset ja 
tietoteknologiset näkökulmat on huomioitu. Hankkeiden arviointi on 
aina tehty kaupungin etu ja strategiset tavoitteet priorisoiden. Näin on 
tarkoituksen mukaista menetellä myös jatkossa.

Ensisijassa ulkopuolisen arvioijan käytön sijaan, kaupungin sisäistä 
arviointimenettelyä voisi entisestään parantaa. Lähiörahaston osalta 
mm. lähiöprojekti osallistuu hankkeiden arviointiin ja kaikilla 
ehdotuksen tehneillä on mahdollisuus nähdä toistensa ehdotukset. 
Tämä olisi helposti mahdollistettavissa innovaatiorahaston osaltakin, 
kun hanke-ehdotukset tehtäisiin sähköisellä lomakkeella.

Innovaatiorahaston, samoin kuin lähiörahaston, toimintaa esitellään 
jatkossa laajemmin, mutta on tärkeää, että kaupungilla löytyy 
hankkeelle yhteistyötaho, joka voi laatia esim. sähköisen hanke-
ehdotuksen. Innovaatiorahaston sääntöjen mukaan sen varoja 
käytetään joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien 
kanssa toteutettavien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen. 

Sosiaali- ja terveyssektori on kaupungin suurin toimija ja on 
luonnollista, että siellä tapahtuu innovatiivista toimintaa. 
Innovaatiorahaston hankkeiden kriteeristöä ei voi muuttaa ilman 
valtuuston päätöstä, mutta seurantaa voidaan tehostaa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Holopainen Mari valtuustoaloite Kvsto 28.9.2012 asia 28

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 94

HEL 2012-011880 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mari Holopaisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi
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§ 38
Kj / Valtuutettu Tarja Tenkulan aloite asukastalon saamisesta 
Siltamäen ostoskeskukselle

HEL 2012-012538 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Tarja Tenkulan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tarja Tenkulan aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tarja Tenkulan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Tarja Tenkula ja 10 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että Siltamäen ostoskeskuksen tyhjillään olevat tilat 
saataisiin asukastaloksi, ja että kaupungilla tulisi olla aktiivisempi rooli 
ostoskeskusten kiinteistöosakeyhtiöissä.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että 
ostoskeskuksen kehittäminen on tärkeä tekijä asuinalueiden 
elinvoimaisuuden ja viihtyisyyden edistämisessä.

Kaupunginhallituksen demokratiahankkeen jatkotyöhön hyväksymän 
(3.12.2012)  tavoitteen mukaan asukasosallistumisen edellytyksiä 
vahvistetaan demokratiatilojen osalta. Vuoden 2013 loppuun mennessä 
laaditaan selvitys kaupungin eri alueilla olevista asukkaiden ja muiden 
kansalaisyhteiskunnan eri toimijoiden käytössä olevista asukas- ja 
muista demokratiatiloista.  Tämän vuoden alussa käynnistyneellä 
alueellisen osallistumisen kokeilulla etsitään  kymmenessä 
pilottikohteessa kaikille  kaupungin alueille soveltuvia hyviä 
toimintamalleja asukasosallistumiseen. Selvityksen ja alueellisen 
osallistumisen kokeilun pilottihankkeiden seurannan avulla kootaan 
tarvittavaa tietopohjaa ja luodaan demokratiatilojen toimintamalli ja 
madalletaan kynnystä olemassa olevien tilojen käyttöönottamiseksi.
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Kaupunki tukee asukastaloja ja –tiloja taloudellisesti ja toiminnallisesti 
tällä hetkellä eri tavoin. Hallintokunnat priorisoivat tilojen vuokrauksen 
oman perustoimintansa lähtökohdista.  Siltamäessä ikäihmisten 
korttelitupatoiminnan järjestämisestä vastaa Siltamäki-Suutarila-Seura 
ry, jonka toimintaa sosiaalivirasto on tähän mennessä tukenut. 
Siltamäen ikäihmisten korttelitupatoiminnan tarvitsemia tilavaihtoehtoja 
selvitetään parhaillaan yhteistyössä  kaupungin ja Siltamäki-Suutarila-
Seura ry:n kanssa ja asia on tarkoitus ratkaista selvitystyön pohjalta 
mahdollisimman pian.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tarja Tenkulan aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 95

HEL 2012-012538 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tarja Tenkulan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 18.1.2013

HEL 2012-012538 T 00 00 03

Talous- ja suunnittelukeskus pitää ostoskeskusten kehittämistä 
tärkeänä tekijänä asuinalueiden elinvoimaisuuden ja viihtyisyyden 
edistämisessä. Ostoskeskusalueita tulisi kehittää yhdessä paikallisten 
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toimijoiden ja kiinteistön omistajien kanssa ottaen huomioon koko 
kaupunginosa ja kaikki siellä toimivat toimijaryhmät kokonaisuutena 
sekä täydennysrakentamismahdollisuudet huomioiden. 

Valtuutettu Tarja Tenkulan valtuustoaloitteessa esitetään, että kaupunki 
edistäisi Siltamäen ostoskeskuksessa tyhjinä olevien entisen postin (n. 
100 m2) ja elintarvikeliikkeen (n. 300 m2) tilojen saamista 
asukaskäyttöön. Aloitteen mukaan erityisesti ikäihmisten 
korttelitupatoiminta tarvitsee toiminnalleen tilan. 

Ikäihmisten korttelitupatoiminnan järjestämisestä vastaa Siltamäki-
Suutarila-seura. Aikaisemmin korttelitupa toimi sosiaaliviraston tiloissa 
päiväkodin yhteydessä. Päivähoidon otettua tilat omaan käyttöönsä, 
korttelitupa siirtyi vieressä sijaitsevalle seurakuntatalolle. Tilasta ei ole 
tarvinnut maksaa vuokraa. Siltamäki-Suutarila-seura on ollut 
kiinnostunut postin tilasta, mutta sen vuokrataso on liian korkea. 

Talous- ja suunnittelukeskus pitää nykyistä tapaa hoitaa Siltamäen 
korttelitupatoiminnan tilajärjestelyt parhaana. Tilaa voisi pyrkiä 
kehittämään yhdessä omistajansa kanssa niin, että se parantaisi 
korttelituvan toimintamahdollisuuksia. Säästyviä resursseja voitaisiin 
käyttää sosiaali- ja terveysviraston muihin tärkeäksi katsomiin 
toimintoihin esimerkiksi Siltamäen alueella. Tilojen kustannustehokas 
yhteiskäyttö on osoitus erinomaisesta suunnittelusta kaupungin 
strategiaohjelman toteuttamiseksi. Suutarilassa sijaitsee myös 
kaupungin omia tiloja, joissa järjestetään ikäihmisille tarkoitettua 
toimintaa. Palvelupisteisiin on toimivat bussiyhteydet, joten näiden 
tilojen tehokkaampaa käyttöä voisi myös tarkastella osana ikäihmisten 
palveluverkkoa.

Lisätiedot
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 19.12.2012 § 706

HEL 2012-012538 T 00 00 03

Päätös

Kiinteistölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle aloitteesta 
seuraavan lausunnon:

Siltamäen ostoskeskuksen omistaa Siltakeskus Oy, jonka 
osakekannasta kaupunki omistaa noin 26 %, lasten päiväkodin 
hallintaan oikeuttavat osakkeet. Päiväkodin pinta-ala on 1 033 m². 
Lisäksi kaupunki omistaa muiden osakkuuksien kautta osuuden 
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uimahallista ja kuntosalista, joiden pinta-ala on 592 m². Muussa 
omistuksessa on seurakuntatila, toimistotila ja 15 myymälähuoneistoa.

Kiinteistöviraston tilakeskus on vuokrannut päiväkodin 
sosiaalivirastolle. Tilakeskuksella ei ole vapaata vuokrattavissa olevaa 
tilaa ostoskeskuksessa.

Ostoskeskuksessa on ollut syksyllä 2012 muutama huoneisto tyhjänä. 
On todennäköistä, että niiden omistaja mielellään vuokraa ne, ellei niille 
ole omaa käyttöä. Mikäli myymälälle ei ole kysyntää, ne voidaan 
mahdollisesti vuokrata muuhunkin käyttöön esim. asukastilaksi.

Aloitteessa mainitaan, että sosiaalivirasto tarvitsee päiväkodin tilat 
päiväkodin omiin tarpeisiin ja on luvannut ikäihmisille toisen toimitilan. 
Tällöin selkein tapa edetä olisi, että asukastalon toiminnasta vastaava 
taho vuokraisi sopivaksi katsomansa tilat niiden omistajalta. Kun 
vuokrauksen ehtona ilmeisesti on kaupungin avustus, on ensin saatava 
varmistus sosiaalivirastolta, että se tulee myöntämään vuokra-
avustusta toimitiloihin.

Kiinteistöviraston tilakeskuksen tiedossa ei ole, missä kunnossa vapaat 
tilat ovat ja mitä muutostöitä niihin on tehtävä, jotta ne voidaan muuttaa 
asukkaiden kokoontumiskäyttöön. 

Kiinteistölautakunta pyytää sosiaali- ja terveystoimen tilahallintoa 
varmistamaan, että hankkeeseen varattavat vuokra- ja mahdolliset 
muutostyöinvestoinnit on huomioitu sosiaali- ja terveystoimelle 
mitoitetuissa tilakeskuksen määrärahoissa.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Jarmo Raveala, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 04.12.2012 § 391

HEL 2012-012538 T 00 00 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon.

Siltamäen vanhusten korttelituvasta on tehty kumppanuussopimus 
14.11.2007 Helsingin kaupungin sosiaaliviraston, Siltamäki-Suutarila-
Seura ry:n ja Suutarilan omakotiyhdistys ry:n kesken. Sopimus oli 
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voimassa toistaiseksi ja se jouduttiin irtisanomaan kesäkuussa 2011 
päiväkodin keittiötiloissa ilmenneen laajan kosteusvaurion takia.

Päiväkodin keittiöremontin valmistuttua päiväkodin kaikki tilat on 
jouduttu ottamaan päiväkotilasten käyttöön. Tilojen käyttöönottamisen 
syynä on alueella kasvanut päivähoidon palvelutarve. 
Väestöennusteen mukaan Siltamäen osa-alueella 1-6 -vuotiaiden 
lasten määrä kasvaa noin 50 lapsella vuoteen 2016 mennessä. 
Lapsimäärän kasvu johtuu alueen täydennys- ja uudisrakentamisesta.

Tällä hetkellä toiminta jatkuu kahdesti viikossa Siltamäen 
ostoskeskuksessa sijaitsevassa Malmin seurakunnan osoittamassa 
Siltamäen seurakuntakodissa. Tätä ei ole kuitenkaan pidetty 
korttelituvan omana tilana, mikä on jonkin verran vähentänyt kävijöiden 
määrää. Siltamäki-Suutarila-Seura ry on esittänyt  mm. kaupungille 
korttelituvan uudeksi tilaksi Siltamäen ostoskeskuksessa sijaitsevan ns. 
Sitruuna -baarin tiloja. Tilat ovat kuitenkin yksityisessä omistuksessa ja 
omistajan esittämää vuokratarjousta (2 500 euroa/kk) on pidetty liian 
korkeana.

Todettakoon, että sosiaalilautakunta on 30.10.2012 (351 §) kohdalla 
käsitellyt Siltamäki-Suutarila-Seura ry:n vetoomusta asiassa ja pitänyt 
vastauksessaan erittäin tärkeänä korttelituvassa järjestettyä 
ikäihmisten tarvitsemaa toimintaa ja pitänyt korttelitiloja yhtenä 
keskeisenä vanhustyön tukirakenteena sekä todennut, että 
päävaihtoehtona tutkitaan Siltamäki–Suutarila-Seura ry:n esittämiä
Sitruuna-baarin tiloja. Edellytyksenä on vuokratason kohtuullisuus ja 
alueen muidenkin toimijoiden liittyminen tilojen käyttäjiksi riittävän 
käyttöasteen saavuttamiseksi. Neuvottelut Siltamäki-Suutarila-Seuran 
ry:n, sosiaaliviraston ja vuokranantajan kanssa tilan vuokraamiseksi 
ovat jo käynnistyneet.

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Jarmo Räihä, johtava asiantuntija, puhelin: 310 58385

jarmo.raiha(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.11.2012 § 412

HEL 2012-012538 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:
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Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että valtuustoaloitteen 
mukaisten asukastilojen sijoittamiselle Siltamäen ostoskeskuksen 
tiloihin ei asemakaavan puolesta ole estettä. 

Siltamäen ostoskeskuksen tontti on voimassa olevassa 
asemakaavassa (nro 6495, vahvistettu 1971) liikerakennusten 
korttelialuetta (AL), jolla on rakennusoikeutta 3 500 + 1 200 
kerrosneliömetriä. Lukusarjan edellinen luku osoittaa tontin kerrosalan 
ja jälkimmäinen luku kerrosalan lisäksi tontille rakennettavaksi sallitun 
katetun, lämmitettävän käytävä- ja toritilan enimmäispinta-alan. Tontilla 
saadaan osittain maan alla olevaan kellarikerrokseen sijoittaa 
kerrosalaan laskettavia kerho-, nuoriso- tai vastaavia tiloja, kuitenkin 
enintään 700 m2. Tontilla on tällä hetkellä ostoskeskusrakennus, jossa 
on myymälätilojen lisäksi myös toimistotilaa ja pieni uimahalli. Osa 
myymälätiloista on tyhjillään.

Asukastilojen sijoittaminen kellaritilojen sijaan maanpäällisiin liiketiloihin 
olisi kaupunkisuunnitteluviraston näkemyksen mukaan vähäinen 
poikkeaminen asemakaavasta ja hyvin perusteltavissa mm. olemassa 
olevien tilojen tarkoituksenmukaisella käytöllä.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Johanna Mutanen, arkkitehti, puhelin: 310 37299

johanna.mutanen(a)hel.fi
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§ 39
Ryj / Valtuutettu Kimmo Helistön aloite kissapuiston perustamisesta 
Kallioon

HEL 2012-011881 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Kimmo Helistön aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kimmo Helistön aloite 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Kimmo Helistön 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Kimmo Helistö ja kahdeksan muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että Kallioon perustettaisiin kissapuisto.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kissoja 
voi ulkoiluttaa kytkettyinä lähes kaikilla kaupungin puistoalueilla lukuun 
ottamatta järjestyslain 14 §:ssä tarkoitettuja alueita. Näitä ovat mm. 
lasten leikkipaikat, kuntopolut, yleiset uimarannat ja urheilukentät. 

Rakennusvirasto voi selvittää mahdollisuuksia parantaa kissojen 
ulkoilumahdollisuuksia yleisillä alueilla, mikäli alan etujärjestö ja 
paikallinen asukasyhdistys tekevät asiasta aloitteen rakennusvirastolle. 
Rakennusvirastolla ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia kissapuiston 
perustamiseen ja ylläpitoon nykyisessä taloudellisessa tilanteessa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Kimmo Helistön aloite 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 96

HEL 2012-011881 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Kimmo Helistön 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 11.12.2012 § 567

HEL 2012-011881 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Kissan lajityypillisten ominaisuuksien vuoksi aidattu kissapuisto ei 
lisänne merkittävästi lemmikkikissojen hyvinvointia. Kissoja, kuten 
koiriakin, ulkoilutetaan kytkettyinä kaupungissa. Kytkettynä 
ulkoiluttamiseen soveltuvat lähes kaikki kaupungin puistoalueet, paitsi 
leikkipaikat ja vastaavat järjestyslain 14 §:n pois rajaamat alueet. 
Puistoalueilla kissa voi turvallisesti toteuttaa lajityypillisiä tarpeitaan 
kytkettynä omistajansa valvonnassa. Kissojen hyvinvoinnin kannalta 
merkittävää on lemmikin omistajien oma aktiivisuus järjestää 
virikkeellistä toimintaa kissoille. 

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä resursseja laajentaa 
palveluitaan yleisillä alueilla. Rakennusvirastolla on halua ja 
mahdollisuus selvittää kissojen ulkoilutusmahdollisuuksien 
parantamista yleisillä alueilla yhteistyössä alan yhdistysten ja 
järjestöjen kanssa, jos ne esittävät tätä. Rakennusvirasto toivoo, että 
mahdollinen aloite kissapuiston perustamiseksi tulisi sekä paikalliselta 
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asukasyhdistykseltä että alan etujärjestöiltä. Puiston kehittämis- ja 
hallintavastuu sopisi hyvin esimerkiksi järjestölle tai yhdistykselle.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 04.12.2012 § 439

HEL 2012-011881 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Kissapuisto on käsitteenä uusi eivätkä ne ole yleisiä maailmalla. 
Toiminnan sisältö tulisi siten kartoittaa tarkasti yhdessä 
kissanomistajien ja viranomaisten kesken.

Esityksessä jaetaan kissapuisto kahteen osaan, joista toisessa kissat 
olisivat kytkettyinä ja toisessa ne olisivat vapaina. Kissoja voi 
ulkoiluttaa kytkettyinä lähes kaikilla kaupungin puistoalueilla pois lukien 
leikkipaikat ja vastaavat järjestyslain (14 §) rajaamat alueet sekä 
esimerkiksi koirapuistot. Nykyinen viherverkko tarjoaa siten runsaasti 
ulkoilemismahdollisuuksia kissoille. Varsinaisia toiminnallisia 
lemmikkieläinten laitteita ja kalusteita ei ole sijoitettu kaupungin 
puistoihin.

Kissapuiston sijoittamiseksi on tutkittu Kallion, Alppiharjun, Sörnäisten 
ja Vallilan puistoja. Alueille yhteistä on se, että niissä on asukaslukuun 
suhteutettuna vähiten viheralueita Helsingissä. Asemakaavoissa ei 
osoiteta puistojen yksityiskohtaista käyttöä tai järjestelyjä, vaan 
puistojen suunnittelusta vastaa rakennusvirasto. Siten voimassa olevat 
asemakaavat mahdollistavat kissapuiston rakentamisen lähes 
jokaiselle viheralueelle. Käytännössä puistot ovat kuitenkin 
leikkipuistoina, koirapuistoina, melualueella tai sijaitsevat 
kaupunkikuvallisesti siten, että niihin ei voida sijoittaa kissapuistoa. 
Kallion puistoista yksi (Pengerpuisto), Alppiharjun puistoista kolme 
(Kinaporinpuisto, Savonpuisto ja Saimaanpuistikko), Sörnäisissä yksi 
(Katri Valan puisto) ja Vallilassa kaksi puistoa (Dallapénpuisto ja 
Roineenpuisto) sijaitsee siten, että kissapuiston sijoittamiselle ei ole 
suoraan edellä mainitun kaltaista estettä. Kissapuistoa tulisi tutkia 
kaupunkikuvan kannalta tarkemmin sen toiminnallisen ja visuaalisen 
hahmon selkiinnyttyä.
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Rajattu alue, jossa kissat voivat ulkoilla vapaina on aidattava 
tiheäsilmäisellä verkolla siten, että kissat eivät pääse kiipeämään aidan 
yli. Käytännössä tämä tarkoittaisi umpinaista häkkiä. Hygienia- ja 
turvallisuussyistä alueesta on rakennettava yksinkertainen ja aukea. 
Suuri osa kissoista olisi siltikin pidettävä kytkettyinä. Alueella ei voi olla 
esimerkiksi puita kiipeämisen ja raapimisen vuoksi. Tästä johtuen 
kissapuisto muodostaa kaupunkikuvaan suljetun, näkyvän ja 
suurehkon häkin, jollaista ei voida sijoittaa merkittäviin tai arvokkaisiin 
näkymiin. Tällaisia ovat esimerkiksi arvokkaaseen rakennettuun 
ympäristöön liittyvät ja kaupunkikuvan kannalta merkittävät puistot.

Esitetyn kaltaisten kissapuistojen sijaan olisi tarkoituksenmukaisempaa 
selvittää kissojen ulkoiluttamismahdollisuuksien parantamista 
nykyisessä viherverkostossa.

Päätösjakelu:

- rakennusvirasto, Petri Arponen

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Niklas Lähteenmäki, arkkitehti, puhelin: 310 37260

niklas.lahteenmaki(a)hel.fi
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§ 40
Ryj / Valtuutettu Hannele Luukkaisen aloite kaupungin kanipolitiikan 
muuttamisesta

HEL 2012-012528 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Hannele Luukkaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Hannele Luukkaisen aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Hannele Luukkaisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Hannele Luukkainen ja 15 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että kaupunki muuttaa kanipolitiikkaansa lopettamalla 
jäniseläinten tappamisen ja keskittymällä puistojen suojaamiseen.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että villikani 
on luokiteltu kansallisen vieraslajistrategian mukaan haitalliseksi 
vieraslajiksi. Haitallisia vieraslajeja tulee strategian mukaan pyrkiä 
ensisijaisesti hävittämään kokonaan tai kannan jo vakiinnuttua 
rajoittamaan kannan kasvua.

Kaupungin kanikannan torjuntasuunnitelman mukaisia keskeisiä 
periaatteita ovat kasvillisuuden ennakoiva suojaus, kanikannan 
seuraaminen ja säätely, tehokas ja avoin tiedotus sekä yhteistyö eri 
tahojen kanssa. Kanien pyynti tapahtuu eläinsuojelulain sekä 
metsästyslain ja -asetuksen mukaisesti.

Kanien pyynnistä luopuminen ei ole ekologisesti eikä eläinsuojelunkaan 
kannalta perusteltua eikä kansallisen vieraslajistrategian mukaista. 
Pyynnistä luopuminen johtaisi kanikannan kasvuun. 
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Kaupunki käyttää myös kasvien suojaustoimia lisäkeinona kanien 
aiheuttamien haittojen torjuntaan.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Hannele Luukkaisen aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 97

HEL 2012-012528 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Hannele Luukkaisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 27.11.2012 § 342

HEL 2012-012528 T 00 00 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa  seuraavan lausunnon.

Helsingin villikanikanta on lähtöisin luontoon vapautetuista 
lemmikkikaneista. Eläinten pyynti aloitettiin paikallisen kanikannan 
kasvun rajoittamiseksi, jotta kanien aiheuttamat taloudelliset vahingot 
pysyisivät kohtuullisina. Paljolti pyynnin vuoksi kanikanta ei ole 
kasvanut voimakkaimpien ennusteiden mukaisesti. Samanaikaisesti 
aloitettiin puistojen ja viheralueiden puuvartisen kasvillisuuden 
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suojaaminen verkoilla. Kani aiheuttaa haittaa myös viheralueiden 
kasvualustoille ja rakenteille kaivamalla pesäluolastojaan.

Helsingin alueella esiintyy myös rusakoita, jotka syövät talviaikaan 
hedelmäpuiden kuorta, oksia ja taimia sekä kaivavat lumen alta ruohoja 
ja heinää. Metsäjänis on Helsingissä vähälukuinen ja ei aiheuta suuria 
kasvillisuusvaurioita. Rusakoiden talviaikaiset tuhot ovat kohdistuneet 
kaupungin siirtolapuutarha-alueille, pihoihin ja puutarhoihin. 
Siirtolapuutarhat tarjoavat ravintoa ja suojapaikkoja, mutta rusakoiden 
määrä niissä on viimeisimmän tiedon mukaan vähentynyt. Rusakoiden 
ja villikanien pyyntiä siirtolapuutarha-alueilla ylläpidetään kasvituhojen 
minimoimiseksi.

Vuonna 2010  laadittiin suunnitelma kanivahinkojen torjumiseksi 
Helsingissä. Työryhmässä oli edustajia rakennusvirastosta, 
liikuntavirastosta, kiinteistövirastosta, ympäristökeskuksesta, Helsingin 
Satamasta, Starasta sekä Liikennevirastosta. Työryhmä oli työssään 
yksimielinen.

Helsingin kanivahinkojen torjuntasuunnitelman keskeisinä periaatteina 
ovat:
1. Kasvillisuutta suojataan ennakoivasti
2. Helsingin kanikantaa seurataan
3. Helsingin kanikantaa säädellään
4. Tiedotetaan tehokkaasti ja avoimesti
5. Tehostetaan yhteistyötä eri tahojen ja maanomistajien kanssa ja 
sovitaan vastuut.

Villikani on luokiteltu valmisteilla olevassa kansallisessa 
vieraslajistrategiassa haitalliseksi vieraslajiksi. Haitallisia vieraslajeja 
tulee strategian mukaan pyrkiä ensisijaisesti hävittämään kokonaan tai 
kannan jo vakiinnuttua, rajoittamaan kannan kasvua. Strategian 
toimeenpanosta vastaavat monet eri tahot, kunnat ja kaupungit 
mukaan lukien.

Villikanien ja rusakoiden pyytäminen suoritetaan Helsingin kaupungin 
tilaamana metsästyslain ja -asetuksen sekä eläinsuojelulain 
edellyttämällä tavalla. Rakennusvirasto on laatinut kanivahinkojen 
torjumiseksi erillisen ohjekirjan, jossa pyyntityö on ohjeistettu erityisesti 
kaupunkiolosuhteet ja eläinten hyvinvointi huomioiden. 

Kanit ovat levittäytyneet laajemmalle alueelle muodostaen erillisiä 
paikallisia yhdyskuntia. Pyynti kohdistetaan erityisesti tiheän kannan 
alueisiin. Kanikanta onkin pienentynyt tehokkaan pyynnin ansiosta 
keskeisillä kantakaupungin viheralueilla. Samaan aikaan kanien 
levittäytyminen on jatkunut, ja niiden turvana on tulevina vuosina 
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omakotialueiden yksityinen maanomistus, joka rajoittaa mahdollisen 
pyynnin järjestelyjä. 

Viime vuosien runsaslumiset talvet ovat myös vaikeuttaneet villikanien 
lisääntymistä. Koko ajan on myös käytössä luonnonmukainen 
”biologinen torjunta”: kanit ovat monen petoeläimen erinomainen 
saalislaji, ja niiden kannan kasvulla lienee merkittävä osuus ainakin 
ketun, huuhkajan ja kärpän kaupunkilaistumisessa.

Villikanien talviaikainen ravintokasvivalikoima on muihin jäniseläimiin 
verrattuna hyvin monipuolinen. Kaneille kelpaavat tutkimusten mukaan 
monenlaiset lehtipuut ja -pensaat, mutta myös monet havukasvit. Siksi 
tiheän kannan alueilla on tehtävä pyyntityötä kasvien suojaamisen 
lisäksi. Puistojen ja puutarhojen kasvivalikoima supistuisi erittäin 
pieneksi, jos viheralueilla suosittaisiin vain jäniseläinten kannalta 
epämieluisia kasveja. Tämä olisi haitallista sekä esteettisen että 
ekologisen monimuotoisuuden kannalta. Ekologisesti olisi vielä paljon 
haitallisempaa, jos kanikannan tiheys johtaisi uusien 
luonnonympäristöjen, etenkin lehtojen, asuttamiseen.

Myös eläinsuojelun näkökulmasta on parempi vaihtoehto pitää 
rajoitettava eläinkanta pienenä, jolloin tapettavien yksilöiden määrä 
pysyy kohtuullisena. Kanikannan vapaa kasvu voisi helposti johtaa 
tilanteeseen, jossa haittojen ylittäessä tietyn kynnyksen päädyttäisiin 
voimakkaisiin rajoitustoimiin, ja niihin ryhtyisivät myös yksityiset 
haitankärsijät heikolla ammattitaidolla. Kanien torjuntakeinot maailmalla 
ovat olleet hyvin monimuotoisia, ja Helsingissä käytetty valikoima on 
omaksuttu tämän kirjon tehokkaasta ja eläinsuojelullisesti 
hyväksyttävästä päästä.

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Pekka Paaer, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 64316

pekka.paaer(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 20.11.2012 § 517

HEL 2012-012528 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:
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Villikani on luokiteltu Suomessa kansallisen vieraslajistrategian mukaan 
haitalliseksi vieraslajiksi. Haitallisia vieraslajeja tulee strategian mukaan 
pyrkiä ensisijaisesti hävittämään kokonaan tai kannan jo vakiinnuttua, 
rajoittamaan kannan kasvua. Strategian toimeenpanosta vastaavat 
monet eri tahot, mukaan lukien kunnat ja kaupungit.

Pääkaupunkiseudun villikanikanta on lähtöisin Arabian alueella 
luontoon vapautetuista tai karanneista lemmikkikaneista. 2000-luvun 
leutojen talvien ja Arabianrannan rakentamisen myötä kanikanta 
lisääntyi voimakkaasti ja levittäytyi Helsingin kantakaupungin puistoihin 
ja puutarhoihin.

Villikanikannan pyynti käynnistettiin Helsingissä 2000-luvun 
puolivälissä. Päätavoitteena oli kanikannan kasvun rajoittaminen, jotta 
kanien aiheuttamat taloudelliset vahingot pysyisivät kohtuullisina. 
Samanaikaisesti pyynnin kanssa aloitettiin puistojen ja viheralueiden 
puuvartisen kasvillisuuden suojaaminen verkoilla.

Kesällä 2009 Helsingin kaupunginhallitus kehotti kaupungin eri 
hallintokuntia tehostamaan yhteistyötä kanien aiheuttamien tuhojen 
vähentämiseksi. Rakennusvirasto kutsui kaupungin eri virastojen 
edustajia yhteiseen työryhmään, jonka tuloksena laadittiin suunnitelma 
kanivahinkojen torjumiseksi Helsingissä. Työryhmässä oli edustajia 
rakennusvirastosta, liikuntavirastosta, kiinteistövirastosta, 
ympäristökeskuksesta, Helsingin Satamasta, Starasta sekä 
Liikennevirastosta.

Työryhmässä päätettiin, että Helsingin kaupungilla tulee olla yhtenäiset 
periaatteet kanivahinkojen torjunnassa. Helsingin kanivahinkojen 
torjuntasuunnitelmassa keskeisinä periaatteina ovat:

 Kasvillisuutta suojataan ennakoivasti
 Helsingin kanikantaa seurataan
 Helsingin kanikantaa säädellään
 Tiedotetaan tehokkaasti ja avoimesti
 Tehostetaan yhteistyötä eri tahojen ja maanomistajan kanssa ja 

sovitaan vastuut

Työryhmä oli työssään yksimielinen.

Kanikanta on pienentynyt  tehokkaan pyynnin ansiosta erityisesti 
keskeisillä kantakaupungin viheralueilla ja siirtolapuutarha-alueilla. 
Viime vuosien runsaslumiset talvet ovat myös vaikeuttaneet villikanien 
lisääntymistä talviaikaan. Eläimet ovat levittäytyneet laajemmalle 
alueelle muodostaen erillisiä paikallisia populaatioita. Pyynti 
kohdistetaan erityisesti tiheän kannan alueisiin. Mikäli kanipyynti 
lopetetaan kokonaan, kanta lähtee uudelleen kasvuun.
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Kasvien suojaustoimet ovat osoittautuneet tehokkaaksi lisäkeinoksi 
kanien aiheuttamien tuhojen minimoimiseksi. Villikanien talviaikainen 
ravintokasvivalikoima on muihin jäniseläimiin verrattuna hyvin 
monipuolinen. Kaneille kelpaavat tutkimusten mukaan monenlaiset 
lehtipuut ja -pensaat, mutta myös monet havukasvit. Siksi tiheän 
kannan alueilla pyyntityötä on tehtävä kasvien suojaamisen lisäksi. 
Puistojen ja puutarhojen kasvivalikoima supistuisi hyvin pieneksi, jos 
viheralueilla suosittaisiin vain jäniseläinten kannalta epämieluisia 
kasveja.

Rakennusvirasto on laatinut kanivahinkojen torjumiseksi erillisen 
ohjekirjan, jossa pyyntityö on ohjeistettu erityisesti kaupunkiolosuhteet 
ja eläinten hyvinvointi huomioiden. Ohjekirjaan on koottu runsaasti 
tietoa myös kasvillisuuden suojaamisen keinoista, materiaaleista ja 
menetelmistä. Ohjeiden noudattamista valvotaan säännöllisesti.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa valtuustoaloitteessa esitettyä 
toimintatapaa puistojen ja siirtolapuutarhojen kasvillisuuden 
suojaamisesta verkoilla.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi
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§ 41
Ryj / Valtuutettu Anu Korppi-Koskelan aloite bussilinjan 16 vanhan 
reitin palauttamisesta

HEL 2012-012541 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Anu Korppi-Koskelan aloitteen loppuun käsitellyksi.

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 palautusehdotuksen tämän keskustelun 
aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi 
puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli 
valtuutettu Henrik Nyholm valtuutettu Pekka Saarnion kannattamana 
ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian 
kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi seuraavin perustein: 

Linjan 16 reittimuutos on huomattavasti vaikeuttanut Herttoniemen ja 
sen lähialueiden työ- ja koulumatkailua. Linja 16 on tarjonnut pienistä 
täsmällisyysongelmista huolimatta Herttoniemen ja lähialueen 
asukkaille sekä töissä käyville suoran yhteyden Herttoniemestä 
Kruununhakaan, Kauppatorille ja eteläiseen Helsinkiin. Linjan 
päättyminen Mustikkamaalle haittaa suorasti matkalaisia 
Herttoniemestä, Laajasalosta, Tammisalosta, Roihuvuoresta ynnä 
muista kaupunginosista jolla on yhteys Herttoniemen metroasemalle. 
Erityisesti on mainittava alueelta matkaavat koululaiset jotka ovat 
linjalla 16 voineet matkata vaihdotta koululleen saakka. Reitin varrella 
kun on Elias -koulu sekä Sibelius-lukio.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

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

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Linjan 16 reittimuutos on huomattavasti vaikeuttanut 
Herttoniemen ja sen lähialueiden työ- ja koulumatkailua. Linja 16 on 
tarjonnut pienistä täsmällisyysongelmista huolimatta Herttoniemen ja 
lähialueen asukkaille sekä töissä käyville suoran yhteyden 
Herttoniemestä Kruununhakaan, Kauppatorille ja eteläiseen Helsinkiin. 
Linjan päättyminen Mustikkamaalle haittaa suorasti matkalaisia 
Herttoniemestä, Laajasalosta, Tammisalosta, Roihuvuoresta ynnä 
muista kaupunginosista jolla on yhteys Herttoniemen metroasemalle. 
Erityisesti on mainittava alueelta matkaavat koululaiset jotka ovat 
linjalla 16 voineet matkata vaihdotta koululleen saakka. Reitin varrella 
kun on Elias -koulu sekä Sibelius-lukio.

Jaa-äänet: 43
Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Mika 
Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, 
Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, 
Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Päivi 
Lipponen, Jape Lovén, Pekka Majuri, Sari Mäkimattila, Lasse 
Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Tom 
Packalén, Osku Pajamäki, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Erkki 
Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Tomi Sevander, 
Astrid Thors, Tuomo Valokainen

Ei-äänet: 31
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Gunvor 
Brettschneider, Yrjö Hakanen, Heidi Hautala, Veronika Honkasalo, 
Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Seppo 
Kanerva, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa 
Korkkula, Harri Lindell, Eija Loukoila, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Henrik Nyholm, Tuomas Rantanen, 
Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, 
Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 4
Ville Jalovaara, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren

Poissa: 7
Maija Anttila, Harry Bogomoloff, Terhi Peltokorpi, Tatu Rauhamäki, 
Jukka Relander, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Anu Korppi-Koskelan aloite
2 HSL:n lausunto
3 Äänestyslista

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Anu Korppi-Koskelan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Anu Korppi-Koskela ja neljä muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että linja 16 palautettaisiin entiselle reitilleen Hernesaari-
Herttoniemi.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että syksyllä 
2012 tehty muutos johtui mm. linjan 16 reittiongelmista sekä 
Herttoniemen ja Kulosaaren yhteyksien parantamistarpeista. Linja 
kulkee nyt Mustikkamaalta Erottajalle. Herttoniemen ja Kulosaaren 
väliset yhteydet korvattiin linjan 81 reittimuutoksella sekä Erottajan ja 
Tehtaankadun välillä linjan 24 reittimuutoksella. Linjan 16 täsmällisyys 
on muutosten johdosta parantunut.

Vuoden 2013 alusta lukien linja 16 on palautettu Kruununhaassa reitille 
Hakaniemen silta - Pohjoisranta - Liisankatu.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Anu Korppi-Koskelan aloite
2 HSL:n lausunto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 98

HEL 2012-012541 T 00 00 03

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Anu Korppi-Koskelan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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§ 42
Ryj / Valtuutettu Sari Näreen aloite pikavippimainonnan 
kieltämisestä kaupungin julkisissa tiloissa

HEL 2012-012535 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sari Näreen aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Sari Näre ja 44 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupungin julkisissa mainostiloissa ei markkinoitaisi pikavippejä.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että 
kaupungilla on voimassa olevat mainossopimukset 
ulkomainospaikoista sekä metrojunien, raitiovaunujen ja metroasemien 
mainospaikoista. Liikennelaitos -liikelaitoksen sopimuksissa on kielletty 
mm. lain ja hallinnollisten määräysten vastaiset sekä yleistä 
paheksuntaa herättävät mainokset.

Kuluttajansuojalaissa on säännöksiä mm. markkinoinnista. Markkinointi 
ei saa olla hyvän tavan vastaista eikä siinä saa käyttää kuluttajien 
kannalta sopimatonta menettelyä. Laissa on yleisellä tasolla määritelty 
hyvän tavan vastainen ja sopimaton menettely, ja oikeuskäytäntö viime 
kädessä määrittelee rajat hyväksyttävälle toiminnalle. Sopimuskauden 
ollessa katkolla yleisten töiden lautakuntaan tuodaan selvitys 
mahdollisuuksista rajoittaa pikalainojen mainontaa kaupungin 
mainospaikoilla.

Pikalainojen mainonnan kieltämiseen ei nykyisin ole lainsäädännöstä 
johtuvia perusteita, mikäli mainonta tapahtuu lain säännösten 
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määrittelemissä puitteissa. Nykyisten sopimusten ehdot eivät 
myöskään mahdollista puuttumista kyseisiin mainoksiin. Jatkossa 
sopimuksia uusittaessa on kuitenkin mahdollista tarkastella 
sopimusehtoja uudelleen.

Kulutusluottoja koskevan lainsäädännön muuttaminen on parhaillaan 
vireillä eduskunnassa. Esityksen pääasiallisena tavoitteena on 
vähentää pikaluottojen tarjonnassa esiintyneitä ongelmia. Keinoina 
esitetään mm. todellisen vuosikoron ilmoittamisvelvollisuuden 
laajentamista, lainanhakijan henkilöllisyyden tunnistamista ja 
todentamista ja varojen luovuttamista koskevia rajoituksia. Luottojen 
mainontaa ei kuitenkaan olla kieltämässä. Lainsäädännön 
tiukentaminen on omiaan ehkäisemään harkitsematonta luotonottoa ja 
parantamaan kuluttajien mahdollisuuksia saada asianmukaista tietoa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sari Näreen aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 99

HEL 2012-012535 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Käsittely

28.01.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Emma Kari: Kappaleen 4 loppuun: "Sopimuskauden ollessa katkolla 
yleisten töiden lautakuntaan tuodaan selvitys mahdollisuuksista 
rajoittaa pikalainojen mainontaa kaupungin mainospaikoilla."

Kannattajat: Sirpa Puhakka
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Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kappaleen 4 loppuun: "Sopimuskauden ollessa katkolla 
yleisten töiden lautakuntaan tuodaan selvitys mahdollisuuksista 
rajoittaa pikalainojen mainontaa kaupungin mainospaikoilla."

Jaa-äänet: 3
Juha Hakola, Lasse Männistö, Tatu Rauhamäki

Ei-äänet: 9
Jussi Chydenius, Sirkku Ingervo, Emma Kari, Tuuli Kousa, Osku 
Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Bella Selene Xia

Tyhjä: 3
Arja Karhuvaara, Marcus Rantala, Laura Rissanen

Poissa: 0

Äänin 9 - 3 (3 tyhjää) kaupunginhallitus hyväksyi jäsen Karin 
vastaehdotuksen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 20.11.2012 § 521

HEL 2012-012535 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Helsingissä yleisiä alueita hallinnoi rakennusvirasto lukuun ottamatta 
liikuntaviraston ja HKL:n hallinnassa olevia alueita. Julkisia tiloja ovat 
myös esimerkiksi kauppakeskukset, jotka ovat yksityisten omistuksissa.

Kaupungin virastoilla on voimassa olevia sisällöltään ja kestoltaan 
erimuotoisia sopimuksia mainosyrittäjien kanssa. 

Rakennusvirastolla on vuonna 2007 kilpailutettu vuokrasopimus 
ulkomainoslaitepaikoista Clear Channel Finland Oy:n kanssa. Sopimus 
on voimassa vuoteen 2023 asti.
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HKL:lla on mainoslaitesopimus JcDecaux Finland Oy:n kanssa 
pysäkkikatoksissa sekä liikennevälineissä ja -asemilla tapahtuvasta 
mainonnasta.

Julkisessa tilassa mainostetaan myös kiinteistöjen julkisivuihin 
asennettavilla mainoslakanoilla ja -screeneillä. Niistä päättää kiinteistön 
omistaja ja luvat niihin myöntää rakennusvalvontavirasto.

Julkisella tilalla tarkoitetaan myös liikekeskuksia ja muita yksityisiä 
tiloja, joissa ihmiset liikkuvat. Niissä mainostamisesta päättää 
kiinteistön omistaja.

Kaupungin yksipuolinen päätös mainonnan kieltämisestä kesken 
sopimuskauden tarkoittaisi olemassa olevien sopimusten purkua ja 
uusien neuvottelemista. 

Käytännössä pikavippien mainonnan kieltäminen Helsingin kaupungin 
julkisissa tiloissa, jota lautakunta kannattaa, edellyttää tätä koskevaa 
lainsäädäntöä.

Käsittely

20.11.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Muutetaan päätösehdotuksen viimeinen kappale 
kuulumaan seuraavasti: "Käytännössä pikavippien mainonnan 
kieltäminen Helsingin kaupungin julkisissa tiloissa, jota lautakunta 
kannattaa, edellyttää tätä koskevaa lainsäädäntöä."

Esittelijä
osastopäällikkö
Pekka Henttonen

Lisätiedot
Timo Korhonen, va. toimistopäällikkö, puhelin: 310 38580

timo.korhonen(a)hel.fi

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 15.11.2012 § 185

HEL 2012-012535 T 00 00 03

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan 
lausunnon Sari Näreen aloitteeseen koskien pikavippimainonnan 
kieltämistä Helsingin kaupungin julkisissa tiloissa:

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksella (HKL) on tällä 
hetkellä raitiovaunujen, metrojunien ja metroasemien mainospaikoista 
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voimassa olevat sopimukset JCDecaux Finland Oy:n (JCDecaux) 
kanssa. 

Sopimusten ehdoissa on kielletty lakisääteisten ja hallinnollisten 
määräysten vastaiset, yleistä paheksuntaa herättävät tai julkisen 
liikenteen vastaiset mainokset. Pikavippitoiminnan suhteen ei tällä 
hetkellä ole lakiin tai muuhunkaan perustuvia rajoituksia 
ulkomainonnan osalta. HKL:llä ei myöskään ole perusteita sopimusten 
perusteella tällaisia mainoksia erikseen mainospaikoiltaan kieltää.

Käsittely

15.11.2012 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Markku Saarinen: Ehdotus
Ehdotan, että johtokunta toteaa pikavippimainosten olevan sopimusten 
vastaisia eli yleistä paheksuntaa herättäviä mainoksia koskevan 
sopimuskohdan mukaisesti kiellettyjä.    

Kannattajat: Ari Lehtinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Ehdotus
Ehdotan, että johtokunta toteaa pikavippimainosten olevan sopimusten 
vastaisia eli yleistä paheksuntaa herättäviä mainoksia koskevan 
sopimuskohdan mukaisesti kiellettyjä.    

Jaa-äänet: 5
Mika Ebeling, Eva Erwes, Kari Kälviä, Jessica Karhu, Terhen Saarinen

Ei-äänet: 2
Ari Lehtinen, Markku Saarinen

Tyhjä: 0

Poissa: 2
Mirva Haltia-Holmberg, Ari Järvinen

M. Saarisen ja Lehtisen eriävä mielipide: Pikavippimainonta HKL:n 
tiloissa sekä julkisissa liikennevälineissä on sopimuksen vastaista. 
Tällä mainonnalla ei ole olennaista merkitystä HKL:n talouteen, joten 
katsomme, ettei pikavippimainontaa HKL:n hallinnoimissa tiloissa tule 
sallia. 

Esittelijän muutos: Lisätään esittelijän tekstin loppuun seuraava uusi 
kappale: "Uusia mainossopimuksia tehtäessä arvioidaan 
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mahdollisuuksia ottaa huomioon erilaisia eettisiä näkökohtia (esim. 
pikavippimainonnan osalta)."

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Reino Aittomäki, isännöitsijä, puhelin: 310 35550

reino.aittomaki(a)hel.fi
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§ 43
Ryj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite suoran 
joukkoliikenneyhteyden perustamisesta bussilinjan 55 reitille

HEL 2012-012531 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Päivi Lipposen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Päivi Lipposen aloite
2 HSL:n lausunto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Päivi Lipposen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Päivi Lipponen ja kuusi muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että kaupunginhallitus selvittäisi mahdollisuutta perustaa 
suora joukkoliikenneyhteys vanhan bussilinjan 55 reitille.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että syksyllä 
2012 tehty muutos liittyi mm. linjan 16, 18 ja 24 reittien muutoksiin sekä 
Herttoniemen ja Latokartanon yhteyksien parantamistarpeisiin. Lisäksi 
linja 55 on ollut epätäsmällinen hitaasta keskustaosuudesta johtuen.

Koskelasta on tarjolla linjalle 55 vaihtoehtoisia yhteyksiä Kinaporin ja 
Kampin palvelukeskuksiin, sillä linjan 65A pysäkit ovat kohtuullisen 
kävelymatkan päässä maankäytöstä. Vuoden 2013 alusta lukien 
Koskelasta on vaihdoton yhteys Hakaniemeen, sillä 55/55K ajaa 
Hakaniemen ja Merihaan kautta reittiä Unioninkatu - Pitkäsilta - 
Siltasaarenkatu - Hakaniemenranta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
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kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Päivi Lipposen aloite
2 HSL:n lausunto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 100

HEL 2012-012531 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Päivi Lipposen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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§ 44
Ryj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite ruuhka-ajan ulkopuolisesta 
ikäihmisten ilmaisesta joukkoliikenteestä

HEL 2012-012529 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Päivi Lipposen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Päivi Lipposen aloite
2 HSL:n lausunto Päivi Lipposen aloitteesta
3  Liite HSL:n lausuntoon Päivi Lipposen aloitteesta

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Päivi Lipposen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Päivi Lipponen ja yhdeksän muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että ikäihmisille tarjotaan ilmainen joukkoliikenne ruuhka-
aikojen ulkopuolella.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Helsingin 
seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) valmistelee parhaillaan 
tariffipoliittisia linjauksia. Työhön sisältyvät taksa- ja lippujärjestelmän 
hinnoittelua koskevat asiat, mm. erityisryhmien alennus- ja 
vapaalippujen myöntämisperusteet ja alennusten suuruus. 
Selvityksessä tarkastellaan myös ikään ja aikaan perustuvia 
alennuslippuja tai vapaata matkustusoikeutta. Selvityksestä pyydetään 
kuntien lausunnot vuoden 2013 aikana. Vasta tällöin voidaan ottaa 
kantaa mahdollisiin alennusryhmiin ja alennusten suuruuteen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Valtuutettu Päivi Lipposen aloite
2 HSL:n lausunto Päivi Lipposen aloitteesta
3  Liite HSL:n lausuntoon Päivi Lipposen aloitteesta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 101

HEL 2012-012529 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Päivi Lipposen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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§ 45
Ryj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite valotolpan asentamisesta 
Violanpuiston pohjoiskulmaan

Pöydälle 13.02.2013

HEL 2012-013134 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Tuomo Valokainen ja kuusi muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että Violanpuiston pohjoiskulmaan asennettaisiin 
valotolppa.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että 
Violanpuiston valaistuksen lisääminen ei ole perusteltua. Puistoa 
rajaavat katuosuudet on valaistu ja puistossa on valaistuja käytäviä 
sekä valaistuja kohteita.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 102
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HEL 2012-013134 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 04.12.2012 § 553

HEL 2012-013134 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Violanpuistoa rajaavat valaistut katuosuudet, Violankuja, Vellamonkatu 
sekä Saarenkatu. Pohjoisreunaltaan puisto rajautuu Haukilahdenkujan 
kiinteistöihin. Puiston halki kulkee valaistu puistokäytävä Saarenkadulta 
Violankujalle. Lisäksi puistossa on valaistuja oleskelu- ja leikkipaikkoja. 
Puiston pohjoisreunassa risteilee pienempiä puistokäytäviä, mutta niitä 
ei ole puistosuunnitelmassa katsottu tarpeelliseksi valaista.  

Yleisten töiden lautakunnan mielestä Violanpuiston valaistus on 
tavoitteiden mukainen. Valaistuksen lisäämistarve arvioidaan erikseen 
puiston saneeraussuunnitelman yhteydessä.

Käsittely

04.12.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutokset:

Päätösehdotuksen viimeisen kappaleen ensimmäisestä virkkeestä 
poistetaan sanat "eikä sitä ole tarpeen lisätä." Lisätään kappaleen 
loppuun seuraava virke: "Valaistuksen lisäämistarve arvioidaan 
erikseen puiston saneeraussuunnitelman yhteydessä."

Esittelijä
osastopäällikkö
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Osmo Torvinen

Lisätiedot
Juhani Sandström, valaistuspäällikkö, puhelin: 310 38521

juhani.sandstrom(a)hel.fi
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§ 46
Ryj / Valtuutettu Eija Loukoilan aloite Vuosaaren sillan kunnon sekä 
tarvittavien toimenpiteiden selvittämisestä

Pöydälle 13.02.2013

HEL 2012-013137 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Eija Loukoilan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Eija Loukoila ja 15 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan Vuosaaren sillan peruskorjausta ja uutta kevyen 
liikenteen siltaa.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Vuosaaren 
silta on huonokuntoinen, ja nykyiset kaista- ja muut järjestelyt eivät ole 
hyvät ajoneuvoliikenteen eivätkä kevyen liikenteen kannalta.

Sillan peruskorjaus on ajankohtainen vasta vuosina 2018 - 2019. 
Rakennusvirasto on ryhtynyt selvittämään kaupunkisuunnitteluviraston 
kanssa uuden kevyen liikenteen sillan rakentamista nykyisen sillan 
peruskorjauksen yhteydessä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Eija Loukoilan aloite
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 103

HEL 2012-013137 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Eija Loukoilan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 20.11.2012 § 525

HEL 2012-013137 T 00 00 03

Päätös

Eija Loukoila on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa hän ja 15 muuta 
allekirjoittajaa esittävät Vuosaaren sillan kunnon selvittämistä sekä 
sillan korjauksen suunnittelua ja peruskorjauksen aikatauluttamista.

Vuosaaren silta, kuten kaikki muutkin rakennusviraston vastuulla olevat 
sillat, luokitellaan eri kuntoluokkiin systemaattisista sillantarkastuksista 
saatavien tunnuslukujen perusteella. Samaa tarkastus- ja 
luokitusjärjestelmää käyttävät valtion liikennevirasto sekä useat 
kaupungit. Vuosaaren silta luokitellaan luokkaan ”huono”. Kuntoluokka 
”huono” tarkoittaa, että sillan peruskorjaus on tehtävä lähivuosina. 
Vuosaaren silta on nimikkeenä peruskorjaukseen tulevien siltojen 
listalla, mutta peruskorjausta ei ole ohjelmoitu tälle 
taloussuunnitelmakaudelle. Sillan korjaus on näillä näkymin 
ajankohtainen vuosina 2018 - 2019.

Nykyinen sillan kaistajärjestely on perua 90-luvun lopulta, jolloin sillalle 
lisättiin yksi ajokaista. Ajokaistan lisääminen muutti sillan 
poikkileikkauksen ahtaaksi, eikä nykyinen järjestely ole hyvä sen 
enempää ajoneuvoliikenteen kuin kevyenkään liikenteen kannalta.

Sillan leventämisestä tehtiin rakennesuunnitelma kymmenisen vuotta 
sitten, mutta sillan rakenteen vuoksi suunnitelma on teknisesti 
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monimutkainen, kallis toteuttaa, eikä välttämättä kovin toimiva. Paras 
ratkaisu olisi uusi kevyen liikenteen silta nykyisen sillan viereen. 
Liikenteen kannalta soveliain ajankohta uuden sillan rakentamiselle 
olisi sillan peruskorjauksen yhteydessä, jolloin uutta siltaa voisi 
hyödyntää työnaikaisissa liikennejärjestelyissä.

Rakennusvirasto ryhtyy selvittämään yhdessä 
kaupunkisuunnitteluviraston kanssa uuden kevyen liikenteen sillan 
rakentamista Vuosaaren sillan viereen.

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Timo Rytkönen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38567

timo.rytkonen(a)hel.fi
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§ 47
Ryj / Valtuutettu Annika Anderssonin aloite esteettömän 
leikkipuiston perustamisesta

HEL 2012-013809 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Annika Anderssonin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Annika Anderssonin aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Annika Anderssonin 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Annika Andersson ja 33 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että Helsinkiin perustettaisiin kokonaan esteettömyyden 
periaatteiden perusteella suunniteltu ja rakennettu leikkipuisto.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että 
kaupungin seitsemästäkymmenestä leikkipuistosta neljässä eli 
Isonevassa, Lehdokissa, Linjassa ja Kiikussa on huomioitu 
esteettömyys. Esteettömien leikkipuistojen suunnitteluratkaisuille on 
oma kriteeristö, johon kuuluvat mm. kohokuviot, leikkivälineiden väritys, 
helppo liikkuminen pyörätuolilla, hiekkapöytä ja mahalauta.

Uusia erikoistason esteettömiä leikkipuistoja tehdään 2013 leikkipuisto 
Mäkitorpan ja leikkipuisto Piian peruskorjaushankkeissa.

Leikkipuisto Isonevan ja Kiikun sekä tulevan Mäkitorpan 
leikkipuistorakennukset ovat esteettömyysvaatimusten kannalta 
asianomaisten tyyppipiirustusten mukaiset.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
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Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Annika Anderssonin aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 104

HEL 2012-013809 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Annika Anderssonin 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 04.12.2012 § 389

HEL 2012-013809 T 00 00 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon.

Vuonna 2012 Helsingissä on 70 leikkipuistoa, joissa sosiaalivirasto 
järjestää ohjattua leikkitoimintaa. Leikkipuistoissa on 
leikkipuistorakennus. Helsingin leikkipuistoissa on arvioitu käyvän
päivittäin yli 10 000 lasta ja aikuista.

Erikoistason esteettömyyden leikkipuistot on määritelty tavoitteellisesti 
koko kaupungin alueelle. Määrittely on tehty yhteistyössä Helsinki 
kaikille -projektin, rakennusviraston ja sosiaaliviraston kanssa.
Esteettömien leikkipuistojen suunnittelussa ja rakentamisessa 
tavoitellaan leikkipuiston kehittämistä kaikkien käyttäjäryhmien 
saavutettavaksi. Erikoistason ja perustason esteettömien 
leikkipuistojen suunnitteluratkaisuista on tehty erillinen kriteeristö. 
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Valtuustoaloitteessa mainitut kohokartat, tummuuskontrastit 
leikkivälineiden värityksessä, helppo liikkuminen pyörätuolilla sekä 
hiekkapöytä ja mahalauta kuuluvat erikoistason leikkipuistojen 
kriteereihin.

Leikkipuistorakennuksesta on tehty tyyppipiirustus rakennusviraston 
arkkitehtuuriosastolla. Tyyppipiirustuksessa on huomioitu myös 
esteettömyys. Tyyppipiirustusten mukainen leikkipuistorakennus on 
toteutettu leikkipuisto Kiikussa ja on jatkossa tarkoitus toteuttaa myös 
leikkipuisto Isonnevassa ja leikkipuisto Mäkitorpassa.

Helsingin kaupunginhallituksen hyväksymien esteettömyyslinjauksien 
(29.10.2012) tarkoituksena on toimia yhtenäisinä koko kaupunkia ja 
kaikkia hallintokuntia koskevina yleisinä linjauksina
esteettömyystyössä. Esteettömyyslinjaukset muodostavat 
kokonaiskehyksen eri hallintokuntien omille esteettömyyteen liittyville 
toteutusohjelmille. Varsinaiset toteutustoimenpiteet ja niiden 
toteutusaikataulut määritellään hallintokuntien omissa 
toteutusohjelmissa ja toteutussuunnitelmissa.

Olemassa olevista leikkipuistoista leikkipuisto Kiikun lisäksi leikkipuisto 
Linjassa on huomioitu esteettömyys. Käynnistyvistä 
peruskorjaushankkeista leikkipuisto Mäkitorpassa ja leikkipuisto Piiassa
pyritään erikoistason esteettömyyteen. Rakentamistyöt alkavat näillä 
näkymin vuonna 2013.

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Marjo Salminen, vastaava suunnittelija, puhelin: 310 42547

marjo.salminen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 04.12.2012 § 542

HEL 2012-013809 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Leikkipuistot

Vuonna 2012 Helsingissä on noin 70 leikkipuistoa, joissa 
sosiaalivirasto järjestää ohjattua leikkitoimintaa. Leikkipuistoihin liittyy 
leikkipuistorakennus. Helsingin leikkipuistoissa on arvioitu käyvän 
päivittäin yli 10 000 lasta ja aikuista. Rakennusvirasto vastaa 
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leikkipuistojen ulkoalueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja 
ylläpidosta.

Olemassa olevista leikkipuistoista leikkipuisto Isonevassa, Lehdokissa, 
Linjassa ja Kiikussa on huomioitu esteettömyys. Käynnistyneistä 
peruskorjaushankkeista leikkipuisto Mäkitorpassa ja leikkipuisto Piiassa 
pyritään erikoistason esteettömyyteen. Rakentamistyöt alkavat näillä 
näkymin vuonna 2013. 

Erikoistason esteettömyyden leikkipuistot on määritelty yhteistyössä 
Helsinki kaikille -projektin, rakennusviraston ja sosiaaliviraston kanssa. 
Esteettömien leikkipuistojen suunnittelussa ja rakentamisessa 
tavoitellaan leikkipuiston kehittämistä kaikille käyttäjäryhmille 
saavutettavaksi. Erikoistason ja perustason esteettömien 
leikkipuistojen suunnitteluratkaisuista on tehty erillinen kriteeristö (liite 
2). Valtuustoaloitteessa mainitut kohokartat, tummuuskontrastit 
leikkivälineiden värityksessä, helppo liikkuminen pyörätuolilla sekä 
hiekkapöytä ja mahalauta kuuluvat erikoistason leikkipuistojen 
kriteereihin.

Leikkipuistorakennuksesta on tehty tyyppipiirustus rakennusviraston 
arkkitehtuuriosastolla. Tyyppipiirustuksessa on huomioitu myös 
esteettömyys. Tyyppipiirustusten mukainen leikkipuistorakennus on jo 
leikkipuisto Kiikussa ja Isonevassa sekä tulossa leikkipuisto 
Mäkitorppaan.

Helsingin kaupungin esteettömyyslinjaukset

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi esteettömyyslinjaukset 
29.10.2012 ohjeellisina noudatettaviksi (liite 3). Helsingin kaupungin 
esteettömyyslinjausten tarkoituksena on toimia yhtenäisinä koko 
kaupunkia ja kaikkia hallintokuntia koskevina yleisinä linjauksina 
esteettömyystyössä. Esteettömyyslinjaukset muodostavat 
kokonaiskehyksen eri hallintokuntien omille esteettömyyteen liittyville 
toteutusohjelmille ja hallintokuntien kesken käytävälle 
vuorovaikutukselle. Varsinaiset toteutustoimenpiteet ja niiden 
toteutusaikataulut määritellään hallintokuntien omissa 
toteutusohjelmissa ja toteutussuunnitelmissa.

Leikkipuistoihin liittyen esteettömyyslinjauksiin sisältyvät seuraavat 
asiat: 
erikoistason leikkipuistoiksi määritellyt leikkipuistot kunnostetaan 
erikoistason kriteereitä noudattaviksi: yhteistyö eri virastojen kesken, 
leikkipuistorakennuksien esteettömyys varmistetaan ja 
hankeohjelmissa kirjataan esteettömyyden tavoitetaso ja 
esteettömyyden tavoitteet.

Ratsaspuisto
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Ratsaspuisto soveltuu kaikille väestö- ja ikäryhmille, mutta 
esteettömyys on ollut suunnittelussa etusijalla. Leikkipaikan 
esteettömät leikkivälineet ja kalusteet soveltuvat kaikenikäisten 
käyttöön. Pintamateriaalien valinnassa on otettu huomioon pyörätuolilla 
liikkuvat henkilöt. Sisääntulon yhteyteen on sijoitettu kohokartta, joka 
myös helpottaa liikkumista leikkipaikassa. Ratsaspuisto toimi myös 
esteettömien leikkivälineiden tuotekehityspilottina Viherympäristöliiton 
vetämässä Esteetön ulkoleikkipaikka -hankkeessa. Ratsaspuistossa 
kokeillut hiekkapöytä ja makuukeinu ovat osoittautuneet toimiviksi ja 
sittemmin niitä on asennettu muihinkin esteettömiin leikkipaikkoihin. 
Esteettömään leikkipuistoon ja leikkipaikkaan tulee olla esteettömät 
kulkuyhteydet. 

Puumerkki-luontopolku

Kivinokassa sijaitsevalla Puumerkki-luontopolulla on huomioitu 
esteettömyys ja erilaiset käyttäjät monipuolisesti ja erityisesti on 
panostettu näkövammaisten käyttäjien opastukseen. Polku on 
reunustettu puupöllein ja sen jyrkimmät kohdat on varustettu 
käsijohteella. Polun varrella on levähdyspenkkejä kahdella korkeudella, 
aikuisille ja lapsille. Aikuisten penkeissä on kiinnitetty erityisesti 
huomiota penkin korkeuteen, jotta penkiltä olisi helppo nousta ylös ja 
penkille olisi tarvittaessa sujuvaa siirtyä pyörätuolista. Penkkien 
yhteyteen on varattu tilaa apuvälineitä varten. Penkeissä on selkänoja 
ja osassa myös käsinoja. Polun alkupisteessä on liikkumisesteisen 
pysäköintipaikka ja saattoliikenteelle tilaa pysähtyä ja kääntyä. Polun 
alku- ja loppupäässä on sadekatokset, joissa voi levähtää suojassa 
säältä. Katosten kohdalla on muusta kulkupinnasta erottuva puupinta, 
jolloin katos on näkövammaiselle henkilölle helpompi löytää. 
Molemmissa katoksissa on puumerkkipolun reitin esittelevä kohokartta. 
Näkövammainen retkeilijä voi ennen polulle lähtöä tutustua kohokartan 
avulla siihen, millainen reitti on kyseessä ja minkälaisia toimintoja reitin 
varrella on vastassa.

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Lisätiedot
Pirjo Tujula, projektinjohtaja, puhelin: 310 38410

pirjo.tujula(a)hel.fi

Terveyslautakunta 04.12.2012 § 290

HEL 2012-013809 T 00 00 03

Päätös
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Terveyslautakunta päätti antaa seuraavan esittelijän ehdotuksen 
mukaisen lausunnon:

"Kaupungissa on 70 leikkipuistoa, joissa sosiaalivirasto järjestää 
ohjattua leikkitoimintaa. Erikoistason esteettömyyden leikkipuistot on 
määritelty tavoitteellisesti koko kaupungin alueelle. Määrittelyn ovat 
tehneet Helsinki kaikille -projekti, rakennusvirasto ja sosiaalivirasto. 
Valtuustoaloitteessa mainitut kohokartat, tummuuskontrastit, helppo 
pyörätuolilla liikkuminen sekä hiekkapöytä ja mahalauta kuuluvat 
erikoistason leikkipuistojen kriteereihin.

Helsingin kaupunginhallituksen hyväksymien esteettömyyslinjauksien 
(29.10.2012) tarkoituksena on toimia yhtenäisinä koko kaupunkia ja 
kaikkia hallintokuntia koskevina yleisinä linjauksina 
esteettömyysasioissa. Esteettömyyslinjaukset muodostavat 
kokonaiskehyksen eri hallintokuntien omille esteettömyyteen liittyville 
toteutusohjelmille. Hallintokunnat määrittelevät itse varsinaiset 
toteutustoimenpiteet ja niiden toteutusaikataulun. Leikkipuistojen 
toteutustoimenpiteistä on vastannut sosiaalivirasto.

Terveyslautakunta kannattaa esteettömien leikkipuistojen rakentamista, 
sillä ne mahdollistavat kaikenikäisten liikkumis- ja toimimisesteisten 
osallistumisen leikkipuistotoimintaan."

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
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§ 48
Ryj / Valtuutettu Sari Näreen aloite kantakaupungista kulkevien 
bussilinjojen kattavuuden parantamisesta

HEL 2012-013816 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sari Näreen aloite
2 HSL:n lausunto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Sari Näre ja 34 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kantakaupungista kulkevien bussilinjojen reitistön toimivuus 
tarkistetaan.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että syksyllä 
2012 tehdyt Etelä- ja Länsi-Helsingin bussilinjojen reittimuutokset olivat 
osa kokonaisuutta, johon vaikuttivat mm. Etelä-Helsingin raitiolinjoja 
koskevat ratkaisut ja joukkoliikenteen resurssien siirto palvelemaan 
ruuhkaisimpia reittejä sekä kasvavia asuinalueita. Tavoitteena oli 
selkeyttää linjastoa sekä parantaa liikenteen keskinopeutta ja 
luotettavuutta. 

Keskustan poikittaista bussiliikennettä vähennettiin, mutta itä-
länsisuunnassa raitiolinjan 9 jatkaminen Kampin ja Ruoholahden kautta 
Jätkäsaareen paransi joukkoliikennettä. Myös linjat 65A ja 66A 
palvelevat poikittaisyhteyksiä. Linjojen 16 ja 55/55K reitit on 1.1.2013 
alkaen palautettu entisiksi Hakaniemen ja keskustan välillä.
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Kokonaisuutena syksyllä 2012 tehdyt linjastomuutokset ovat lisänneet 
joukkoliikenteen käyttöä ja nopeuttaneet joukkoliikenteellä tehtyjä 
matkoja.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sari Näreen aloite
2 HSL:n lausunto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 105

HEL 2012-013816 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.12.2012 § 469

HEL 2012-013816 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon.

Lausunto 

Bussilinjaston ja aikataulujen suunnittelusta vastaa Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymä (HSL). Kaupunkisuunnitteluvirasto osallistuu 
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joukkoliikenteen alueellisten palvelutasovaatimusten määrittelyyn ja 
HSL:n kehittämishankkeisiin. Kaupunkisuunnitteluvirasto osallistuu 
myös joukkoliikenteen runkoverkon ja infrastruktuurin suunnitteluun 
osana kaavoitusta ja liikennesuunnittelua.

HSL muutti Etelä- ja Länsi-Helsingin linjastoa syksyllä 2012. Muutoksiin 
vaikutti osaltaan Helsingin kaupungin päätös lopettaa raitiotien 
suunnittelu Korkeavuorenkadulle ja Merikadulle, jolloin Etelä-Helsingin 
linjasto voitiin suunnitella päätöksen mukaiseksi. Muutoksiin vaikutti 
keskeisesti myös raitiolinjan 9 jatkaminen Kampin ja 
Ruoholahdenkadun kautta Jätkäsaareen elokuussa 2012.

Linjastomuutoksessa HSL siirsi joukkoliikenteen resursseja 
käytetyimmille reiteille. Resursseja vähennettiin ruuhkaisessa 
liikenteessä kulkevilta reiteiltä, joilla on kustannuksiin nähden vähän 
käyttäjiä tai tarjolla luotettavampia rinnakkaisia yhteyksiä. Useimmille 
näistä reiteistä ei myöskään olisi mielekästä järjestää olennaisesti 
nykyistä sujuvampia liikennöintimahdollisuuksia bussiliikenteelle, koska 
käytettävissä on riittävästi rinnakkaisia sujuvia reittejä.

Kokonaisuutena syksyllä 2012 tehdyt joukkoliikenteen 
linjastomuutokset ovat HSL:n mukaan lisänneet joukkoliikenteen 
käyttöä, vaikka osa yhteyksistä muuttui vaihdollisiksi. Tältä osin 
muutokset vaikuttavat onnistuneilta. Liikennemallitarkastelujen 
perusteella tehdyt linjastomuutokset myös nopeuttavat kokonaisuutena 
tarkastellen joukkoliikenteellä tehtäviä matkoja. On kuitenkin totta, että 
joistakin vaihdollisiksi muuttuneista yhteyksistä on saatu runsaasti 
kielteistä matkustajapalautetta, mikä tulee linjaston edelleen 
kehittämisessä ottaa huomioon.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä on järkevää systemaattisesti 
seurata linjastoon tehtyjen muutosten aiheuttamia 
matkustajamäärämuutoksia ja arvioida muutoksen muita vaikutuksia. 
Linjastomuutosten vaikutusten arviointi edellyttää vähintään useiden 
kuukausien seurantaa. Seurannan tulosten ja saatujen palautteiden 
perusteella on syytä arvioida, onko linjastoon tarkoituksenmukaista 
tehdä tarkistuksia. Bussilinjojen 16 ja 55 reittien osalta HSL on jo 
päättänyt linjojen palauttamisesta vanhoille reiteilleen Kruununhaassa 
ja Hakaniemessä 1.1.2013 alkaen.

HSL harkitsee syksyn aikana saamansa palautteen pohjalta 
mahdollisuutta tarjota jatkossa myös vaihdotonta yhteyttä Koskelasta 
Hakaniemeen. Yhtenä mahdollisuutena tutkitaan linjojen 16 ja 55 
reittien eteläpään keskinäistä muuttamista siten, että linja 55 ajaisi 
keskustaan Hakaniemen kautta.

Käsittely
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11.12.2012 Ehdotuksen mukaan

Ville Lehmuskoski: Esittelijän lisäys kappaleen 6 loppuun: "Bussilinjojen 
16 ja 55 reittien osalta HSL on jo päättänyt linjojen palauttamisesta 
vanhoille reiteilleen Kruununhaassa ja Hakaniemessä 1.1.2013 
alkaen."

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Lauri Kangas, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37455

lauri.kangas(a)hel.fi
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§ 49
Ryj / Valtuutettu Maija Anttilan aloite bussilinja 55n reitistön 
uudelleen arvioimisesta

HEL 2012-013817 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Maija Anttila aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Maija Anttilan aloite
2 HS:Ln lausunto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Maija Anttila aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Maija Anttila ja 11 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että virastot ja laitokset tekevät arvioinnin bussilinjojen 
reittimuutosten vaikutuksista kaupunkilaisten arkielämään.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että 
bussilinjaston ja aikataulujen suunnittelusta vastaa Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymä (HSL). Kaupunkisuunnitteluvirasto osallistuu 
joukkoliikenteen alueellisten palvelutasovaatimusten määrittelyyn ja 
HSL:n kehittämishankkeisiin sekä lisäksi joukkoliikenteen runkoverkon 
ja infrastruktuurin suunnitteluun osana kaavoitusta ja 
liikennesuunnittelua.

Syksyllä 2012 tehdyt Etelä- ja Länsi-Helsingin bussilinjojen 
reittimuutokset olivat osa kokonaisuutta, johon vaikuttivat mm. Etelä-
Helsingin raitiolinjoja koskevat ratkaisut ja joukkoliikenteen resurssien 
siirto palvelemaan ruuhkaisimpia reittejä sekä kasvavia asuinalueita. 
Tavoitteena oli selkeyttää linjastoa sekä parantaa liikenteen 
keskinopeutta ja luotettavuutta. 
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Kokonaisuutena linjastomuutokset ovat lisänneet joukkoliikenteen 
käyttöä ja nopeuttaneet joukkoliikenteellä tehtyjä matkoja.

HSL seuraa matkustajamäärien kehitystä, muita muutosten vaikutuksia 
ja reittimuutoksista tulevaa palautetta sekä tekee tarvittaessa 
asukaskyselyjä reittimuutosten vaikutuksista. Aloitteessa mainitun 
bussilinjan 55 reittiä on palautteen perusteella muutettu 1.1.2013 
alkaen siten, että 55/55K ajaa Hakaniemen ja Merihaan kautta reittiä 
Unioninkatu - Pitkäsilta - Siltasaarenkatu - Hakaniemenranta, jolloin 
Koskelasta on vaihdoton yhteys Hakaniemeen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Maija Anttilan aloite
2 HS:Ln lausunto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 106

HEL 2012-013817 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Maija Anttila aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.12.2012 § 468

HEL 2012-013817 T 00 00 03

Päätös
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Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta 
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon. 

Lausunto 

Bussilinjaston ja aikataulujen suunnittelusta vastaa Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymä (HSL). Kaupunkisuunnitteluvirasto osallistuu 
joukkoliikenteen alueellisten palvelutasovaatimusten määrittelyyn ja 
HSL:n kehittämishankkeisiin. Kaupunkisuunnittelu-virasto osallistuu 
myös joukkoliikenteen runkoverkon ja infrastruktuurin suunnitteluun 
osana kaavoitusta ja liikennesuunnittelua.

HSL muutti Etelä- ja Länsi-Helsingin linjastoa syksyllä 2012. Muutoksiin 
vaikutti osaltaan Helsingin kaupungin päätös lopettaa raitiotien 
suunnittelu Korkeavuorenkadulle ja Merikadulle, jolloin Etelä-Helsingin 
linjasto voitiin suunnitella päätöksen mukaiseksi. Muutoksiin vaikutti 
keskeisesti myös raitiolinjan 9 jatkaminen Kampin ja 
Ruoholahdenkadun kautta Jätkäsaareen elokuussa 2012.

Linjastomuutoksessa HSL siirsi joukkoliikenteen resursseja 
käytetyimmille reiteille. Resursseja vähennettiin ruuhkaisessa 
liikenteessä kulkevilta reiteiltä, joilla on kustannuksiin nähden vähän 
käyttäjiä tai tarjolla luotettavampia rinnakkaisia yhteyksiä. Useimmille 
näistä reiteistä ei myöskään olisi mielekästä järjestää olennaisesti 
nykyistä sujuvampia liikennöintimahdollisuuksia bussiliikenteelle, koska 
käytettävissä on riittävästi rinnakkaisia sujuvia reittejä.

HSL teki bussilinjaston muutoksia mm. linjalle 55. Linjan 55 reititys 
Kalasatamaan mahdollisti linjan 68 reitin muutoksen Hämeentielle, 
mikä nopeutti Latokartanon yhteyksiä keskustaan. Linjojen 55 ja 68 
keskinäisen reittimuutoksen ansiosta suurempi asukasmäärä saadaan 
palveltua nopealla linjalla. Latokartanon asukasmäärä kasvaa edelleen, 
eikä Latokartanosta ole vastaavia vaihtoehtoisia yhteyksiä kuin 
Koskelasta ja Kumpulasta. Suunnittelu on aina tasapainoilua, jossa 
pyritään löytämään kaikkia alueita hyödyttäviä ratkaisuja.

Kokonaisuutena syksyllä 2012 tehdyt joukkoliikenteen 
linjastomuutokset ovat HSL:n mukaan lisänneet joukkoliikenteen 
käyttöä, vaikka osa yhteyksistä muuttui vaihdollisiksi. Tältä osin 
muutokset vaikuttavat onnistuneilta. Liikennemallitarkastelujen 
perusteella tehdyt linjastomuutokset myös nopeuttavat kokonaisuutena 
tarkastellen joukkoliikenteellä tehtäviä matkoja. On kuitenkin totta, että 
joistakin vaihdollisiksi muuttuneista yhteyksistä on saatu runsaasti 
kielteistä matkustajapalautetta, mikä tulee linjaston edelleen 
kehittämisessä ottaa huomioon.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä on järkevää systemaattisesti 
seurata linjastoon tehtyjen muutosten aiheuttamia 
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matkustajamäärämuutoksia ja arvioida muutoksen muita vaikutuksia. 
Linjastomuutosten vaikutusten arviointi edellyttää vähintään useiden 
kuukausien seurantaa. Seurannan tulosten ja saatujen palautteiden 
perusteella on syytä arvioida, onko linjastoon tarkoituksenmukaista 
tehdä tarkistuksia. HSL harkitsee syksyn aikana saamansa palautteen 
pohjalta mahdollisuutta kehittää linjastoa. Bussilinjojen 16 ja 55 reittien 
osalta HSL on jo päättänyt linjojen palauttamisesta vanhoille reiteilleen 
Kruununhaassa ja Hakaniemessä 1.1.2013 alkaen.

Jouko-kaupunginosalinjat ovat osa joukkoliikennejärjestelmää, jossa 
kelpaavat normaalit HSL:n lippujärjestelmän liput ja matkustaminen 
maksaa saman verran kuin muussakin joukkoliikenteessä.

Käsittely

11.12.2012 Ehdotuksen mukaan

Ville Lehmuskoski: Esittelijän lisäys kappaleen 7 loppuun: "Bussilinjojen 
16 ja 55 reittien osalta HSL on jo päättänyt linjojen palauttamisesta 
vanhoille reiteilleen Kruununhaassa ja Hakaniemessä 1.1.2013 
alkaen."

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 04.12.2012 § 388

HEL 2012-013817 T 00 00 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle 
seuraavansisältöisen lausunnon.

Joukkoliikenteen suunnittelun lähtökohtana ovat yleensä 
työmatkaliikenteen tarpeet. Muut kuin työssä käyvät joukkoliikenteen 
käyttäjät nähdään erityisryhminä. Hyvät joukkoliikenneyhteydet ovat 
kuitenkin tärkeät  myös muille kuin työssä käyville kaupunkilaisille. 
Helsingin väestöstä noin 95 000 eli 16 % on 65 vuotta täyttäneitä. 
Kuten aloitteessa todetaan, ikäihmiset tarvitsevat joukkoliikennettä 
arkielämänsä sujuvuuden turvaamiseksi. Sama koskee muitakin 
työelämän ulkopuolisia ryhmiä, kuten  esimerkiksi pienten lasten 
kanssa liikkuvia vanhempia.
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Helsingin seudun liikennelaitoksen (HSL) hallitus on antanut 
13.11.2012 (169 §) oman vastauksensa  bussilinjan 55 uudelleen 
arviointia koskevaan aloitteeseen. Hallitus totesi saaneensa linjan 55 
reittimuutoksesta sekä positiivista että negatiivista palautetta. Hallitus 
ilmoitti kuitenkin HSL:n harkitsevan uudelleen syksyn aikana 
mahdollisuutta tarjota jatkossa myös vaihdotonta yhteyttä Koskelasta 
Hakaniemeen.

Sosiaalilautakunta pitää tärkeänä, että myös muun kuin 
työmatkaliikenteen tarpeet otetaan huomioon joukkoliikenteen 
suunnittelussa. Iäkkäät ihmiset ja pienten lasten kanssa liikkuvat 
vanhemmat arvostavat yleensä nimenomaan vaihdottomia 
joukkoliikenneyhteyksiä. Sosiaalilautakunta pitääkin hyvänä, että 
selvitetään mahdollisuus vaihdottomaan liikenneyhteyteen Koskelasta 
Hakaniemeen. Tarvetta Koskelan alueen liikenneyhteyksien 
toimivuuteen lisää se, että Koskelan vanhustenkeskuksessa tullaan 
avaamaan palvelukeskus ja päivätoimintayksikkö vuoden 2013 aikana.

Sosiaalilautakunta toteaa myös, että arviointia joukkoliikenteen 
toimivuudesta voidaan tehdä osana kunnan ikäpoliittista ohjelmaa, 
jonka 1.7.2013 voimaan tulevaksi suunniteltu ns. ikälaki (laki 
ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- 
ja terveyspalveluista) velvoittaa tekemään. Laki on tulossa eduskunnan 
käsittelyyn valtion vuoden 2013 talousarvion yhteydessä.

Terveysvaikutusten arviointi

Hyvät joukkoliikenneyhteydet edistävät ikäihmisten ja muiden 
työelämän ulkopuolella olevien kaupunkilaisten aktiivista osallistumista 
yhteiskuntaan ja tukevat siten heidän hyvinvointiaan. 

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Outi Paulig, kehittämiskonsultti, puhelin: 310 43580

outi.paulig(a)hel.fi

Terveyslautakunta 04.12.2012 § 292

HEL 2012-013817 T 00 00 03

Päätös

Terveyslautakunta päätti antaa kaupunginvaltuustolle seuraavan 
esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:
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"Bussilinja 55 kulki ennen reittimuutosta Koskelasta Hämeentietä pitkin 
keskustan kautta lähelle Marian sairaalaa. Talviliikenteen 2012 alusta 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) siirsi reitin kulkemaan 
Hermannin, Kalasataman ja Kruunuhaan kautta Rautatientorille, joka 
on linjan 55 päätepysäkki. Lausunnossaan Maija Anttilan 
valtuustoaloitteeseen HSL perustelee päätepysäkin siirtämistä 
Rautatieasemalle ruuhkaisen ja hitaan keskustan läpiajon 
aiheuttamalla aikataulujen epätäsmällisyydellä sekä sillä, että vain pieni 
osa linjan 55 matkustajista on lopulta matkustanut Koskelasta ja 
Kumpulasta Marian sairaalaan tai Hietaniemen hautausmaalle. HSL:stä 
on ilmoitettu, että linja 55 suunnitellaan kulkevan vuoden 2013 alusta 
Sörnäisten rantatietä, Haapaniemenkatua, Siltasaarenkatua ja 
Kaisaniemenkatua Rautatientorille. 

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen ohjeiden mukaan asukkaat 
voivat hakeutua terveyskeskuspäivystykseen Marian tai Haartmanin 
sairaalaan. Terveyskeskuspäivystys on avoinna arkisin kello 16.00 - 
22.00 ja viikonloppuisin ja pyhinä kello 8.00 - 22.00. Sairaalapäivystys 
on avoinna ympäri vuorokauden. Sairaalapäivystykseen lähetteellä 
menevät itäisen, koillisen, kaakkoisen ja pohjoisen suurpiirin asukkaat 
ohjataan ensisijaisesti Marian sairaalaan ja eteläisen, keskisen ja 
läntisen suurpiirin asukkaat ensisijaisesti Haartmanin sairaalaan. 
Terveyskeskuksen tilastojen mukaan Marian sairaalassa asioivista 
potilaista noin kaksi kolmasosaa tulee itäisestä tai koillisesta 
suurpiiristä ja vajaa neljäsosa kaakkoisesta tai pohjoisesta suurpiiristä. 
Eteläisestä, keskisestä ja läntisestä suurpiiristä tulee yhteensä alle 
kymmenesosa Marian potilaista. Marian sairaalan toiminta siirtyy 
Malmille vuoden 2014 kesän jälkeen, mutta Mariaan suunnitellaan noin 
70 000 asukasta palvelevaa keskusterveysasemaa. Sen rakentamisen 
ajankohta on vielä avoin. 

Sairaalapäivystyksen, terveyskeskuspäivystyksen tai terveysaseman 
lisäksi Koskelan ja Kumpulan asukkaat voivat tarvita esimerkiksi 
Koskelassa tai Kalliossa sijaitsevia terveyskeskuksen 
fysioterapiapalveluja tai Laakson sairaalassa sijaitsevia sisätautien-, 
neurologian-, fysiatrian- tai geriatrisen muistipoliklinikan palveluja. 
Koskelasta Haartmanin tai Laakson sairaalaan menevät potilaat voivat 
käyttää esimerkiksi bussilinjoja 65A, 506, 69 ja 55 sekä raitiovaunua 4 
tai 10. 

Itä-, Koillis-, Kaakkois- ja Pohjois-Helsingistä Marian sairaalaan 
menevät potilaat voivat vaihtaa metrojunasta tai bussista Hämeentiellä 
Kurvissa raitiovaunuun 8, joka menee lähelle Mariaa. Metrolla voi myös 
ajaa Ruoholahden asemalle ja vaihtaa siellä raitiolinjaan 8. Raitiolinjan 
8 vuoroväli on ruuhka-aikaan kahdeksan minuuttia, ruuhka-ajan 
ulkopuolella päiväaikaan 10 minuuttia ja iltaisin 12 minuuttia. Metrojuna 
muodostaa nopeimman ja tiheimmin kulkevan yhteyden. Kampin 
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metroasemalta Marian sairaalaan on noin viiden minuutin kävelymatka. 
Kohtuullisen kävelymatkan päässä Marian sairaalasta ovat myös 
raitiolinjan 9 sekä bussilinjojen 21V, 65A ja 66A pysäkit. Bussi numero 
24 kulkee keskustasta Pohjoista Rautatiekatua lähelle Marian 
sairaalaa, mutta se kulkee päivällä yleensä vain kolme kertaa tunnissa 
ja iltaisin kaksi kertaa tunnissa. Linja 65A on bussiyhteys Koskelan ja 
Kinaporin sekä Kampin palvelukeskusten välillä. 

Huonokuntoiselle potilaalle terveyskeskus voi järjestää kuljetuksen. 
Päivystyspoliklinikalta toiseen sairaalaan siirrettävälle, sisään 
kirjoittamattomalle potilaalle tilataan tarvittaessa kuljetus yksityiseltä 
taksiyritykseltä ja paaripotilaalle HUS–logistiikasta. Lääkäri tai muu 
hoitohenkilökuntaan kuuluva voi kirjoittaa potilaalle Kelan lomakkeella 
todistuksen matkakustannusten korvausta varten. Rahattomalle 
potilaalle voidaan antaa myös tarvittaessa HKL:n kertalippu tai 
taksikortti. Terveyskeskuksen sairaaloiden sisään kirjoitettujen 
kävelevien- ja pyörätuolipotilaiden kuljetuksia hoitaa terveyskeskuksen 
kuljetuspalvelu. Tällöin kuljetusyksikkö vastaa kustannuksista. 
Vuodeosastolta kotiin siirtyvä potilas saa taksikuljetuksesta KELA -
korvauksen lääkärintodistuksen perusteella. Kuljetukset tilataan joko 
terveyskeskuksen kuljetusyksiköstä tai yksityisiltä taksiyrityksiltä. 
Kuljetuspalvelu kuljettaa tänä vuonna noin 1000 Marian sairaalan 
potilasta. Helsingin pelastuslaitos kuljetti vuonna 2011 Mariaan 6504 
potilasta.

Terveyslautakunta toteaa, että on tärkeää informoida terveyspalvelujen 
käyttäjiä julkisten kulkuneuvojen reiteistä ja vaihtoyhteyksistä varsinkin 
silloin, kun niissä on tapahtunut muutoksia. Marian 
terveyskeskuspäivystyksen käynneistä 65 vuotta täyttäneet tai sitä 
vanhemmat tekevät noin neljänneksen ja poliklinikkakäynneistä yli 
puolet. Väestöennusteiden mukaan 65 vuotta täyttäneiden ja sitä 
vanhempien määrä tulee Helsingissä lisääntymään nykyisestä 25 % ja 
65–74-vuotiaiden määrä puolitoistakertaiseksi vuoteen 2020 
mennessä. Siten esteettömyyteen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Tällä hetkellä Helsingin raitioliikenteestä noin 74 %:ssa on matalalattia, 
mutta joissakin raitiovaunuissa matalalattia on vain keskimmäisellä 
ovella, mistä matkustajia olisi selkeästi informoitava. Malmin sairaalan 
aloittaessa toimintansa olisi kiinnitettävä huomiota Itä- ja Koillis-
Helsingistä Malmin sairaalaan suuntautuviin julkisiin kulkuyhteyksiin. 
Palautteet eivät anna objektiivista kuvaa joukkoliikenneyhteyksistä, 
koska ne, jotka kokevat kulkuyhteytensä huonoiksi, antavat palautetta 
aktiivisemmin kuin ne, jotka ovat yhteyksiin tyytyväisiä. 
Joukkoliikennettä koskevan objektiivisen tiedon keräämisestä, 
joukkoliikenteen linjastojen muutoksia koskevan palautteen 
keräämisestä sekä linjastojen suunnittelusta vastaa Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymä.
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Terveysvaikutusten arviointi: 

Hyvin toimivat julkiset kulkuyhteydet lisäävät terveyspalvelujen 
saavutettavuutta. Terveydenhuollon palveluja sijoitettaessa 
joukkoliikenteen palvelut tulisi ottaa huomioon. Julkiset terveyspalvelut 
tulisi pyrkiä sijoittamaan lähelle joukkoliikenteen solmukohtia tai tärkeitä 
reittikatuja, mistä on esimerkkinä Myllypuron terveysasema."

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola

Lisätiedot
Juha Nyman, erityissuunnittelija, puhelin: 310 70198

juha.nyman(a)hel.fi
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§ 50
Ryj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite selvityksen tekemisestä HSLn 
reittimuutoksista

HEL 2012-013807 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite
2 HSL:n lausunto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja yhdeksän muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että kaupunki pyytää Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymää tekemään reittimuutoksista tulleen palautteen ja 
tarvittaessa asukaskyselyjen perusteella uudelleenarvioinnin 
bussilinjojen reiteistä.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että 
bussilinjaston ja aikataulujen suunnittelusta vastaa Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymä (HSL). Kaupunkisuunnitteluvirasto osallistuu 
joukkoliikenteen alueellisten palvelutasovaatimusten määrittelyyn ja 
HSL:n kehittämishankkeisiin sekä lisäksi joukkoliikenteen runkoverkon 
ja infrastruktuurin suunnitteluun osana kaavoitusta ja 
liikennesuunnittelua.

Syksyllä 2012 tehdyt Etelä- ja Länsi-Helsingin bussilinjojen 
reittimuutokset olivat osa kokonaisuutta, johon vaikuttivat mm. Etelä-
Helsingin raitiolinjoja koskevat ratkaisut ja joukkoliikenteen resurssien 
siirto palvelemaan ruuhkaisimpia reittejä sekä kasvavia asuinalueita. 
Tavoitteena oli selkeyttää linjastoa sekä parantaa liikenteen 
keskinopeutta ja luotettavuutta. 
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Bussilinjan 18 reittimuutos ei vaikuttanut Marian sairaalan yhteyksiin. 
Linjan 78 reittimuutos toi parannuksia, mm. tiheän yhteyden arkisin 
Vuosaaren satamasta metrolle ja vaihdottomia yhteyksiä 
Aurinkolahdesta sekä Kivikon alueelle poikittaisyhteyden. Osa 
poikittaisyhteyksistä 

Kokonaisuutena syksyllä 2012 tehdyt linjastomuutokset ovat lisänneet 
joukkoliikenteen käyttöä ja nopeuttaneet joukkoliikenteellä tehtyjä 
matkoja.

HSL seuraa matkustajamäärien kehitystä, muita muutosten vaikutuksia 
ja reittimuutoksista tulevaa palautetta sekä tekee tarvittaessa 
asukaskyselyjä reittimuutosten vaikutuksista. 

Aloitteessa mainitun bussilinjan 55 reittiä on palautteen perusteella 
muutettu 1.1.2013 alkaen siten, että 55/55K ajaa Hakaniemen ja 
Merihaan kautta reittiä Unioninkatu - Pitkäsilta - Siltasaarenkatu - 
Hakaniemenranta, jolloin Koskelasta on vaihdoton yhteys 
Hakaniemeen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite
2 HSL:n lausunto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 107

HEL 2012-013807 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
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Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.12.2012 § 474

HEL 2012-013807 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta 
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon. 

Lausunto 

Bussilinjaston ja aikataulujen suunnittelusta vastaa Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymä (HSL). Kaupunkisuunnitteluvirasto osallistuu 
joukkoliikenteen alueellisten palvelutasovaatimusten määrittelyyn ja 
HSL:n kehittämishankkeisiin. Kaupunkisuunnittelu-virasto osallistuu 
myös joukkoliikenteen runkoverkon ja infrastruktuurin suunnitteluun 
osana kaavoitusta ja liikennesuunnittelua.

HSL muutti Etelä- ja Länsi-Helsingin linjastoa syksyllä 2012. Muutoksiin 
vaikutti osaltaan Helsingin kaupungin päätös lopettaa raitiotien 
suunnittelu Korkeavuorenkadulle ja Merikadulle, jolloin Etelä-Helsingin 
linjasto voitiin suunnitella päätöksen mukaiseksi. Muutoksiin vaikutti 
keskeisesti myös raitiolinjan 9 jatkaminen Kampin ja 
Ruoholahdenkadun kautta Jätkäsaareen elokuussa 2012.

Linjastomuutoksessa HSL siirsi joukkoliikenteen resursseja 
käytetyimmille reiteille. Resursseja vähennettiin ruuhkaisessa 
liikenteessä kulkevilta reiteiltä, joilla on kustannuksiin nähden vähän 
käyttäjiä tai tarjolla luotettavampia rinnakkaisia yhteyksiä. Useimmille 
näistä reiteistä ei myöskään olisi mielekästä järjestää olennaisesti 
nykyistä sujuvampia liikennöintimahdollisuuksia bussiliikenteelle, koska 
käytettävissä on riittävästi rinnakkaisia sujuvia reittejä.

Kokonaisuutena syksyllä 2012 tehdyt joukkoliikenteen 
linjastomuutokset ovat HSL:n mukaan lisänneet joukkoliikenteen 
käyttöä, vaikka osa yhteyksistä muuttui vaihdollisiksi. Tältä osin 
muutokset vaikuttavat onnistuneilta. Liikennemallitarkastelujen 
perusteella tehdyt linjastomuutokset myös nopeuttavat kokonaisuutena 
tarkastellen joukkoliikenteellä tehtäviä matkoja. On kuitenkin totta, että 
joistakin vaihdollisiksi muuttuneista yhteyksistä on saatu runsaasti 
kielteistä matkustajapalautetta, mikä tulee linjaston edelleen 
kehittämisessä ottaa huomioon.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä on järkevää systemaattisesti 
seurata linjastoon tehtyjen muutosten aiheuttamia 
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matkustajamäärämuutoksia ja arvioida muutoksen muita vaikutuksia. 
Linjastomuutosten vaikutusten arviointi edellyttää vähintään useiden 
kuukausien seurantaa. Seurannan tulosten ja saatujen palautteiden 
perusteella on syytä arvioida, onko linjastoon tarkoituksenmukaista 
tehdä tarkistuksia. Bussilinjojen 16 ja 55 reittien osalta HSL on jo 
päättänyt linjojen palauttamisesta vanhoille reiteilleen Kruununhaassa 
ja Hakaniemessä 1.1.2013 alkaen.

HSL harkitsee syksyn aikana saamansa palautteen pohjalta 
mahdollisuutta tarjota jatkossa myös vaihdotonta yhteyttä Koskelasta 
Hakaniemeen. Yhtenä mahdollisuutena tutkitaan linjojen 16 ja 55 
reittien eteläpään keskinäistä muuttamista siten, että linja 55 ajaisi 
keskustaan Hakaniemen kautta.

Käsittely

11.12.2012 Ehdotuksen mukaan

Ville Lehmuskoski: Esittelijän lisäys kappaleen 6 loppuun: "Bussilinjojen 
16 ja 55 reittien osalta HSL on jo päättänyt linjojen palauttamisesta 
vanhoille reiteilleen Kruununhaassa ja Hakaniemessä 1.1.2013 
alkaen."

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi
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§ 51
Ryj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite ikäihmisten alennuslipuista

Pöydälle 13.02.2013

HEL 2012-013806 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mirka Vainikan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Mirka Vainikka ja viisi muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että ikäihmisten matkalippujen maksuluokkia tarkistetaan 
ja alennus ulotetaan yli 75-vuotiaisiin.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Helsingin 
seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) valmistelee parhaillaan 
tariffipoliittisia linjauksia. Työhön sisältyvät taksa- ja lippujärjestelmän 
hinnoittelua koskevat asiat, mm. erityisryhmien alennus- ja 
vapaalippujen myöntämisperusteet ja alennusten suuruus. 
Selvityksestä pyydetään kuntien lausunnot vuoden 2013 aikana. Vasta 
tällöin voidaan ottaa kantaa mahdollisiin alennusryhmiin ja alennusten 
suuruuteen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mirka Vainikan aloite
2 HSL:n lausunto
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 108

HEL 2012-013806 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mirka Vainikan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.12.2012 § 470

HEL 2012-013806 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta 
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon. 

Lausunto 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) valmistelee uutta taksa- 
ja lippujärjestelmää, joka otetaan käyttöön vuoteen 2016 mennessä. 
Tässä yhteydessä tehdään pidemmän aikavälin tariffipoliittisia 
linjauksia koskevia selvityksiä. Parhaillaan HSL:ssä on tekeillä työ, 
johon sisältyvät lippujen hinnoittelua, erityisryhmien alennus- ja 
vapaalippujen myöntämisperusteita sekä alennusten suuruutta 
koskevat selvitykset.

Lähtökohtaisesti liikenne- ja sosiaalipoliittisesti jaettavia tukia ei tulisi 
yhdistää. Sosiaalisista syistä annettavat tuet tulisi jakaa sosiaalisektorin 
kanavien kautta, jolloin tuki kohdentuu paremmin tukea tarvitseville. 
Tällöin tukea tarvitsevat pääsisivät myös itse vaikuttamaan, mihin 
käytettynä heidän saamansa tuen arvo on suurin.

Liikennepoliittisesti tarkoituksenmukaista on ohjata iäkkäitä käyttämään 
joukkoliikennettä. Iän myötä toimintakyky henkilöauton kuljettajana 
heikkenee ja onnettomuusriski kasvaa. Iäkkäitä onkin syytä kannustaa 
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ja ohjata henkilöauton sijasta liikkumaan yhä enemmän mm. jalan ja 
joukkoliikenteellä.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi
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§ 52
Ryj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Fallkullan kotieläinpuiston 
valaistuksesta

HEL 2012-014522 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Antti Vuorelan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Antti Vuorelan aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Antti Vuorelan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Antti Vuorela esittää aloitteessaan Fallkullan 
kotieläinpuiston valaistuksen kunnostamista.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Fallkullan 
tilan ja sen reitistön valaistuksen parantamiseen ei ole taloudellisia 
edellytyksiä aivan lähitulevaisuudessa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Antti Vuorelan aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 109
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HEL 2012-014522 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Antti Vuorelan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Helsingin Energian johtokunta 18.12.2012 § 74

HEL 2012-014522 T 00 00 03

Päätös

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän 
ehdotuksen mukaisen lausunnon:

Fallkullan kotieläinpuiston alueella on osittain julkisen 
ulkovalaistusverkon valaistusta ja osittain muuta valaistusta. Osa 
alueen kävelyreiteistä ja kevyen liikenteen raiteista on valaisematta. 
Alue jakautuu sekä kaupungin omistamaan tonttialueeseen että 
yleiseen alueeseen. 

Helsingin Energia on valmis täydentämään alueen julkista 
ulkovalaistusta sen mukaisesti miten tilaajataho eli rakennusvirasto 
tulee esittämään.

Esittelijä
Toimitusjohtaja
Pekka Manninen

Lisätiedot
Jarmo Karjalainen, Johtaja, puhelin: +358 9 617 2510

jarmo.karjalainen(a)helen.fi
Olli Markkanen, Yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 617 2578

olli.markkanen(a)helen.fi

Yleisten töiden lautakunta 04.12.2012 § 556

HEL 2012-014522 T 00 00 03
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Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Kaupunginvaltuutettu Antti Vuorela on tehnyt samansisältöisen 
aloitteen vuonna 2009, johon yleisten töiden lautakunta totesi 
lausunnossaan seuraavaa:

”Fallkullan tilan parantamisen suunnittelu ja rakentaminen on esitetty 
katu- ja puisto-osaston taloussuunnitelmassa vuosille 2010-2011. Tilan 
ympäristössä on tällä hetkellä reittejä, joita käytetään sekä 
ratsastukseen että kevyelle liikenteelle. Tavoitteena on, että 
ratsastusreitistö saadaan erotettua kevyen liikenteen raiteista 
rakentamalla täydentäviä reitistön osia Tapanilan 
liikenteenohjaussuunnitelman mukaisesti. Valaistuksen täydentäminen 
on tarkoituksenmukaista tehdä raittien parantamisen yhteydessä.”

Reitistön täydentämistä on jouduttu lykkäämään huonon 
rahoitustilanteen takia, eikä näin ollen alueen valaistustakaan ole 
rakennettu. Valaistus tullaan täydentämään kevyen liikenteen reitistön 
täydentämisen yhteydessä tulevaisuudessa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Juhani Sandström, valaistuspäällikkö, puhelin: 310 38521

juhani.sandstrom(a)hel.fi
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§ 53
Ryj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite koirapuistojen 
perustamisesta Herttoniemeen sekä eri puolille Helsinkiä

Pöydälle 13.02.2013

HEL 2012-013810 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Päivi Lipposen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Päivi Lipponen ja neljä muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että Herttoniemeen tehtäisiin koirapuisto 
Hiihtomäentien/Karhutien ja Itäväylän välille.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että koira-
aitauksen tarve Länsi-Herttoniemeen otetaan huomioon päivitettäessä 
koira-aitausten verkostoa. 

Nykyinen Herttoniemen aluepuiston koira-aitaus jaetaan suurten ja 
pienten koirien alueisiin. Roihuvuoren ja Herttoniemen välinen iso 
koira-aitaus on myös Herttoniemestä käsin käytettävissä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Päivi Lipposen aloite
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 110

HEL 2012-013810 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Päivi Lipposen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 11.12.2012 § 566

HEL 2012-013810 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Rakennusvirastossa päivitetään parhaillaan koirapalvelulinjauksia. 
Aloitteessa esitetty uuden koira-aitauksen tarve Länsi-Herttoniemessä 
otetaan huomioon suunniteltaessa linjauksessa esitettävää koira-
aitausten verkostoa.

Rakennusvirasto välttää mahdollisuuksien mukaan koira-aitausten 
rakentamista asutuksen välittömään läheisyyteen, koska niistä on 
aiheutunut toisinaan melu- ja muita haittoja sekä liikenteellisiä 
ongelmia. Esikaupunkialueilla on pyritty noudattamaan vähintään 
sadan metrin etäisyyttä asuinrakennuksiin, mutta kantakaupungissa 
välimatka asutukseen jää usein lyhyemmäksi. Koska koira-aitaukset 
herättävät usein myös runsaasti vastustusta, rakennusvirasto edellyttää 
niille aina paikallisten asukasyhdistysten kannatusta.

Aitauksissa ulkoilutettavien koirien turvallisuuden parantamiseksi on 
perustettu erillisiä aitauksia pienille ja suurille koirille. 
Kantakaupungissa on useita pieniä aitauksia, jotka eivät ole 
jaettavissa. Näistä aitauksista joitain saatetaan poistaa tai osoittaa 
ainoastaan pienten koirien käyttöön.
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Siilitien tuntumassa sijaitsevaa Herttoniemen aluepuiston koira-aitausta 
laajennettiin muutama vuosi sitten. Samalla piti erottaa osa aitauksesta 
pienille koirille, mutta pienen käyttäjäryhmän painostuksesta aitauksen 
jakaminen jäi tuolloin toteuttamatta. Herttoniemen aluepuiston koira-
aitaus tullaan jakamaan kahtia. Työt on tarkoitus aloittaa 
loppuvuodesta 2012. Roihuvuoren ja Herttoniemen teollisuusalueen 
välissä olevalle isolle koira-aitaukselle on matkaa noin kilometrin verran 
osasta Herttoniemeä ja on siten hyvin myös Herttoniemeläisten koirien 
käytettävissä.

Aloitteessa ehdotetaan Herttoniemen uuden koira-aitauksen paikaksi 
metsikköä Hiihtomäentien, Karhutien ja Itäväylän välissä. Sinne on 
kuitenkin vaikea sijoittaa koira-aitausta niin, että riittävä etäisyys 
asuntoihin toteutuisi. Kyseisellä viheralueella sijaitseva leikkipuisto 
rajoittaa myös järjestelyjä, koska koirien vienti leikkipaikalle on kielletty 
ja osa puiston reiteistä kulkee leikkipuiston kautta. 

Muutamia, jo aiemmin tarpeelliseksi todettuja koira-aitauksia on 
odottamassa rakennusvuoroaan.

Käsittely

11.12.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutokset:

Lisätään päätösehdotuksen kappaleen viisi loppuun seuraava virke: 
"Roihuvuoren ja Herttoniemen teollisuusalueen välissä olevalle isolle 
koira-aitaukselle on matkaa noin kilometrin verran osasta Herttoniemeä 
ja on siten hyvin myös Herttoniemeläisten koirien käytettävissä."

Poistetaan päätösehdotuksen kappaleen kuusi kaksi viimeistä virkettä 
ja kappaleen seitsemän ensimmäinen virke.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Kaisu Ilonen, suunnitteluasiantuntija, puhelin: 310 38638

kaisu.ilonen(a)hel.fi
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 102 (365)
Kaupunginvaltuusto

Kj/25
13.02.2013

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

§ 54
Kaj / Valtuutettu Mari Holopaisen aloite selvityksen tekemisestä 
maa- ja kelluvista uimaloista

Pöydälle 13.02.2013

HEL 2012-011882 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mari Holopaisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Mari Holopainen ja 27 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että kaupunki selvittäisi uuden maauimalan ja kelluvien 
uimaloiden rakentamismahdollisuudet ja sijaintipaikat Helsingissä. 

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että uuden 
maauimalan sijoittaminen on ollut esillä kaupunkisuunnitteluviraston ja 
liikuntaviraston yhteistyökokouksissa, ja uusille merenrannan 
projektialueille on tehty tilavarauksia kiinteille merivesiuimaloille ja 
kelluville uimaloille.

Pirkkolan liikuntapuiston asemakaavaluonnoksessa esitetään 
varaukset uimahallin laajennuksen lisäksi maauimalan tyyppiselle 
ulkona sijaitsevalle uima-altaalle. Hernesaaren osayleiskaava 
mahdollistaa merivesiuimalan ja siihen liittyvän saunakeskuksen 
rakentamisen. Kalasataman osalta ajatus on, että jossakin 
Kalasataman eteläisimmässä kärjessä, esimerkiksi Hanasaaressa olisi 
mahdollisuus toteuttaa vastaavanlainen merivesiuimala kuin 
Hernesaareen on kaavailtu. Arabianrantaan on suunniteltu kelluvaa 
uimalaa rantapuistoon. Myös Kruunuvuorenrannan Varisluodonlahdelle 
on varattu tilaa kelluvalle uimalalle. Östersundom voisi sopia uuden 
maauimalan sijoituspaikaksi, sillä sinne ei ole mahdollista saada kaikille 
alueille uimarantoja.
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Kaupunginhallitus katsoo, että maauimalat ja kelluvat uimalat ovat 
houkuttelevia palveluita kaupunkilaisille ja niiden lisääminen olisi 
varmasti perusteltua kaupungin väkiluvun kasvaessa. 
Kaupunginhallitus katsoo kuitenkin, ettei uusien maauimaloiden 
sijoittamisesta ole tarpeen käynnistää erillistä selvitystä, vaan 
mahdollisuuksia maauimaloiden sijoittamiseksi tarkastellaan sopivien 
kaavahankkeiden sekä yleiskaavan alueellisten liikunta- ja vapaa-ajan 
tarpeiden arvioinnin yhteydessä. Kelluvan uimalan rakentaminen myös 
yksityisen tahon toteuttamana hankkeena on kannatettavaa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mari Holopaisen aloite 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 111

HEL 2012-011882 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mari Holopaisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.11.2012 § 409

HEL 2012-011882 T 00 00 03

Päätös
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Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Maauimalat ja kelluvat uimalat ovat houkuttelevia palveluita 
kaupunkilaisille ja niiden lisääminen olisi varmasti perusteltua Helsingin 
väkiluvunkin kasvaessa.

Tämä myös palauttaisi Helsingin mainetta vanhana kylpyläkaupunkina. 
Uuden maauimalan sijoittamista ei ole viime vuosina erityisesti 
selvitetty kaupunkisuunnitteluvirastossa. Asia on kuitenkin ollut esillä 
kaupunkisuunnitteluviraston ja liikuntaviraston yhteistyökokouksissa, ja 
uusille projektialueille on tehty tilavarauksia merivesiuimaloille ja 
kelluville uimaloille. 

Pääkaupunkiseudulla ei tällä hetkellä ole Helsingin Uimastadionin ja 
Kumpulan lisäksi muita maauimaloita, mutta Pirkkolan liikuntapuiston 
alueella sijaitsee hiekkapohjainen, vedenkäsittelylaitteistolla ja 
vesiliukumäellä varustettu uima-allas, ns. plotti, joka on hyvin suosittu 
lasten ja nuorten keskuudessa. Espoon Leppävaaraan on 
valmistumassa uimahallin yhteyteen maauimala vuonna 2015 tai 2016, 
mikä parantaa palvelutarjontaa ainakin läntisen Helsingin osalta.

Uusi maauimala voisi toimia vahvana vetovoimaisuustekijänä alueella, 
jolla ei ole uimarantoja tai muuten kattavia virkistyspalveluita. Uuden 
maauimalan sijoittamisessa tulee myös huomioida sen hyvä 
saavutettavuus julkisella liikenteellä. Toiminnallisesti ja taloudellisesti 
tarkoituksenmukaista olisi sijoittaa maauimalatoimintoja uimahallien 
yhteyteen. 

Pirkkolan liikuntapuiston asemakaavoitus on parhaillaan käynnissä, ja 
se tehdään 1995 valmistuneen yleissuunnitelman pohjalta. 
Asemakaavaluonnoksessa esitetään varaukset uimahallin 
laajennuksen lisäksi maauimalan tyyppiselle ulkona sijaitsevalle uima-
altaalle.

Helsingin merenranta-alueille on ideoitu ja kaavoitettu useita rannalle 
sijoittuvia, kiinteitä meriuimaloita tai kelluvia uimaloita. Kelluvan 
uimalan etuna on, että sitä voisi periaatteessa myös siirtää paikasta 
toiseen, sijoitusrannalla vaaditaan kuitenkin sähkö-, vesi ja 
viemäriliitännät. Varustetasosta riippuen kelluva uimala voi toimia myös 
talviuintipaikkana.

Hernesaaren osayleiskaava mahdollistaa merivesiuimalan ja siihen 
liittyvän saunakeskuksen rakentamisen. Kalasataman osalta ajatus on, 
että jossakin Kalasataman eteläisimmässä kärjessä, esimerkiksi 
Hanasaaressa olisi mahdollisuus toteuttaa vastaavanlainen 
merivesiuimala kuin Hernesaareen on kaavailtu. Arabianrantaan on 
suunniteltu kelluvaa uimalaa rantapuistoon. Myös Kruunuvuorenrannan 
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Varisluodonlahdelle on varattu tilaa kelluvalle uimalalle. Östersundom 
voisi sopia uuden maauimalan sijoituspaikaksi, sillä sinne ei ole 
mahdollista saada kaikille alueille uimarantoja.

Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että uuden maauimalan 
sijoittamisesta ei ole tarpeen käynnistää erillistä selvitystä. Tämä 
näkökulma pidetään mukana sopivissa kaavahankkeissa sekä 
yleiskaavan alueellisten liikunta- ja vapaa-ajan tarpeiden arvioinnin 
yhteydessä.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Crista Toivola, arkkitehti, puhelin: +358931037334

crista.toivola(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 09.10.2012 § 171

HEL 2012-011882 T 00 00 03

Päätös

Liikuntalautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Helsingissä on kaksi vuoden 1952 Olympialaisiin valmistunutta 
maauimalaa: Uimastadion ja Kumpulan maauimala. Uimastadion on 
peruskorjattu vuosina 1993 - 1995 ja Kumpulan maauimala vuosina 
2003 - 2005. Pääkaupunkiseudulla ei ole muita maauimaloita, mutta 
Espoon Leppävaaraan on suunnitelmien mukaan valmistumassa 
uimahallin yhteyteen maauimala vuonna 2015 tai 2016.

Uimastadion oli tänä kesänä avoinna 7.5. - 16.9. ja Kumpulan 
maauimala 28.5. - 26.8. Maauimaloiden vuosittaiset kävijämäärät ovat 
viime vuosina olleet

                    Uimastadion            Kumpula
2010            263 229                   133 363
2011            275 467                   121 157
2012            234 914                   105 538

Maauimaloiden lisäksi Pirkkolassa on ulkona oleva hiekkapohjainen 
uima-allas - ns. plotti - johon on rakennettu vedenkäsittelylaitteet ja 
vesiliukumäki. Vanhan pukusuojarakennuksen tilalle rakennettiin 
vuonna 2007 uusi pukusuojarakennus, jossa on myös saniteettitilat ja 
kioski. Vaikka plotti on enimmillään vain runsaan metrin syvyinen, se 
on ollut etenkin lasten ja nuorten suosima kesäkeidas. Plotilla oli tänä 
kesänä 15 209 kävijää.
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Kesäisin Helsingissä on uintimahdollisuus myös 28 rannalla, joista 15 
on valvottuja. 

Liikuntaviraston teettämänä valmistui 1995 Pirkkolan liikuntapuiston 
yleissuunnitelma, johon sisältyy osana luonnos Pirkkolan nykyisen 
uimahallin laajennukseksi. Uimahallin eteläpuolelle on kaavailtu myös 
maauimalan tyyppistä ulkona olevaa uima-allasta. Näitä koskevat 
varaukset on myös esitetty valmisteilla olevaan Pirkkolan 
liikuntapuistoa koskevaan asemakaavaluonnokseen.

Liikuntatoimen taloussuunnitelmassa vuosille 2013 - 2017 ei ole 
osoitettu investointimäärärahoja uuden maauimalan rakentamiseen.

Toiminnallisesti ja taloudellisesti olisi tarkoituksenmukaisinta toteuttaa 
mahdollinen uusi maauimala jonkun nykyisen uimahallin - erityisesti 
Pirkkolan - yhteyteen. Tulevina vuosina myös kehittyvä Östersundomin 
alue voisi toimia uuden maauimalan sijoituspaikkana.

Kelluva uimala on yksinkertaisimmillaan ponttoneilla reunustettu 
lasikuituallas. Hyvin varustellun uimalan ponttoneille voidaan sijoittaa 
esimerkiksi pukuhuoneita, suihkuja, saunoja, vedenpuhdistuslaitteistot 
ja kioski. Uimala voidaan myös varustaa siten, että se voi toimia 
talviuintipaikkana. Uimala tarvitsee sijoitusrannalleen sähkö-, vesi- ja 
viemäriliitännät. Kelluvan uimalan eräs hyvä puoli on se, että se 
voidaan niin haluttaessa siirtää uuteen sijoituspaikkaan. Puhtaissa 
vesissä voidaan myös käyttää merivettä, jolloin umpinaisen altaan 
tilalle asennetaan vettä läpäisevä turvakehikko.  Erityisesti vaikeissa 
rantaolosuhteissa kelluva uimala on edullinen ratkaisu. Kelluvalle 
uimalalle löytyy kotimainen valmistaja, joka on toimittanut kelluvia 
uimaloita muuallekin, esimerkiksi varsin suositun Kööpenhaminaan.

Liikuntatoimi on esittänyt liikuntaviraston investointiohjelmaan kelluvia 
uimaloita Vanhankaupunginlahdelle Verkkosaarenrantaan sekä 
Hernesaareen, mutta ohjelmien jatkokäsittelyvaiheissa ne on karsittu 
pois.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812
Turo Saarinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi
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§ 55
Kaj / Valtuutettu Emma Karin aloite Vaasankadun muuttamisesta 
kävely- tai pihakaduksi

Pöydälle 13.02.2013

HEL 2012-011875 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Emma Kari ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että Vaasankatu muutettaisiin kävely- tai pihakaduksi.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että 
Vaasankatu soveltuu toimintojensa, sijaintinsa ja mittakaavansa 
puolesta keskimääräistä paremmin houkuttelevaksi ja viihtyisäksi 
kävely-ympäristöksi. 

Kaupunginhallitus katsoo, että kävelykatujen lisääminen myös 
ydinkeskustan ulkopuolella on kannatettava ajatus. 
Liikennejärjestelyihin käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa ei 
ole kuitenkaan mahdollista toteuttaa uusia kävelykatuja ydinkeskustan 
ulkopuolelle ainakaan lähivuosina. Vaasankadun palvelutarjonnan ja 
viihtyvyyden lisäämiseksi voitaisiin tästä huolimatta selvittää 
yhteistyössä paikallisten yrittäjien ja asukkaiden kanssa, mitä tarpeita 
Vaasankadun ympäristön edelleen kehittämiseen olisi. 
Kaupunkisuunnitteluvirasto laatii alkaneella valtuustokaudella kävelyn 
kehittämisohjelman, jonka myötä tullaan tarkastelemaan keinoja 
kävelyolosuhteiden edistämiseksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
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Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Emma Karin aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 112

HEL 2012-011875 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.12.2012 § 487

HEL 2012-011875 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta 
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon. 

Lausunto

Helsingin keskustaa kehitettäessä kävelyolojen parantaminen on ollut 
yksi tärkeimmistä tavoitteista vuosikymmenien ajan. Tavoitteista 
huolimatta kävelykatujen toteuttaminen on ollut hidasta ja laaja 
yhtenäinen kävelykeskusta puuttuu kaupungista edelleen. 

Ydinkeskustan ulkopuolisella katuverkolla suunnittelun pääpaino on 
ollut katuympäristön viihtyisyyden parantamisessa ja 
ajoneuvoliikenteen rauhoittamisessa ilman, että autoilua tai etenkään 
pysäköintiä kaduilla olisi pyrittykään vähentämään. Kaupunkirakenteen 
tiivistyessä ydinkeskustan käsite tulee kuitenkin muuttumaan ja 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 109 (365)
Kaupunginvaltuusto

Kj/26
13.02.2013

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

kantakaupunkimainen rakenne ulottumaan kauemmaksi. Kallion ja 
Sörnäisten osalta Kalasatama tulee muodostamaan uuden keskuksen 
alueelle. 

Resurssit jo rakennettujen katujen saneeraukseen ovat lisäksi olleet 
niin niukkoja, että liikennettä on rauhoitettu etupäässä alentamalla 
nopeusrajoituksia. Toimintojensa, sijaintinsa ja mittakaavansa puolesta 
Vaasankadulla on keskimääräistä paremmat edellytykset 
houkuttelevaksi ja viihtyisäksi kävely-ympäristöksi. Kadulle laadittiin 
1989 katuympäristösuunnitelma,  jonka liikenteellisenä tavoitteena oli 
hidaskatu (nopeusrajoitus 30 km/h). Suunnitelma, joka sisälsi mm. 
levennetyt jalkakäytävät, puurivit ja ajolinjoja ohjaavan 
kadunvarsipysäköinnin, toteutettiin vasta 2003. Katu ei siis teknisesti 
ole uusimisen tarpeessa pitkään aikaan. Leveiden jalkakäytävien, 
katupuiden ja laadukkaiden materiaalien ansiosta Vaasankatu on 
nykyiselläänkin jalankulun kannalta suhteellisen viihtyisä. Alueelle on 
viime vuosina perustettu vilkkaan ravintolakulttuurin ohella myös uusia 
kivijalkakauppoja, pienyrityksiä, ruokaravintoloita ja kulttuuritoimintaa. 
Vaasankadulla vietettiin muun muassa Kallion omia joulukadun 
avajaisia paikallisten yrittäjien ja järjestöjen toimesta.  Palvelutarjonnan 
ja viihtyvyyden lisäämiseksi voitaisiin selvittää, mitä tarpeita paikallisilla 
yrittäjillä ja asukkailla Vaasankadun ympäristön edelleen kehittämiseen 
olisi.  

Kadunvarsipysäköinnin vähentäminen lisäisi sen kävelykatumaista 
luonnetta.  Asukaspysäköinnin vähentäminen on erittäin vaikeaa, koska 
viereiselle Helsinginkadulle on suunnitteilla pysäköintiä vähentäviä 
katuratkaisuja. Paikallisen elinkeinotoiminnan kannalta kävelykaduilla 
saattaisi olla myönteisiä vaikutuksia, vaikka osa yrittäjistä saattaisi 
kokea pysäköintijärjestelyjen muuttamisen asioinnin kannalta 
hankalaksi. Helsingin vilkkain kauppakatu, Aleksanterinkatu, toimii 
kävelykatuna. Pohjois-Euroopassa on useita hyvin toimivia 
kauppakatuja, jotka on osoitettu kävelykaduiksi. Mikäli Vaasankadun 
kehittäminen todetaan tarpeelliseksi, voidaan selvittää, onko 
mahdollista korvata osa asukaspysäköintipaikoista esimerkiksi 
lisäämällä viistopysäköintiä lähikaduilla tai muilla keinoin.

Kävelykatujen lisääminen myös ydinkeskustan ulkopuolella on 
kannatettava ajatus. Sellaiseksi sopisi hyvin myös esimerkiksi Etu-
Töölössä Temppeliaukion kirkolle johtava Fredrikinkadun pohjoispää, 
jonka viihtyisyyttä ja kävelyoloja olisi tärkeää kehittää niin 
kaupunkilaisten palvelun kuin turisminkin kannalta. Koska vaikutukset 
ovat paikallisia, myös Kalliossa kävelyolosuhteiden parantaminen 
edistäisi paikallisten palveluiden ja turismin edellytyksiä.  Vuoden 2013 
talousarviossa liikennejärjestelyihin koko kaupungin alueella on 
kuitenkin varattu vain 2,4 miljoonaa euroa ja vuoteen 2016 ulottuvassa 
raamissa määräraha niukkenee edelleen, joten sen puitteissa ei ole 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 110 (365)
Kaupunginvaltuusto

Kj/26
13.02.2013

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

mahdollista ainakaan lähivuosina toteuttaa uusia kävelykatuja 
ydinkeskustan ulkopuolelle.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on alkavalla valtuustokaudella laatimassa 
kävelyn kehittämisohjelman. Tämän myötä mm. erilaiset 
kävelykatualueet ja kävelyn edistäminen tulevat nousemaan 
käsiteltäväksi kokonaisuutena.

Tiivistelmä

Vaasankadun ympäristöllä voisi olla hyvät edellytykset edelleen 
kehittyä Kallion keskeisenä kauppa- ja ravintolakatuna. 
Kehittämisideoita voitaisiin selvittää paikallisten yrittäjien ja asukkaiden 
kanssa. Kävelykatujen lisääminen myös ydinkeskustan ulkopuolella on 
kannatettava ajatus, mutta se on lähivuosina haastavaa niukkojen 
määrärahojen takia. Vaasankatu on rakennettu hidaskaduksi vuonna 
2003. Levennettyjen jalkakäytävien, katupuiden ja laadukkaiden 
materiaalien ansiosta Vaasankatu toimii nykyiselläänkin suhteellisen 
hyvänä kävely-ympäristönä. 

Käsittely

18.12.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Mari Holopainen: Lautakunta päättänee antaa lausunnon muutettuna 
seuraavasti: 

Lausunto

Helsingin keskustaa kehitettäessä kävelyolojen parantaminen on ollut 
yksi tärkeimmistä tavoitteista vuosikymmenien ajan. Tavoitteista 
huolimatta kävelykatujen toteuttaminen on ollut hidasta ja laaja 
yhtenäinen kävelykeskusta puuttuu kaupungista edelleen. 

Ydinkeskustan ulkopuolisella katuverkolla suunnittelun pääpaino on 
ollut katuympäristön viihtyisyyden parantamisessa ja 
ajoneuvoliikenteen rauhoittamisessa ilman, että autoilua tai etenkään 
pysäköintiä kaduilla olisi pyrittykään vähentämään. Kaupunkirakenteen 
tiivistyessä ydinkeskustan käsite tulee kuitenkin muuttumaan ja 
kantakaupunkimainen rakenne ulottumaan kauemmaksi. Kallion ja 
Sörnäisten osalta Kalasatama tulee muodostamaan uuden keskuksen 
alueelle. 

Resurssit jo rakennettujen katujen saneeraukseen ovat lisäksi olleet 
niin niukkoja, että liikennettä on rauhoitettu etupäässä alentamalla 
nopeusrajoituksia. Toimintojensa, sijaintinsa ja mittakaavansa puolesta 
Vaasankadulla on keskimääräistä paremmat edellytykset 
houkuttelevaksi ja viihtyisäksi kävely-ympäristöksi. Kadulle laadittiin 
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1989 katuympäristösuunnitelma,  jonka liikenteellisenä tavoitteena oli 
hidaskatu (nopeusrajoitus 30 km/h). Suunnitelma, joka sisälsi mm. 
levennetyt jalkakäytävät, puurivit ja ajolinjoja ohjaavan 
kadunvarsipysäköinnin, toteutettiin vasta 2003. Katu ei siis teknisesti 
ole uusimisen tarpeessa pitkään aikaan. Leveiden jalkakäytävien, 
katupuiden ja laadukkaiden materiaalien ansiosta Vaasankatu on 
nykyiselläänkin jalankulun kannalta suhteellisen viihtyisä. Alueelle on 
viime vuosina perustettu vilkkaan ravintolakulttuurin ohella myös uusia 
kivijalkakauppoja, pienyrityksiä, ruokaravintoloita ja kulttuuritoimintaa. 
Vaasankadulla vietettiin muun muassa Kallion omia joulukadun 
avajaisia paikallisten yrittäjien ja järjestöjen toimesta.  Palvelutarjonnan 
ja viihtyvyyden lisäämiseksi voitaisiin selvittää, mitä tarpeita paikallisilla 
yrittäjillä ja asukkailla Vaasankadun ympäristön edelleen kehittämiseen 
olisi.  

Kadunvarsipysäköinnin vähentäminen lisäisi sen kävelykatumaista 
luonnetta.  Asukaspysäköinnin vähentäminen on erittäin vaikeaa, koska 
viereiselle Helsinginkadulle on suunnitteilla pysäköintiä vähentäviä 
katuratkaisuja. Paikallisen elinkeinotoiminnan kannalta kävelykaduilla 
saattaisi olla myönteisiä vaikutuksia, vaikka osa yrittäjistä saattaisi 
kokea pysäköintijärjestelyjen muuttamisen asioinnin kannalta 
hankalaksi. Helsingin vilkkain kauppakatu, Aleksanterinkatu, toimii 
kävelykatuna. Pohjois-Euroopassa on useita hyvin toimivia 
kauppakatuja, jotka on osoitettu kävelykaduiksi. Mikäli Vaasankadun 
kehittäminen todetaan tarpeelliseksi, voidaan selvittää, onko 
mahdollista korvata osa asukaspysäköintipaikoista esimerkiksi 
lisäämällä viistopysäköintiä lähikaduilla tai muilla keinoin.

Kävelykatujen lisääminen myös ydinkeskustan ulkopuolella on 
kannatettava ajatus. Sellaiseksi sopisi hyvin myös esimerkiksi Etu-
Töölössä Temppeliaukion kirkolle johtava Fredrikinkadun pohjoispää, 
jonka viihtyisyyttä ja kävelyoloja olisi tärkeää kehittää niin 
kaupunkilaisten palvelun kuin turisminkin kannalta. Koska vaikutukset 
ovat paikallisia, myös Kalliossa kävelyolosuhteiden parantaminen 
edistäisi paikallisten palveluiden ja turismin edellytyksiä.  Vuoden 2013 
talousarviossa liikennejärjestelyihin koko kaupungin alueella on 
kuitenkin varattu vain 2,4 miljoonaa euroa ja vuoteen 2016 ulottuvassa 
raamissa määräraha niukkenee edelleen, joten sen puitteissa ei ole 
mahdollista ainakaan lähivuosina toteuttaa uusia kävelykatuja 
ydinkeskustan ulkopuolelle.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on alkavalla valtuustokaudella laatimassa 
kävelyn kehittämisohjelman. Tämän myötä mm. erilaiset 
kävelykatualueet ja kävelyn edistäminen tulevat nousemaan 
käsiteltäväksi kokonaisuutena.

Tiivistelmä
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Vaasankadun ympäristöllä voisi olla hyvät edellytykset edelleen 
kehittyä Kallion keskeisenä kauppa- ja ravintolakatuna. 
Kehittämisideoita voitaisiin selvittää paikallisten yrittäjien ja asukkaiden 
kanssa. Kävelykatujen lisääminen myös ydinkeskustan ulkopuolella on 
kannatettava ajatus, mutta se on lähivuosina haastavaa niukkojen 
määrärahojen takia. Vaasankatu on rakennettu hidaskaduksi vuonna 
2003. Levennettyjen jalkakäytävien, katupuiden ja laadukkaiden 
materiaalien ansiosta Vaasankatu toimii nykyiselläänkin suhteellisen 
hyvänä kävely-ympäristönä. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti yksimielisesti ilman äänestystä 
hyväksyä jäsen Holopaisen vastaehdotuksen.

11.12.2012 Pöydälle

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Leena Silfverberg, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37091

leena.silfverberg(a)hel.fi
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§ 56
Kaj / Valtuutettu Elina Moision aloite Liisankadun kehittämisestä 
kevyen liikenteen tarpeisiin

HEL 2012-011878 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Elina Moision aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Elina Moision aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Elina Moision 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Elina Moisio ja 10 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että selvitettäisiin mahdollisuudet kehittää Liisankatua 
kevyen liikenteen tarpeisiin poistamalla pysäköintipaikat Liisankadulta 
Unioninkadun ja Snellmanninkadun väliltä, ja sulkemalla Liisankatu 
Unioninkadun ja Snellmanninkadun väliltä henkilöautoliikenteeltä.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että 
Liisankadun kehittäminen kevyen liikenteen tarpeisiin on kytköksissä 
päätökseen Kruunuvuorenrannan siltayhteyden mahdollisesta 
rakentamisesta sekä suunnitelmiin Hakaniemen alueen liikenteen 
järjestämisestä.

Kaupunginhallitus katsoo, että Liisankadun pyöräliikenteen ja muun 
katutilan järjestely on tarkoituksenmukaista ratkaista sen jälkeen, kun 
Kruunuvuoren sillan rakentamisesta on päätetty arviolta vuonna 2014. 

Kaupunginhallitus toteaa vielä, että kaupunkisuunnitteluvirasto 
harkitsee yhdessä rakennusviraston kanssa Liisankadulle ja 
Snellmaninkadulle vaihtoehtoisia talvipysäköintijärjestelyjä kuten 
vuoropysäköintiä jo kuluvan talven 2013 aikana, jotta lumenpoisto 
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voitaisiin hoitaa korkeatasoisemmin ja talviaikaisen pysäköinnin 
aiheuttamia häiriöitä raitioliikenteelle voitaisiin vähentää.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Elina Moision aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 113

HEL 2012-011878 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Elina Moision 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.12.2012 § 486

HEL 2012-011878 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon. 

Lausunto

Liisankadulla on välillä Unioninkatu Snellmaninkatu kaksisuuntainen 
raitiovaunuliikenne sekä asukaspysäköintipaikkoja molemmin puolin. 
Kyseisen tyyppinen järjestely on yleisesti käytetty Helsingissä. 
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Tilanteita, joissa pysäköidyt autot estävät raitiovaunuliikennettä, 
esiintyy lumisina aikoina tiheämmin kuin lumettomina aikoina. Katujen 
kunnossapidon tulisi olla niin tehokasta, etteivät pysäköidyt ajoneuvot 
haittaa muuta liikennettä. Lisäksi rakennusvirastolla on valtuudet 
asettaa väliaikaisia pysäköintikieltoja, mikäli tilanne sen vaatii. 

Kantakaupungin asukkaiden asukaspysäköinti on viime vuosina 
hankaloitunut. Vaikeimmilla alueilla kyse on ennen kaikkea 
pysäköintipaikkojen riittämättömyydestä. Kruununhaassa eli E-alueella 
on yli puolitoista kertaa enemmän asukaspysäköintitunnuksia kuin 
siellä on laskennallisia paikkoja katujen varsilla.

Liisankadun kehittäminen kävelyn ja pyöräilyn näkökulmasta on 
kytköksissä alueen muihin hankkeisiin. Kruunuvuoren sillan 
mahdollinen linjaus Tervasaarenkannaksen kautta muuttaisi 
Liisankadun luonteen kaupunginosien välistä liikennettä välittäväksi 
kaduksi. Tällöin lähes koko Liisankadun osuudelle olisi järjestettävä 
korkean standardin pyöräliikenteen järjestelyt esimerkiksi 
pyöräkaistojen muodossa. Lisäksi Kruunuvuoren suunnan 
raitiovaunuliikenne kulkisi Liisankadun kautta.  Varsinaista 
henkilöautoliikenteen kasvua ei ole odotettavissa, koska silta olisi näillä 
näkymin vain joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn käytössä. 

Liisankatu kuuluu pyöräilyn pääreittien tavoiteverkkoon ilman 
Kruunuvuorenrannan siltayhteyttäkin. Liisankadun 
pyöräliikenneratkaisun tavoitteellinen toteutusaikataulu on 5-10 vuotta. 
Varsinainen pyöräliikenteen ja muun katutilan järjestely on 
tarkoituksenmukaista ratkaista sen jälkeen, kun Kruunuvuoren sillasta 
on päätetty. Ilman siltaa vaihtoehtona voisi olla henkilöautoliikenteen 
rauhoittaminen ilman varsinaisia pyöräkaistoja. Tällöin pysäköinti voisi 
säilyä kadun varrella. 

Myös Hakaniemen alueen suunnitelmat vaikuttavat Kruununhaan 
liikenneratkaisuihin. Jos Hakaniemen pysäköintilaitos toteutuu, 
tarvitaan ryhmityskaistat Hakaniemen sillalta Siltavuorenrantaan, jotta 
pysäköintilaitoksen aiheuttama henkilöautoliikenteen lisäys 
Hakaniemen puolella pysyy kohtuullisena. Tämä yhdessä koko 
Hakaniemen sillan uusimissuunnitelmien kanssa varmasti lisäisi 
Siltavuorenrannan merkitystä liikennettä välittävänä katuna ja tämä 
puolestaan lisäisi mahdollisuuksia kehittää Liisankadusta 
rauhallisempaa katua kävelylle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle.

Liisankadun länsipäätä ei ole tarkoituksenmukaista sulkea 
henkilöautoliikenteeltä, sillä läpiajavaa liikennettä kadulla on nykyisin 
vähän eikä siitä juurikaan saada kielteistä asukaspalautetta. Yhteys on 
sen sijaan tärkeä alueen asukkaille. Autoliikenteen määrä Liisankadulla 
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ei myöskään ole niin suuri, että se aiheuttaisi mainittavaa haittaa 
raitioliikenteelle.

Toistaiseksi ei ole tarkoituksenmukaista poistaa pysäköintipaikkoja 
Liisankadulta vaan katutilan uudelleenjärjestely on 
tarkoituksenmukaista tehdä, kun tieto Kruunuvuorensillasta ja sitä 
kautta kulkevasta raitio- ja pyöräliikenteen yhteydestä päätetään 
arviolta vuonna 2014. Talviaikaan pysäköinti niin Liisankadulla 
Unioninkadun ja Snellmaninkadun välisellä osuudella kuin 
Snellmaninkadulla Liisankadun ja Yliopistonkadun välisellä osuudella 
aiheuttaa kuitenkin runsaasti häiriöitä raitioliikenteelle, kun katutila 
lumen vuoksi kapenee ja pysäköivät autot jäävät raitiovaunun ajouralle. 
Kaupunkisuunnitteluvirasto yhdessä rakennusviraston kanssa 
harkitseekin Liisankadulle ja Snellmaninkadulle vaihtoehtoisia 
talvipysäköintijärjestelyjä kuten vuoropysäköintiä, jolloin lumenpoisto 
voitaisiin hoitaa korkeatasoisemmin ja joukkoliikenteelle häiriöitä 
aiheuttavaa pysäköintiä voitaisiin vähentää jo talvella 2012-2013.  

11.12.2012 Pöydälle

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Sakari Montonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37134

sakari.montonen(a)hel.fi
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§ 57
Kaj / Valtuutettu Tarja Kantolan aloite pienoismallin tekemisestä 
Helsingin keskeisestä kartta-alueesta

HEL 2012-011879 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Tarja Kantolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tarja Kantolan aloite
2 Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto 11.1.2013

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tarja Kantolan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Tarja Kantola ja 12 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että Helsingin keskeisestä kartta-alueesta tehtäisiin 
julkiseen käyttöön soveltuva pienoismalli.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että 
pienoismallit on havaittu hyväksi ja havainnolliseksi tavaksi kertoa 
kaupungin rakentamisesta. Kaupungin pienois- ja virtuaalimallien 
näyttelykäyttöä ja niihin liittyviä teknisiä ratkaisuja on kehitetty hyvin 
tuloksin. Teknologia mahdollistaa yhä kiinnostavampien 
vuorovaikutteisten pienoismallien tuottamisen laadukkaista 
lähtöaineistoista. 

Info- ja näyttelytila Laiturilla on esillä julkiseen käyttöön tarkoitettu, 
alueprojektien valomalli kansainvälisiä messutapahtumia varten sekä 
alueprojektien pienoismalleja eri mittakaavoissa. Lisäksi kaupungilla on 
käytössään ulkoilmatapahtumiin tarkoitettu näyttelykontti, jossa on 
esillä ilmakuvapohjalla alueprojektien pienoismallit sekä Helsingin 
tulevaisuutta esittelevä multimedia.
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Vapaan liikkumisen mahdollistavat virtuaalimallit ovat puolestaan 
saatavilla internet-sivustoilla muun muassa Katajanokan, Kauppatorin 
ja eteläsataman alueesta Kirjava satama -arkkitehtuurikilpailun 
tarpeisiin sekä Finlandiapuistosta, Sanomatalosta ja Baanasta. 
Korkean rakentamisen hankkeiden simulaattori on vain virkakäytössä.

Tulevaisuudessa 3D-muotoisten pienoismallien merkitys korostunee. 
3D-kaupunkimalli tuo lisäarvoa suunnitteluun, päätöksentekoon, 
vuorovaikutukseen ja markkinointiin. Malli on tänä päivänä lähes yhtä 
tärkeä kuin pohjakartta. 

Kaupunginhallitus toteaa, että tällä hetkellä pienoismalleja on 
käytettävissä riittävässä määrin. Malleja päivitetään ja kehitetään 
alueiden rakentumisen myötä. Uuden teknologian mahdollistamat 3D-
muotoiset virtuaalimallit ovat tärkeä elementti Helsingin rakentamisen 
havainnollistamisessa ja kaupunkimarkkinoinnissa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tarja Kantolan aloite
2 Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto 11.1.2013

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 114

HEL 2012-011879 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa Tarja Kantolan aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi
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Talous- ja suunnittelukeskus 17.12.2012

HEL 2012-011879 T 00 00 03

Valtuutettu Tarja Kantola ja 12 muuta valtuutettu esittävät, että 
Helsingin keskeisestä kartta-alueesta tehdään julkiseen käyttöön 
soveltuva pienois-malli. Mallin rakentamisen tulisi edistää uuden 
teknologian käyttöä Helsingin kaupungin esittelyssä. Valtuutetut 
katsovat, että Helsingin kasvaessa ja kehittyessä, tulee asukkaille, eri 
toimijoille ja myös kansainvälisille yleisöille/vieraille pystyä kuvaamaan 
tätä kehitystä kiinnostavalla tavalla.

Helsingin kaupungilla on useampia kiinnostavia ja ajan tasalla olevia 
pienoismalleja.

Kaupunkisuunnitteluviraston ja talous- ja suunnittelukeskuksen 
yhteishankkeena valmistui vuonna 2011 pienoismalli, jossa ilmakuvan 
päälle on sovitettu uudet keskeiset kaupunkirakentamiskohteet: 
Länsisatama, Kalasatama ja Keski-Pasila. Pienoismallin on 
valopöytämalli, jonka mittakaava on 1: 3 000, koko 245 x 170 cm ja 
siinä on noin 3 000 ledvaloa. Valopöytämalli on ollut esillä Euroopan 
suurimmissa kiinteistö- ja sijoitusalan tapahtumissa Cannesin 
MIPIMissä ja Münchenin EXPOREALissa. Malli on myös ollut esillä 
Kaupungintalon Virka Galleriassa, Laiturilla ja Jätkäsaaren 
infokeskuksessa Huutokonttorissa. Kaikissa paikoissa sillä on ollut 
suuri suosio. Tällä hetkellä mallia päivitetään mm. Finlandiapuiston 
osalta. Malli viedään jälleen maaliskuussa 2013 Cannesin MIPIM – 
tapahtumaan ja sen jälkeen takaisin kaupungin em. näyttelytiloihin.

Mainitun valopöytämallin lisäksi uusista kaupunginosista omat pysyvät 
mallinsa on Länsisatamalla ja vuoden 2013 alusta myös Kalasatamalla. 
Ne sijaitsevat projektialueiden infotiloissa.

Pienoismallit on havaittu hyväksi ja havainnolliseksi tavaksi kertoa 
kaupungin rakentamisesta. Tällä hetkellä talous- ja 
suunnittelukeskuksen mielestä pienoismalleja on riittävässä määrin. 
Malleja päivitetään ja kehitetään alueiden rakentumisen myötä.

Lisätiedot
Sirkka Mäkeläinen, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 36132

sirkka.makelainen(a)hel.fi
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§ 58
Kaj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Tikkuritien ja 
Tapulikaupungintien risteyksen kiertoliittymästä

HEL 2012-011873 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Antti Vuorelan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Antti Vuorelan aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Antti Vuorelan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Antti Vuorela esittää aloitteessaan, että Tikkuritien ja 
Tapulikaupungintien risteykseen rakennettaisiin kiertoliittymä. 

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että 
Tapulikaupungintien ja Tikkuritien risteyksen kiertoliittymä toteutetaan 
Tapulikaupungintien eteläpuolen asemakaavan nro 11965 muutoksen 
yhteydessä. Asemakaavan muutos on tullut lainvoimaiseksi 11.1.2013, 
jonka jälkeen rakennusvirasto aloittaa katusuunnittelun ja kiertoliittymä 
toteutetaan seuraavien vuosien aikana liikenneinvestointeihin 
käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Antti Vuorelan aloite
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 115

HEL 2012-011873 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Antti Vuorelan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.12.2012 § 467

HEL 2012-011873 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 6.5.2010 
Tapulikaupungintien ja Tikkuritien risteyksen kiertoliittymäsuunnitelman 
osana Tapulikaupungintien eteläpuolen asemakaavan (11965) 
muutosta.

Asemakaavasta valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi 
kaavaa koskevat valitukset. Tämän jälkeen on haettu valituslupaa 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Mikäli valituslupaa ei saada, 
asemakaava vahvistuu ja rakennusvirasto aloittaa katusuunnittelun ja 
kiertoliittymä toteutetaan seuraavien vuosien aikana 
liikenneinvestointeihin käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Jaakko Heinonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37118

jaakko.heinonen(a)hel.fi
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§ 59
Stj / Valtuutettu Kati Peltolan aloite tuottaja- ja 
kansalaiskeskustelujen järjestämisestä asiakas- ja 
potilastietojärjestelmien hankinnassa

HEL 2012-012533 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Kati Peltolan aloitteen loppuun käsitellyksi.   

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Peltola Kati valtuustoaloite Kvsto 12.9.2012 asia 18

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Kati Peltolan aloitteen 
loppuun käsitellyksi.   

Esittelijä

Valtuutettu Kati Peltola ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 
laajan tuottaja- ja kansalaiskeskustelun järjestämistä niistä 
perusehdoista, joilla tulevan asiakas- ja potilastietojärjestelmän 
hankinta toteutetaan.  

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että 
kaupunginvaltuusto päätti 12.12.2012 hyväksyä sopimuksen 
sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun  (Apotti-hanke) 
hankintayhteistyöstä. Sopimuksen osapuolet Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Helsingin, Espoon, Vantaan, 
Kauniaisten ja Keravan kaupungit sekä Kirkkonummen kunta ja KL-
Kuntahankinnat Oy muodostavat hankintarenkaan, joka kilpailuttaa 
sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun hankinnan. 
Hankintarenkaan kukin jäsen toimii omana hankintayksikkönään.        

Hankinta on tarkoitus toteuttaa hankintalaissa säädettyä 
neuvottelumenettelyä käyttäen. Hankinta alkaa julkaisemalla 
hankintailmoitus ja osallistumishakemusten jättämispyyntö. Niissä 
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kuvattuja ja neuvotteluissa täsmentyviä hankinnan perusehtoja ei voi 
jatkossa muuttaa. Neuvottelut voidaan käynnistää sen jälkeen kun 
osallistumispyyntöön on saatu vastaukset. Neuvottelumenettelyyn 
valitaan 3 - 6 osallistumishakemuksen kriteerit täyttävää toimittajaa.           

Helsingin kaupungin aloite-, palaute- ja vaikuttamisjärjestelmää 
kehitetään parhaillaan.  Apotti-hankkeella on omat verkkosivut 
(http://www.hel.fi/apotti), joiden välityksellä voi seurata hankkeen 
etenemistä ja lähettää kysymyksiä ja palautetta. Hanketoimisto kokoaa 
yleisimmät kysymykset ja vastaa niihin kootusti kysymys- ja 
vastauspalstalla.         

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Peltola Kati valtuustoaloite Kvsto 12.9.2012 asia 18

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 116

HEL 2012-012533 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:   

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Kati Peltolan aloitteen 
loppuun käsitellyksi.   

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 18.12.2012 § 419

HEL 2012-012533 T 00 00 03

Päätös
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Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle 
seuraavan sisältöisen lausunnon.

Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
palvelukokonaisuudet liittyvät toisiinsa entistä enemmän. Yhteistyötä ja 
toimintamallien yhtenäistämistä on tehty muun muassa sopimalla 
yhteistyömalleja ja hoitoketjuja. Nykyiset tietojärjestelmät eivät 
riittävästi tue tätä tavoitetta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on järjestetty eri tavalla kunnasta 
ja organisaatioista riippuen. Kunnilla ja Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirillä (HUS) on käytössä useita eri asiakas- ja 
potilastietojärjestelmiä eivätkä asiakkaan hoitoa ja palveluja koskevat 
tiedot siirry sujuvasti niiden välillä.

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 19.3.2012 sopimuksen 
sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun (Apotti-hanke) 
hankintayhteistyöstä. Sosiaalilautakunta ja terveyslautakunta 
hyväksyivät osaltaan 2.10.2012 kokouksessa sosiaalihuollon, 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja

potilastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyön laajentamisen siten, 
että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS), Helsingin, 
Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kaupungin sekä 
Kirkkonummen kunnan lisäksi hankintarenkaaseen liittyy KL-
Kuntahankinnat Oy.

Sosiaali- ja terveyslautakunnat hyväksyivät kokouksessaan 13.11.2012  
lausunnon sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja 
potilastietojärjestelmäpalvelun hankintailmoituksesta ja pyynnöstä 
osallistumishakemusten jättämisestä. Sosiaalilautakunta lisäsi 
esitykseen yksimielisellä päätöksellä jäsen Sanna Vesikansan 
ehdottamat tekstilisäykset.  

 Helsingin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 3.12. 2012esittää 
valtuustolle hyväksyttäväksi sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja 
potilastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyötä koskevan 
sopimuksen. Sopimuksen osapuolina ovat Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiiri, Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan 
kaupungit sekä Kirkkonummen kunta ja KL-Kuntahankinnat Oy. Myös 
Kauniaisten, Keravan ja Vantaan kaupunginhallitukset päättivät 
kokouksissaan 3.12.2012 samoin.

Yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun hankinnan 
tavoitteena on mm. hoito- ja hoivakokonaisuuksien parempi hallinta, 
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palvelujen tuottavuuden parantaminen ja parempi laatu sekä 
toimintatapojen ja terveydenhuollon prosessien uusiminen. 

Tavoitteena on ajanmukainen sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon 
sekä erikoissairaanhoidon yhteinen järjestelmä, joka mahdollistaa 
monipuolisen toiminnan tukemisen, helpon laajennettavuuden ja 
sellaisen avoimen rajapinnan, jonka avulla liitytään sujuvasti muihin 
käytössä oleviin tietojärjestelmiin. 

Sopimuksen osapuolet ovat päättit muodostaa hankintarenkaan, joka 
kilpailuttaa sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja 
potilastietojärjestelmäpalvelun hankinnan. Hankintarenkaan kukin jäsen 
toimii omana hankintayksikkönä. 

Hankintarenkaana tehtävää yhteistyötä valvoo ohjausryhmä, joka tekee 
päätökset yksimielisesti. Päätöksentekoon osallistuvat HUS:n ja edellä 
mainittujen kuntien edustajat. Myös sosiaali- ja terveysministeriöllä on 
ohjausryhmässä läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi hankkeella on 
kehittämisryhmä ja neuvotteluja varten perustettava neuvotteluryhmä. 
Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa hanketoimisto. 

Hankinnan on arvioitu ajoittuvan vuosiksi 2012–2013. Jos yhteiseen 
hankintaan päädytään, arvioidaan uuden järjestelmäpalvelun olevan 
tuotantokäytössä viimeistään vuonna 2017. 

Hankintaesitys on herättänyt vilkasta keskustelua eri medioissa. 
Tulevan tietojärjestelmän hinta on merkittävä ja siihen kohdistuvat 
odotukset suuria. 

Valtuutettu Kati Peltola ja 15 muuta allekirjoittajaa ovat tehneet 
valtuustoaloitteen laajan tuottaja- ja kansalaiskeskustelun 
järjestämisestä niistä perusehdoista, joilla tulevan asiakas- ja 
potilastietojärjestelmäpalvelun hankinta toteutetaan. 

Lehdistössä, Internetissä ja sosiaalisessa mediassa alkoi vilkas 
keskustelu terveydenhuollon tietojärjestelmistä syyskuussa, kun 
julkisuuteen tuli tieto esityksestä Apotti-hankkeen hankintailmoituksen 
ja osallistumishakemusten jättämispyynnön käsittelemisestä Helsingin 
sosiaalilautakunnassa ja terveyslautakunnassa.

Aloitteessa toivotut avoimet tuottajakeskustelut tulee käydä ennen 
hankinnan käynnistämistä ja edellä mainitun hankintailmoituksen 
julkaisemista. Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista 
säädetyssä laissa määrättyjä menettelyjä. Asiakas- ja 
potilastietojärjestelmän hankinta on tarkoitus toteuttaa tämän lain 
mukaista neuvottelumenettelyä käyttäen. Jo tarjouspyynnössä täytyy 
tarkasti määritellä perusehdot, joita hankittavalta järjestelmältä 
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vaaditaan. Neuvottelumenettely voidaan käynnistää vasta sen jälkeen, 
kun tarjouspyyntöön on saatu vastaukset. Neuvottelut käydään 
hyväksytyn tarjouksen jättäneiden toimittajien kanssa eikä 
tarjouspyynnössä kuvattuja perusehtoja ole luvallista enää muuttaa, 
vaan ainoastaan tarkentaa.

Aloitteessa toivotaan, että tuleva tietojärjestelmä muodostuisi sujuvasti 
muunneltavista ja toisiinsa liitettävistä järjestelmistä ja niiden osista. 
Julkisessa keskustelussa on myös toivottu, että monet pienet 
toimittajat/tuottajat voisivat osallistua järjestelmän toteuttamiseen. 
Tämä ratkaisu ei kuitenkaan poista niitä nykytilan ongelmia, joiden 
vuoksi uuden, yhteisen ja yhdenmukaisen tietojärjestelmän hankintaan 
on päädytty. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät koostuvat 
tällä hetkellä kymmenistä eri ohjelmistoista, joiden välinen tiedonsiirto 
on hankalaa tai jopa mahdotonta. Eri ohjelmien käytettävyys vaihtelee 
ja niihin sisään kirjautuminen vie aikaa. Ohjelmien toimintalogiikka on 
erilainen ja vaatii käyttäjältä monenlaisten toimintatapojen hallitsemista. 
Päätös siitä, hankitaanko yksi vai useita järjestelmiä ja yhdeltä suurelta 
vai usealta pieneltä toimittajalta, on tehtävä ennen hankintailmoituksen 
julkaisemista.

HUS ja Sitra ovat vuosina 2010-2011 tehneet laajoja selvityksiä 
erilaisten kansallisten ja kansainvälisten potilastietojärjestelmien 
ominaisuuksista. Suurten tietojärjestelmien toimittajat ovat myös 
järjestäneet Helsingissä esittelytilaisuuksia, joissa terveydenhuollon 
tietojärjestelmien käyttäjät ja tietotekniikan asiantuntijat ovat voineet 
tutustua niiden ominaisuuksiin. Esittelyiden jälkeen keskustelua on 
käyty ammattilehdissä, mutta myös Internetin keskustelupalstoilla ja 
muissa medioissa. Lääkärit ja it-alan ammattilaiset ovat painottaneet 
tärkeitä ominaisuuksia, jotka hankittavassa järjestelmässä tulee olla, 
kuten käytettävyys, joustavuus ja muunneltavuus, toimittajan 
luotettavuus ja järjestelmän toimintavarmuus. 

Kansalaiskeskustelujen järjestäminen julkisen sosiaali- ja 
terveydenhuollon tietojärjestelmän hankkimisesta on haastavaa. 
Helsinki on suuri kaupunki ja asukkaiden suoran osallistumisen 
mahdollistaminen on vaikeaa. Edustuksellisen demokratian lisäksi 
voidaan käyttää uudenlaisia ratkaisuja ja hyödyntää olemassa olevia 
informaatio-, kuulemis-, osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmiä ja 
kertoa niistä kuntalaisille. 

Kaupunki kehittää sähköisiä välineitä asukasdemokratian 
toteuttamiseen. Kaupungin osallistumisjärjestelmää kehitetään 
vaiheittain kohti yleistä osallistumisportaalia, joka julkaistaan kaupungin 
Internetsivujen (hel.fi) uudistuksen yhteydessä. Kaikessa kaupungin 
hallinnossa tulee olla lähtökohtana asukasvaikuttamiseen 
panostaminen ja päätöksenteon läpinäkyvyys. 
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Kaupunkilaisille tullaan tarjoamaan myös yhdenvertaiset ja kattavat 
aloite-, palaute- ja vaikuttamisjärjestelmät. Tämä taataan mm. 
kehittämällä ja ottamalla käyttöön kaupunkiyhteinen palautejärjestelmä, 
jota terveyskeskus aikoo pilotoida loppuvuodesta 2012 ja jonka kaikki 
hallintokunnan ottavat vaiheittain käyttöön.

Apotti-hankkeella on omat verkkosivut (http://www.hel.fi/apotti), joiden 
välityksellä voi seurata hankkeen etenemistä ja myös lähettää 
kysymyksiä ja palautetta hankkeeseen liittyen. Hanketoimisto kokoaa 
yleisimmät kysymykset palautteen perusteella ja vastaa niihin kootusti 
kysymys- ja vastauspalstalla (FAQ).

Sosiaalilautakunta pitää aloitteessa esitettyjä näkökantoja tärkeänä. 
Sosiaalilautakunta päätti 2.10.2012 antaessaan lausunnon 
sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintailmoituksesta ja 
pyynnöstä osallistumishakemusten jättämisestä, palauttaa asian 
uudelleen valmisteltavaksi. Lautakunta halusi lisäselvityksiä 
mahdollisuudesta hankkia järjestelmä osina ja rakentaa se asteittain 
tarkentuen sekä tästä johtuvista kustannusvaikutuksista, kuten myös 
hankkeen viivästymisestä johtuvasta riskianalyysistä. 

Sosiaalilautakunta päätti 6.11.2012 kokouksessaan omalta osaltaan 
jättää pöydälle esityksen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja 
potilastietojärjestelmäpalvelun hankintailmoituksen ja pyynnön 
osallistumishakemusten jättämisestä käsiteltäväksi seuraavaksi 
13.11.2012 pidettävässä kokouksessaan.

Sosiaalilautakunta päätti 13.11.2012 kokouksessaan hyväksyä 
esityksen lausunnoksi sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja 
potilastietojärjestelmäpalvelun hankintailmoituksesta ja pyynnöstä 
osallistumishakemusten jättämisestä esityksen lisäten siihen 
yksimielisellä päätöksellä jäsen Sanna Vesikansan ehdottamat 
tekstilisäykset.

Asian käsittelyn yhteydessä saadut lisäselvitykset ja käyty keskustelu 
ovat osaltaan tuoneet tietoa niistä tietojärjestelmän toteuttamisen 
perusehdoista, joita aloitteen tekijät toivovat kansalaiskeskustelujen 
avulla saatettavan hankkeesta päättävien tietoon.

Terveysvaikutusten arviointi

Hyvin toimiva  asiakastietojärjestelmä parantaa tiedon kulkua, lisää 
palvelun ja hoidon laatua ja potilasturvallisuutta sekä vapauttaa 
henkilöstön  työaikaa asiakkaille ja potilaille. Tietojärjestelmä, joka lisää 
hoidon tuottavuutta ja vaikuttavuutta, parantaa koko HUS-alueen 
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asukkaiden terveyspalveluja ja vaikuttaa myönteisesti heidän 
terveyteensä.

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Kalle Pesonen, vs. tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 43007

kalle.pesonen(a)hel.fi

Terveyslautakunta 13.11.2012 § 273

HEL 2012-012533 T 00 00 03

Päätös

Terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan, 
esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

"Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
palvelukokonaisuudet liittyvät toisiinsa entistä enemmän. Yhteistyötä ja 
toimintamallien yhtenäistämistä on tehty muun muassa sopimalla 
yhteistyömalleja ja hoitoketjuja. Nykyiset tietojärjestelmät eivät 
riittävästi tue tätä tavoitetta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on järjestetty eri tavalla kunnasta 
ja organisaatioista riippuen. Kunnilla ja Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirillä (HUS) on käytössä useita eri asiakas- ja 
potilastietojärjestelmiä eivätkä asiakkaan hoitoa ja palveluja koskevat 
tiedot siirry sujuvasti niiden välillä.

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 19.3.2012 sopimuksen 
sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun (Apotti-hanke) 
hankintayhteistyöstä. Sosiaalilautakunta ja terveyslautakunta 
hyväksyivät osaltaan 2.10.2012 kokouksessa sosiaalihuollon, 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja
potilastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyön laajentamisen siten, 
että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS), Helsingin, 
Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kaupungin sekä 
Kirkkonummen kunnan lisäksi hankintarenkaaseen liittyy KL-
Kuntahankinnat Oy.

Yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun hankinnan 
tavoitteena on mm. hoito- ja hoivakokonaisuuksien parempi hallinta, 
palvelujen tuottavuuden parantaminen ja parempi laatu sekä 
toimintatapojen ja terveydenhuollon prosessien uusiminen. 
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Tavoitteena on ajanmukainen sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon 
sekä erikoissairaanhoidon yhteinen järjestelmä, joka mahdollistaa 
monipuolisen toiminnan tukemisen, helpon laajennettavuuden ja 
sellaisen avoimen rajapinnan, jonka avulla liitytään sujuvasti muihin 
käytössä oleviin tietojärjestelmiin. 

Sopimuksen osapuolet ovat päättit muodostaa hankintarenkaan, joka 
kilpailuttaa sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja 
potilastietojärjestelmäpalvelun hankinnan. Hankintarenkaan kukin jäsen 
toimii omana hankintayksikkönä. 

Hankintarenkaana tehtävää yhteistyötä valvoo ohjausryhmä, joka tekee 
päätökset yksimielisesti. Päätöksentekoon osallistuvat HUS:n ja edellä 
mainittujen kuntien edustajat. Myös sosiaali- ja terveysministeriöllä on 
ohjausryhmässä läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi hankkeella on 
kehittämisryhmä ja neuvotteluja varten perustettava neuvotteluryhmä. 
Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa hanketoimisto. 

Hankinnan on arvioitu ajoittuvan vuosiksi 2012–2013. Jos yhteiseen 
hankintaan päädytään, arvioidaan uuden järjestelmäpalvelun olevan 
tuotantokäytössä viimeistään vuonna 2017. 

Hankintaesitys on herättänyt vilkasta keskustelua eri medioissa. 
Tulevan tietojärjestelmän hinta on merkittävä ja siihen kohdistuvat 
odotukset suuria. 

Valtuutettu Kati Peltola ja 15 muuta allekirjoittajaa ovat tehneet 
valtuustoaloitteen laajan tuottaja- ja kansalaiskeskustelun 
järjestämisestä niistä perusehdoista, joilla tulevan asiakas- ja 
potilastietojärjestelmäpalvelun hankinta toteutetaan. 

Lehdistössä, internetissä ja sosiaalisessa mediassa alkoi vilkas 
keskustelu terveydenhuollon tietojärjestelmistä syyskuussa, kun 
julkisuuteen tuli tieto esityksestä Apotti-hankkeen hankintailmoituksen 
ja osallistumishakemusten jättämispyynnön käsittelemisestä Helsingin 
terveyslautakunnassa.

Aloitteessa toivotut avoimet tuottajakeskustelut tulee käydä ennen 
hankinnan käynnistämistä ja edellä mainitun hankintailmoituksen 
julkaisemista. Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista 
säädetyssä laissa määrättyjä menettelyjä. Asiakas- ja 
potilastietojärjestelmän hankinta on tarkoitus toteuttaa tämän lain 
mukaista neuvottelumenettelyä käyttäen. Jo tarjouspyynnössä täytyy 
tarkasti määritellä perusehdot, joita hankittavalta järjestelmältä 
vaaditaan. Neuvottelumenettely voidaan käynnistää vasta sen jälkeen, 
kun tarjouspyyntöön on saatu vastaukset. Neuvottelut käydään 
hyväksytyn tarjouksen jättäneiden toimittajien kanssa eikä 
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tarjouspyynnössä kuvattuja perusehtoja ole luvallista enää muuttaa, 
vaan ainoastaan tarkentaa.

Aloitteessa toivotaan, että tuleva tietojärjestelmä muodostuisi sujuvasti 
muunneltavista ja toisiinsa liitettävistä järjestelmistä ja niiden osista. 
Julkisessa keskustelussa on myös toivottu, että monet pienet 
toimittajat/tuottajat voisivat osallistua järjestelmän toteuttamiseen. 
Tämä ratkaisu ei kuitenkaan poista niitä nykytilan ongelmia, joiden 
vuoksi uuden, yhteisen ja yhdenmukaisen tietojärjestelmän hankintaan 
on päädytty. Terveydenhuollon tietojärjestelmät koostuvat tällä hetkellä 
kymmenistä eri ohjelmistoista, joiden välinen tiedonsiirto on hankalaa 
tai jopa mahdotonta. Eri ohjelmien käytettävyys vaihtelee ja niihin 
sisään kirjautuminen vie aikaa. Ohjelmien toimintalogiikka on erilainen 
ja vaatii käyttäjältä monenlaisten toimintatapojen hallitsemista. Päätös 
siitä, hankitaanko yksi vai useita järjestelmiä ja yhdeltä suurelta vai 
usealta pieneltä toimittajalta, on tehtävä ennen hankintailmoituksen 
julkaisemista.

HUS ja Sitra ovat vuosina 2010-2011 tehneet laajoja selvityksiä 
erilaisten kansallisten ja kansainvälisten potilastietojärjestelmien 
ominaisuuksista. Suurten tietojärjestelmien toimittajat ovat myös 
järjestäneet Helsingissä esittelytilaisuuksia, joissa terveydenhuollon 
tietojärjestelmien käyttäjät ja tietotekniikan asiantuntijat ovat voineet 
tutustua niiden ominaisuuksiin. Esittelyiden jälkeen keskustelua on 
käyty ammattilehdissä, mutta myös internetin keskustelupalstoilla ja 
muissa medioissa. Lääkärit ja it-alan ammattilaiset ovat painottaneet 
tärkeitä ominaisuuksia, jotka hankittavassa järjestelmässä tulee olla, 
kuten käytettävyys, joustavuus ja muunneltavuus, toimittajan 
luotettavuus ja järjestelmän toimintavarmuus. 

Kansalaiskeskustelujen järjestäminen julkisen terveydenhuollon 
tietojärjestelmän hankkimisesta on haastavaa. Helsinki on suuri 
kaupunki ja asukkaiden suoran osallistumisen mahdollistaminen on 
vaikeaa. Edustuksellisen demokratian lisäksi voidaan käyttää 
uudenlaisia ratkaisuja ja hyödyntää olemassa olevia informaatio-, 
kuulemis-, osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmiä ja kertoa niistä 
kuntalaisille. 

Kaupunki kehittää sähköisiä välineitä asukasdemokratian 
toteuttamiseen. Kaupungin osallistumisjärjestelmää kehitetään 
vaiheittain kohti yleistä osallistumisportaalia, joka julkaistaan kaupungin 
internetsivujen (hel.fi) uudistuksen yhteydessä. Kaikessa kaupungin 
hallinnossa tulee olla lähtökohtana asukasvaikuttamiseen 
panostaminen ja päätöksenteon läpinäkyvyys. 

Kaupunkilaisille tullaan tarjoamaan myös yhdenvertaiset ja kattavat 
aloite-, palaute- ja vaikuttamisjärjestelmät. Tämä taataan mm. 
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kehittämällä ja ottamalla käyttöön kaupunkiyhteinen palautejärjestelmä, 
jota terveyskeskus aikoo pilotoida loppuvuodesta 2012 ja jonka kaikki 
hallintokunnan ottavat vaiheittain käyttöön.

Apotti-hankkeella on omat verkkosivut (http://www.hel.fi/apotti), joiden 
välityksellä voi seurata hankkeen etenemistä ja myös lähettää 
kysymyksiä ja palautetta hankkeeseen liittyen. Hanketoimisto kokoaa 
yleisimmät kysymykset palautteen perusteella ja vastaa niihin kootusti 
kysymys- ja vastauspalstalla (FAQ).

Terveyslautakunta pitää aloitteessa esitettyjä näkökantoja tärkeänä. 
Terveyslautakunta päätti 2.10.2012 antaessaan lausunnon 
sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintailmoituksesta ja 
pyynnöstä osallistumishakemusten jättämisestä, palauttaa asian 
uudelleen valmisteltavaksi. Lautakunta halusi lisäselvityksiä 
mahdollisuudesta hankkia järjestelmä osina ja rakentaa se asteittain 
tarkentuen sekä tästä johtuvista kustannusvaikutuksista, kuten myös 
hankkeen viivästymisestä johtuvasta riskianalyysistä. Nämä 
lisäselvitykset tulevat tuomaan paljon tietoa niistä tietojärjestelmän 
toteuttamisen perusehdoista, joita aloitteen tekijät toivovat 
kansalaiskeskustelujen avulla saatettavan hankkeesta päättävien 
tietoon.

Terveyslautakunta päätti 6.11.2012 kokouksessaan omalta osaltaan 
jättää pöydälle esityksen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja 
potilastietojärjestelmäpalvelun hankintailmoituksen ja pyynnön 
osallistumishakemusten jättämisestä käsiteltäväksi seuraavaksi 
13.11.2012 pidettävässä kokouksessaan.

Terveysvaikutusten arviointi

Hyvin toimiva tietojärjestelmä parantaa tiedon kulkua, lisää hoidon 
laatua ja potilasturvallisuutta sekä vapauttaa lääkärien työaikaa 
potilaille. Tietojärjestelmä, joka lisää hoidon tuottavuutta ja 
vaikuttavuutta, parantaa koko HUS-alueen asukkaiden terveyspalveluja 
ja vaikuttaa myönteisesti heidän terveyteensä."

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola

Lisätiedot
Helena Calonius, kehittämisjohtaja vs., puhelin: 310 42213
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§ 60
Stj / Valtuutettu Pekka Saarnion aloite koulujen käytöstä 
asukastoiminnassa

HEL 2012-012534 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Pekka Saarnion aloitteen loppuun käsitellyksi.  

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Saarnio Pekka valtuustoaloite Kvsto 12.9.2012 asia 19

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Pekka Saarnion 
aloitteen loppuun käsitellyksi.  

Esittelijä

Valtuutettu Pekka Saarnio ja viisi muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että sosiaali- ja terveysviraston aluetyön yksikössä 
selvitetään mahdollisuus sijoittaa tilaemäntiä ja -isäntiä niiden alueiden 
kouluihin, joilla ei ole erillisiä alueellisia asukastiloja.   

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja katsoo, että koulujen 
ja oppilaitosten tilojen tulee olla tehokkaassa käytössä ja että niissä 
voidaan järjestää mm. erilaista asukastoimintaa.      

Kaupunginhallitus katsoo, että koulujen ja oppilaitosten tilankäyttöä on 
mahdollista tehostaa esimerkiksi tiedottamalla keskitetyn sähköisen 
ajanvarausjärjestelmän tarjoamista hakumahdollisuuksista ja tilojen 
käytettävyydestä mm. aloitteessa esitettyyn asukastoimintaan.       

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Saarnio Pekka valtuustoaloite Kvsto 12.9.2012 asia 19

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 117

HEL 2012-012534 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Pekka Saarnion 
aloitteen loppuun käsitellyksi.  

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 14.12.2012

HEL 2012-012534 T 00 00 03

Talous- ja suunnittelukeskus pitää tärkeänä, että koulu- ja oppilaitostilat 
ovat tehokkaassa käytössä, ja että niissä voidaan järjestää muun 
muassa erilaista asukastoimintaa.

Samalla talous- ja suunnittelukeskus viittaa opetuslautakunnalta 
saatuun lausuntoon ja toteaa, että tiloja tulee voida jakaa 
mahdollisimman monenlaisiin ja monipuolisiin tarkoituksiin, ja että tämä 
jako on tarkoituksenmukaista hoitaa nykyisellä tavalla keskitetysti ja 
käyttäen sähköistä varausjärjestelmää. Tilaa tarvitseva voi selata 
vapaana olevia tiloja sekä tehdä varaushakemuksia kaikkiin kouluihin 
ja oppilaitoksiin, joissa on mahdollista antaa tiloja ilta- ja vapaa-
ajankäyttöön.

Lisäksi talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että sosiaaliviraston 
aluetyön yksikkö ylläpitää yhdessä kumppanien kanssa 13 
asukastaloa. Lisäksi aluetyön yksikkö on toiminnallisesti tai 
taloudellisesti tukemassa noin 25 pääasiassa kolmannen sektorin 
toimijoiden ylläpitämää asukastaloa tai -tilaa. Sosiaalilautakunnan 
asukastaloihin kohdistamaa järjestöavustusta sai tänä vuonna 15 
toimijaa.
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Lisätiedot
Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Opetuslautakunta 11.12.2012 § 209

HEL 2012-012534 T 00 00 03

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Opetustoimi myöntää kello 17.00 jälkeen koulu- ja oppilaitostiloja ilta- ja 
vapaa-ajankäyttöön erilaisiin käyttötarkastuksiin kuten 
liikuntaharrastuksiin, kulttuuritapahtumiin, musiikkiopetukseen ja 
kokoontumistarkoituksiin. Kaikki tilavaraukset tehdään ja hyväksytään 
sähköiseen webtimmi -varausjärjestelmään, jota hallinnoidaan 
opetusvirastossa. Kouluissa ja oppilaitoksissa ei ole erillisiä alueellisia 
asukastiloja, vaan tilaisuuden luonteesta riippuen kuntalaiset ja muut 
asiakkaat hakevat tarpeisiinsa soveltuvaa tilaa. Erityisen paljon 
käyttöön halutaan koulujen ja oppilaitosten liikuntasaleja.

Pääasiassa tilat myönnetään ulkopuoliseen käyttöön siten, että niissä 
on valvoja. Valvojan opetusvirasto tilaa Palmialta. Käytännössä Palmia 
hankkii iltavalvojat Seure Oy:ltä. Tiloista peritään opetuslautakunnan 
vuosittain päättämä tilamaksu ja maksussa on otettu huomioon 
valvontakustannukset. Varsinaisen valvontatyön lisäksi valvojat 
huolehtivat käytön jälkeisestä tarkastussiivouksesta. Opetuslautakunta 
on myös vahvistanut tilojen jakojärjestyksen. Koulujen ja oppilaitosten 
rehtoreilla on lisäksi oikeus eräissä tilanteissa myöntää koulutyöpäivinä 
ennen kello 17:ää tiloja maksutta käyttöön. Näissä tapauksissa asiakas 
vastaa muun muassa käytön aikaisesta tilojen valvonnasta ja tilojen 
siivouksesta. 

Opetuslautakunta pitää tärkeänä, että koulu- ja oppilaitostilat ovat 
tehokkaassa käytössä ja että niissä voidaan järjestää muun muassa 
erilaista asukastoimintaa. Lautakunta katsoo kuitenkin, että tiloja tulee 
voida jakaa mahdollisimman monenlaisiin ja monipuolisiin tarkoituksiin 
ja että tämä jako on tarkoituksenmukaista hoitaa nykyisellä tavalla 
keskitetysti ja käyttäen sähköistä varausjärjestelmää. Tilaa tarvitseva 
voi selata vapaana olevia tiloja sekä tehdä varaushakemuksia kaikkiin 
kouluihin ja oppilaitoksiin, joissa on mahdollista antaa tiloja ilta- ja 
vapaa-ajankäyttöön. Tilaemäntiä ja -isäntiä ei ole tarvetta sijoittaa 
aloitteessa mainittuihin tilojen jakamis- ja neuvottelutehtäviin. 
Opetuslautakunta toteaa, että tilojen käyttö vaatii useimmissa 
kiinteistöissä valvojapalveluita ja että palvelun tuottajatahoa voidaan 
tarvittaessa selvittää. 
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Terveysvaikutukset

Tilojen käyttö ilta- ja vapaa-ajantoimintoihin mahdollistaa kuntalaisten 
yhdessäoloa, yhteisten asioiden hoitoa ja erilaista harrastusten 
järjestämistä ja tätä kautta edistää kuntalaisten psyykkistä ja fyysistä 
hyvinvointia.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot
Susanna Sarvanto-Hohtari, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

susanna.sarvanto-hohtari(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 20.11.2012 § 373

HEL 2012-012534 T 00 00 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle 
seuraavan sisältöisen lausunnon. 

Pekka Saarnio ja viisi muuta kaupunginvaltuutettua ovat aloitteessaan 
esittäneet, että sosiaaliviraston aluetyön yksikkö selvittää 
mahdollisuuden sijoittaa tilaemäntiä tai -isäntiä niiden alueiden 
kouluihin, joilla ei ole erillisiä alueellisia asukastiloja. Aloitteessa 
todetaan, että Helsinki yrittää parantaa asukkaiden yhteistyötä ja 
vaikutusmahdollisuuksia. Koulujen ja muiden palvelutilojen avaamisen 
asukaskäyttöön nähdään tukevan lähidemokratiaa. 

Sosiaaliviraston aluetyön yksikkö ylläpitää yhdessä kumppanien 
kanssa 13 asukastaloa. Lisäksi aluetyön yksikkö on toiminnallisesti tai 
taloudellisesti tukemassa noin 25 pääasiassa kolmannen sektorin 
toimijoiden ylläpitämää asukastaloa tai -tilaa. Sosiaalilautakunnan 
asukastaloihin kohdistamaa järjestöavustusta sai tänä vuonna 15 
toimijaa. Vaikka asukastalojen tai -tilojen verkosto on kohtalainen, 
Helsingissä on kuitenkin monia alueita, joilla ei ole omaa asukastilaa. 
Puute tulee jatkuvasti esiin asukasyhteistyön eri tasoilla, esimerkiksi 
ylipormestarin asukasilloissa.   

Tarve asukastalotoimintaan vaihtelee. Asukkaiden käyttöön osoitetulla 
tilalla tarkoitetaan yhtäältä mahdollisuutta pitää tiloissa 
tiedotustilaisuuksia, kokouksia ja asukasiltoja. Toisaalta tiloissa 
järjestetään myös käden taitojen toimintaa tai muita kohdennettuja 
ryhmiä, opetetaan atk-taitoja, tarjotaan edullista ruokaa ja ylläpidetään 
kahvilaa. On myös paljon variaatiota sen suhteen, miten nykyisten 
tilojen ylläpito ja kustannusten kattaminen on järjestetty. 
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Asukastaloverkosto kehittyy ja muuttuu jatkuvasti. Toiminnan 
luonteeseen kuuluu innovatiivisten ratkaisujen etsiminen eikä toiminta 
ole sidoksissa vain nykyisiin asukastiloihin.

Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan koulujen tilat täydentäisivät 
nykyisten asukastilojen tarjontaa, mikä lisäisi lähidemokratiaa. Kaikki 
koulujen tilat eivät kuitenkaan sovellu asukastalokäyttöön. Aluetyön 
yksikkö on valmis asian tarkempaan selvittämiseen yhdessä 
opetustoimen kanssa. 

Asukastalotoiminnan laajeneminen kouluille edellyttäisi tarpeellisen 
työvoiman palkkaamista. Osaa tiloista ylläpidetään jatkossakin 
vapaaehtoisvoimin.

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Janne Typpi, aluetyön päällikkö, puhelin: 310 73372

janne.typpi(a)hel.fi
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§ 61
Stj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite vanhuspalveluohjelman 
tekemisestä

Pöydälle 13.02.2013

HEL 2012-012540 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja 22 muuta valtuutettua esittävät, että 
kaupunginhallitus käynnistää vanhuspalveluohjelman valmistelemisen 
valtuuston hyväksyttäväksi. Ohjelmassa tulee määritellä konkreettiset 
toimet hyvän hoidon toteuttamiseksi. 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingissä ei ole laadittu erillistä 
vanhuspalveluohjelmaa vuosia 2006 - 2009 koskeneen ohjelman 
jälkeen, vaan tätä ikäryhmää koskevat linjaukset on sisällytetty 
kaupungin strategiaohjelmaan ja hallintokuntien toimintasuunnitelmiin.

Strategiaohjelmaa vuosille 2013 - 2016 ollaan parhaillaan laatimassa. 
Ohjelma tulee sisältämään myös ikääntyviä koskevat kaupungin 
yhteiset linjaukset. Näin on mahdollista varmistaa, että tätä ikäryhmää 
koskevat linjaukset velvoittavat kaikkia hallintokuntia, eivätkä 
ikäihmisten asiat jää esimerkiksi vain sosiaali- ja terveystoimen 
vastuulle. Valmistelutyössä käytetään mahdollisimman laajasti 
saatavilla olevia tietoja ja tutkimuksia. Kaupungin strategisten linjausten 
pohjalta hallintokunnat tulevat laatimaan omat toimintasuunnitelmansa, 
joissa konkretisoidaan tavoitteet ja toimintatavat.

Kaupunginhallitus yhtyy lausunnoissa esitetty näkemykseen, että 
sosiaali- ja terveystoimen organisaatiouudistus tulee antamaan aivan 
uudenlaisia mahdollisuuksia ikäihmisten palvelujen kehittämiselle 
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entisten organisaatiorajojen poistuessa ja uusien toimintayksikköjen 
käynnistyessä. Toimintaa suunniteltaessa tullaan linjaamaan myös 
aloitteessa mainitut ympärivuorokautisen hoidon, kuntoutuksen, kotiin 
annettavien palvelujen, palveluasumisen ja omaishoidon tuen 
toimintatavat. Lisäksi uuden organisaation tulee jatkaa ja edelleen 
kehittää vanhusneuvoston, muiden hallintokuntien ja kolmannen 
sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä ikäihmisten parhaaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite
2 Vanhusneuvoston lausunto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 118

HEL 2012-012540 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 20.11.2012 § 372

HEL 2012-012540 T 00 00 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle 
seuraavan sisältöisen lausunnon.
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Sosiaalilautakunta yhtyy aloitteen tekijöiden näkemykseen siitä, että 
ikääntyvien helsinkiläisten palvelujen turvaaminen on kasvava haaste, 
joka koskee erilaisia palveluja sosiaali- ja terveystoimesta asumiseen, 
liikuntaan, kulttuuriin ja joukkoliikenteeseen. Helsingissä ei ole laadittu 
erillistä vanhuspalveluohjelmaa vuosia 2006 - 2009 koskeneen 
ohjelman jälkeen, vaan tätä ikäryhmää koskevat linjaukset on 
sisällytetty kaupungin strategiaohjelmaan ja hallintokuntien 
toimintasuunnitelmiin.

Strategiaohjelmaa vuosille 2013 - 2016 ollaan parhaillaan laatimassa ja 
se tulee sisältämään myös ikääntyviä koskevat kaupungin yhteiset 
linjaukset. Kaupungin strategisten linjausten pohjalta hallintokunnat 
tulevat laatimaan omat toimintasuunnitelmansa, joissa konkretisoidaan 
tavoitteet ja toimintatavat. Sosiaali- ja terveystoimen 
organisaatiouudistus 1.1.2013 antaa hyvät mahdollisuudet ikäihmisten 
palvelujen kehittämiselle entisten organisaatiorajojen poistuessa ja 
uusien toimintayksikköjen käynnistyessä. Toimintaa suunniteltaessa 
tullaan linjaamaan myös aloitteessa mainitut ympärivuorokautisen 
hoidon, kuntoutuksen, kotiin annettavien palvelujen ja omaishoidon 
tuen toimintatavat.  

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden 
sosiaali- ja terveyspalveluista on menossa eduskunnan käsittelyyn ja 
sen on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2013. Jos eduskunta hyväksyy lain 
esitetyssä muodossa, tulee laki edellyttämään kunnilta suunnitelmaa 
ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja 
itsenäisen suoriutumisen edistämisestä. Suunnitelmassa on 

1) arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle 
väestölle tarjolla olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä 
palvelutarpeeseen vaikuttavia tekijöitä; 

2) määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin 
edistämiseksi, itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä palvelujen 
määrän ja laadun kehittämiseksi; 

3) määriteltävä toimenpiteet, joilla kunta vastaa näiden tavoitteiden 
toteutumisesta; 

4) arvioitava voimavarat, jotka kunnassa tarvitaan toimenpiteiden 
toteuttamiseksi; 

5) määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut toimenpiteiden 
toteuttamisessa; sekä 

6) määriteltävä, miten kunta toteuttaa yhteistyötä ikääntyneen väestön 
elinoloihin vaikuttamisessa ikääntyneitä edustavien järjestöjen ja 
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muiden kolmannen sektorin toimijoiden, yritysten, valtion viranomaisten 
ja muiden asiaan liittyvien toimijoiden kanssa. 

Lisäksi kunnan on arvioitava ikääntyneelle väestölle tarjolla olevien 
palvelujen riittävyyttä ja laatua vuosittain. Lain edellyttämä suunnitelma 
tulee siis suurelta osalta vastaamaan aloitteessa esitettyä 
vanhuspalveluohjelmaa. 

Terveysvaikutusten arviointi

Ikäihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kannalta on ratkaisevaa, 
tukevatko erilaiset palvelut, hoiva ja hoito heidän päivittäistä 
selviytymistään. Kunta voi tukea ikäihmisiä riittävillä ja oikea-aikaisilla 
palveluilla ja toimenpiteillä sekä yhteistyöllä eri tahojen kanssa. 
Yksilöllisten palvelukokonaisuuksien järjestäminen edellyttää selkeää 
yhteistä tavoitetilaa, laaja-alaista suunnittelua ja toteutusta sekä 
arviointia. Ikäihmisiä koskevilla strategisilla linjauksilla ja niiden 
toimeenpanoa tukevilla toimintasuunnitelmilla kunta voi edesauttaa 
tavoitteiden toteutumista myönteisten terveysvaikutusten 
saavuttamiseksi

Käsittely

20.11.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä poisti lausuntoehdotuksensa Terveysvaikutusten arviointi -
nimisen luvun toisen virkkeen kolmannen sanan "osaltaan", jolloin 
virkkeen alku "Kunta voi osaltaan tukea" muuttui muotoon "Kunta voi 
tukea".

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Outi Paulig, kehittämiskonsultti, puhelin: 310 43580

outi.paulig(a)hel.fi

Terveyslautakunta 13.11.2012 § 274

HEL 2012-012540 T 00 00 03

Päätös

Terveyslautakunta päätti antaa aloitteesta seuraavan esittelijän 
ehdotuksen mukaisen lausunnon:

"Terveyslautakunta yhtyy aloitteen tekijöiden näkemykseen siitä, että 
ikääntyvien helsinkiläisten palvelujen turvaaminen on kasvava haaste, 
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joka koskee laajasti erilaisia palveluja sosiaali- ja terveystoimesta 
asumiseen, liikuntaan, kulttuuriin ja joukkoliikenteeseen. 

Terveyslautakunta toteaa, että kaupungin suunnittelujärjestelmässä 
tavoitteena on toimia selkeästi siten, että asiat linjataan 
strategiaohjelmassa ja talousarviossa. Näin on mahdollista varmistaa 
tavoitteiden toteutuminen myös taloudellisesti. Erillisiä ohjelmia 
pyritään välttämään, koska niiden sitominen suunnittelujärjestelmään 
on haasteellista. Niinpä Helsingissä ei ole laadittu erillistä 
vanhuspalveluohjelmaa vuosia 2006 - 2009 koskeneen ohjelman 
jälkeen, vaan strategiaohjelmaa iäkkäille ollaan parhaillaan laatimassa 
vuosille 2013 - 2016. Tähän strategiaohjelmaan tultaneen 
sisällyttämään kaikkia hallintokuntia velvoittavat vanhuspalveluita 
koskevat kaupungin yhteiset linjaukset. Näin on myös mahdollista 
varmistaa, että tätä ikäryhmää koskevat linjaukset velvoittavat kaikkia 
hallintokuntia, eivätkä ikäihmisten asiat jää esimerkiksi vain sosiaali- ja 
terveystoimen vastuulle. 

Valmistelutyössä käytetään mahdollisimman laajasti saatavilla olevia 
tutkimuksia ja selvityksiä, kuten esimerkiksi kaupunginjohtajan tilaamaa 
selvitystä ”Vanhenemiseen varautuva kaupunki – esimerkkinä Helsinki” 
(Harriet Finne-Soveri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportti 
31/2012).

Hallintokunnat tulevat laatimaan kaupungin strategisten linjausten 
pohjalta omat toimintasuunnitelmansa, joissa konkretisoidaan tavoitteet 
ja toimintatavat. Sosiaali- ja terveystoimen 1.1.2013 voimaan astuva 
organisaatiouudistus tulee antamaan mahdollisuuksia ikäihmisten 
palvelujen kehittämiselle entisten organisaatiorajojen poistuessa ja 
uusien toimintayksikköjen käynnistyessä. Toimintaa suunniteltaessa 
tullaan linjaamaan myös aloitteessa mainitut ympärivuorokautisen 
hoidon, kuntoutuksen, kotiin annettavien palvelujen, palveluasumisen 
ja omaishoidon tuen toimintatavat. Uuden organisaation tulee jatkaa ja 
edelleen kehittää vanhusneuvoston, muiden hallintokuntien ja 
kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä ikäihmisten 
hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Vielä terveyslautakunta toteaa, että kaupungin tulee seurata tiiviisti 
meneillään olevia lakiuudistuksia myös ikäihmisten näkökulmasta. 
Ajankohtainen on erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon 
lainsäädännön uudistamiskokonaisuus, johon sisältyy Iäkkään henkilön 
sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaaminen (nk. 
vanhuspalvelulaki).

Terveysvaikutusten arviointi

Ikäihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kannalta on ratkaisevaa 
tukevatko erilaiset palvelut, hoiva ja hoito heidän päivittäistä 
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selviytymistään. Kunta voi osaltaan tukea ikäihmisiä riittävillä ja oikea-
aikaisilla palveluilla ja toimenpiteillä sekä yhteistyöllä eri tahojen 
kanssa. Yksilöllisten palvelukokonaisuuksien järjestäminen edellyttää 
selkeää yhteistä tavoitetilaa, laaja-alaista suunnittelua ja toteutusta 
sekä arviointia. Ikäihmisiä koskevilla strategisilla linjauksilla ja niiden 
toimeenpanoa tukevilla toimintasuunnitelmilla kunta voi edesauttaa 
tavoitteiden toteutumista myönteisten terveysvaikutusten 
saavuttamiseksi."

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 1.11.2012

HEL 2012-012540 T 00 00 03

Talous- ja suunnittelukeskus on aloitteen tekijöiden kanssa samaa 
mieltä, että ikääntyvien helsinkiläisten palvelujen turvaaminen on 
kasvava haaste, joka koskee laajasti erilaisia palveluja sosiaali- ja 
terveystoimesta asumiseen, liikuntaan, kulttuuriin ja 
joukkoliikenteeseen.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että Helsingissä ei ole laadittu 
erillistä vanhuspalveluohjelmaa vuosia 2006 - 2009 koskeneen 
ohjelman jälkeen, vaan tätä ikäryhmää koskevat linjaukset on 
sisällytetty kaupungin strategiaohjelmaan ja hallintokuntien 
toimintasuunnitelmiin. 

Strategiaohjelmaa vuosille 2013 - 2016 ollaan parhaillaan laatimassa ja 
se tulee sisältämään myös ikääntyviä koskevat kaupungin yhteiset 
linjaukset. Näin on mahdollista varmistaa, että tätä ikäryhmää koskevat 
linjaukset velvoittavat kaikkia hallintokuntia, eivätkä ikäihmisten asiat 
jää esimerkiksi vain sosiaali- ja terveystoimen vastuulle. 
Valmistelutyössä käytetään mahdollisimman laajasti saatavilla olevia 
tietoja ja tutkimuksia. Kaupungin strategisten linjausten pohjalta 
hallintokunnat tulevat laatimaan omat toimintasuunnitelmansa, joissa 
konkretisoidaan tavoitteet ja toimintatavat.

Sosiaali- ja terveystoimen 1.1.2013 voimaan astuva 
organisaatiouudistus tulee antamaan aivan uudenlaisia 
mahdollisuuksia ikäihmisten palvelujen kehittämiselle entisten 
organisaatiorajojen poistuessa ja uusien toimintayksikköjen 
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käynnistyessä. Toimintaa suunniteltaessa tullaan linjaamaan myös 
aloitteessa mainitut ympärivuorokautisen hoidon, kuntoutuksen, kotiin 
annettavien palvelujen, palveluasumisen ja omaishoidon tuen 
toimintatavat. Lisäksi uuden organisaation tulee jatkaa ja edelleen 
kehittää vanhusneuvoston, muiden hallintokuntien ja kolmannen 
sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä ikäihmisten parhaaksi.

Lopuksi talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että meneillään on 
lakiuudistuksia koskien myös ikäihmisiä. Näitä ovat erityisesti sosiaali- 
ja terveydenhuollon lainsäädännön uudistamiskokonaisuus, johon 
sisältyy Iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin 
turvaaminen (nk. vanhuspalvelulaki).

Lisätiedot
Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi
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§ 62
Stj / Valtuutettu Sari Näreen aloite aistiherkkien lasten perheiden 
omasta tukimallista

Pöydälle 13.02.2013

HEL 2012-013151 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Sari Näre ja 30 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että sosiaali- ja terveystoimen yhdistymisessä järjestetään aistiherkkien 
lasten perheille oma tukimalli.

Kaupunginhallitus viittaa aloitteesta saatuihin lausuntoihin ja toteaa, 
että erityistukea vaativien lasten ja heidän perheidensä tarpeet pyritään 
jo nyt ottamaan mahdollisimman kattavasti huomioon. Mm. neuvolat, 
päiväkodit, lastensuojelu ja koulujen opiskeluterveydenhuolto tukevat 
jokaisen lapsen mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä. Lasten ja 
heidän perheidensä ongelmien varhainen tunnistaminen ja niihin 
puuttuminen ovat keskeisiä painoalueita.

Sosiaali- ja terveystoimen yhdistyttyä vuoden 2013 alusta äitiys- ja 
lastenneuvola, kouluterveydenhoito, perheneuvola sekä lapsiperheiden 
kotipalvelu toimivat nyt samassa kokonaisuudessa. Kaupunginhallitus 
yhtyy sosiaali- ja terveyslautakuntien näkemykseen, että uusi 
organisaatio antaa aiempaa paremmat edellytykset lasten ja perheiden 
varhaisen tuen toteutumiseen ja perheiden kokonaisvaltaisen 
hyvinvoinnin edistämiseen eikä erillistä tukimallia näin ollen tarvita.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
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Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sari Näreen aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 119

HEL 2012-013151 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Opetuslautakunta 11.12.2012 § 207

HEL 2012-013151 T 00 00 03

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon 
kaupunginhallitukselle:

Perusopetuslain  ja opetussuunnitelman perusteiden mukaan 
tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opetus tulee järjestää 
ottaen huomioon oppilaan etu ja järjestämisedellytykset. Opetus 
annetaan  muun opetuksen yhteydessä (integraatio) tai osittain tai 
kokonaan erityisryhmissä.

Helsingissä ei ole integraation vuoksi luovuttu erityisluokista vaan 
edelleen suurin osa erityisen tuen oppilaista opiskelee joko 
yleisopetuksen kouluun sijoitetussa erityisluokassa tai erityiskoulussa. 
Lukuvuonna 2012 - 13 Helsingissä on noin 300 erityisluokkaa, joissa 
opiskelee 2429 oppilasta. Erityisluokkien muodostamisessa otetaan 
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huomioon oppilaiden tarvitsema tuen tarve  ja mm. autistisille oppilaille 
on omia erityisluokkia.

Oppilaan tuen tarve suunnitellaan ja arvioidaan yhdessä huoltajien 
kanssa. Tuen tarpeen suunnitteluun ja arviointiin koulussa osallistuu  
moniammatillinen oppilashuoltoryhmä sekä mahdollisuuksien mukaan 
oppilasta hoitavat ja kuntouttavat tahot. 

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot
Marjo Kyllönen, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86208

marjo.kyllonen(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 04.12.2012 § 387

HEL 2012-013151 T 00 00 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle 
seuraavan sisältöisen lausunnon.

Lasten ja heidän perheidensä tarpeiden varhainen tunnistaminen ja 
lasten sekä perheiden tukeminen ovat lapsiperheiden palvelujen 
keskeinen painopistealue. Ehkäisevää lastensuojelua ja varhaista 
tukea tarjotaan opetuksessa, nuorisotyössä, päivähoidossa, äitiys- ja 
lastenneuvolassa sekä muussa sosiaali- ja terveydenhuollossa. 

Lapsiperheiden kotipalvelu on ennaltaehkäisevää lastensuojelua, jolla 
edistetään ja turvataan lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä 
tuetaan vanhemmuutta perheiden erilaisissa elämäntilanteissa. 
Lapsiperheiden kotipalvelu on kotiin vietävää matalan kynnyksen tukea 
perheille joko lasten hoitoon ja kasvatukseen liittyen tai perheen 
alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen sekä vamman tai sairauden 
perusteella. Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaaliviraston kärkihanke 
vuonna 2012, jonka aikana kotipalvelua on laajennettu ja kehitetty 
monipuolisia kotipalvelun työmenetelmiä.

Lapsiperheiden palvelujen varhaisen tuen sosiaaliohjaus tarjoaa myös 
perheille ohjausta ja neuvontaa sekä tukea vanhemmuuteen.

Lapsen neurologisten häiriöiden ja aistiyliherkkyyden tunnistaminen ja 
hoito edellyttävät usein yhteistyötä perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon kesken sekä lapsen erityistarpeiden huomioimista 
peruspalveluissa, kuten päivähoidossa ja opetustoimessa. Perheissä, 
joissa on erilaisista kasvu- tai kehityshäiriöistä kärsiviä lapsia, 
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vanhemmuus voi olla ajoittain haasteellista. Sekä lapset että 
vanhemmat tarvitsevat usein monenlaista tukea. Perheneuvola tarjoaa 
lapsille, nuorille ja perheille erityistason neuvontaa sekä tukea 
vanhemmuuteen liittyvissä asioissa.

Sosiaalilautakunta toteaa, että lasten kasvu- ja kehityshäiriöiden 
mahdollisimman varhainen tunnistaminen ja tarvittavien tutkimus-, 
hoito- ja tukipalvelujen järjestäminen lapsen yksilöllisten tarpeiden 
mukaisesti on tärkeää. Sosiaali- ja terveystoimen yhdistyessä vuoden 
2013 alusta äitiys- ja lastenneuvola, kouluterveydenhoito, 
perheneuvola sekä lapsiperheiden kotipalvelu toimivat samassa 
kokonaisuudessa. Uusi organisaatio antaa aiempaa paremmat 
edellytykset lasten ja perheiden varhaisen tuen toteutumiseen ja 
perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen eikä erillistä 
tukimallia näin ollen tarvita.

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Maria Kahila, kehittämiskonsultti, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Terveyslautakunta 13.11.2012 § 275

HEL 2012-013151 T 00 00 03

Päätös

Terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan, 
esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

"Lasten ja heidän perheidensä tarpeiden varhainen tunnistaminen ja 
lasten ja perheiden tukeminen ovat neuvolatoiminnan ja 
kouluterveydenhuollon keskeisiä painoalueita. Kouluterveydenhuolto 
jatkaa neuvolassa aloitettua perhetyötä. Terveysneuvonta ja 
terveystarkastukset ovat suunnitelmallista toimintaa. Ne muodostavat 
lapsen ja hänen perheensä hyvinvointia ja terveyttä seuraavan 
kokonaisuuden raskauden alusta lapsen opiskeluvaiheen loppuun 
saakka. Neuvolan ja kouluterveydenhuollon terveydenhoitajan 
toteuttamien tarkastusten lisäksi saatavilla on laaja-alaisia 
terveystarkastuksia, joihin sisältyy sekä terveydenhoitajan että lääkärin 
tekemä tarkastus. Terveystarkastuksissa selvitetään lapsen ikävaiheen 
ja yksilöllisen tarpeen mukaista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia 
haastattelulla ja kliinisillä tutkimuksilla ja ohjataan lapsi tarvittaessa 
jatkotutkimuksiin. 
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Neuvolan terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastuksissa seurataan 
säännöllisesti lapsen neurologista ja sensomotorista kehitystä. Lisäksi 
nelivuotistarkastukseen sisältyy tarkempi neurologinen 
arviointitutkimus, LENE. Mikäli jotakin normaalista poikkeavaa 
havaitaan, lapsi lähetetään tarpeen mukaisesti tarkempiin 
jatkotutkimuksiin, esimerkiksi neurologiseen arvioon, toimintaterapeutin 
tai fysioterapeutin arvioon, psykologille, kuntoutukseen, foniatriselle 
poliklinikalle tai erikoissairaanhoitoon. Nelivuotistarkastusta edeltävästi 
päivähoidossa on tehty yhteistyössä vanhempien kanssa 
varhaiskasvatussuunnitelma, josta tiedot siirtyvät neuvolaan. 
Suunnitelmaan on kirjattu lapsen kehityksen oleelliset vahvuudet ja 
tuen tarpeet. Tarkempi neurologinen arviointitutkimus, LENE, voidaan 
tehdä tarvittaessa myös viisivuotistarkastuksen yhteydessä. Neuvola 
toimii tiiviissä yhteistyössä perheneuvolan, varhaisentuen kanssa. 
Erikoissairaanhoidon kanssa on selkiytetty pienten lasten psykiatrian ja 
lasten ADHD-hoitoketjut. 

Kouluterveydenhuollossa terveydenhoitaja tapaa peruskoulun oppilaat 
vuosittain. Peruskoulun luokilla 1, 5 ja 8 tehdään laaja-alaiset 
terveystarkastukset, johon sisältyy terveydenhoitajan tekemän 
tarkastuksen lisäksi lääkärintarkastus sekä vanhempien tapaaminen ja 
haastattelu. Tarkastuksissa korostuvat oppilaan omien voimavarojen 
tukeminen, terveydenedistäminen ja omien vahvuuksien löytäminen, 
mahdollisten terveysongelmien ennaltaehkäisy sekä terveysneuvonta. 
Huoltajien kirjallisella suostumuksella laajaan terveystarkastukseen 
voidaan lisäksi pyytää opettajan arvio oppilaan selviytymisestä 
koulussa niiltä osin kuin se on välttämätöntä hoidon ja tuen 
järjestämisen kannalta. Laajassa terveystarkastuksessa selvitetään 
perheen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat, kuten perheen 
terveystottumukset ja huolenpito lapsesta. Terveystarkastuksissa 
pyritään löytämään ne lapset, jotka saattavat tarvita tehostetumpaa 
seurantaa tulevaisuudessa.

Terveystarkastuksia voidaan myös järjestää yksilöllisen tarpeen 
mukaan muina ajankohtina tai muille kuin edellä mainituille ryhmille 
erityisen tuen tai hoidon suunnittelemiseksi ja järjestämiseksi. 
Tarvittaessa terveydenhoitaja tekee kotikäyntejä yhteistyössä muiden 
oppilashuollon asiantuntijoiden kanssa. 

Koulun terveydenhoitaja ja lääkäri toimivat oppilashuoltoryhmässä 
terveydenhuollon asiantuntijoina. Oppilashuollon tavoitteena on tukea 
erityisesti niitä oppilaita, joilla on vaikeuksia koulussa, kotona tai 
sosiaalisessa toimintaympäristössä. Opettaja voi ohjata 
oppilashuoltoryhmälle ne oppilaat, joihin terveystarkastuksessa tulisi 
kiinnittää huomiota esimerkiksi oppimisvaikeuksien, 
käyttäytymisongelmien, runsaiden poissaolojen tai muun näihin 
rinnastuvan syyn vuoksi. 
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Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään 
säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on annettava 
tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. 
Pedagoginen arvio tehostetun tuen tarpeen arvioimiseksi ja 
aloittamiseksi tehdään moniammatillisena yhteistyönä ja sitä voidaan 
täydentää psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla 
tai vastaavalla sosiaalisella selvityksellä. Kouluterveydenhuolto 
osallistuu tarvittaessa pedagogisen arvion tai pedagogisen selvityksen 
laatimiseen. Selvitykseen voidaan liittää lääkärin tai erikoislääkärin 
erillinen lausunto. Selvitystä tehtäessä kuullaan myös oppilaan 
huoltajia ja oppilasta itseään.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten hoidon järjestelyistä on olemassa 
toimintamalleja, joista esimerkkeinä mainittakoon diabetesta 
sairastavan lapsen hoidon järjestelyt koulupäivän aikana ja ADHD-
lääkityksen järjestäminen. Kouluterveydenhuollossa tehdään 
yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa. Tarvittavat alkukartoitukset 
tehdään terveystarkastusten yhteydessä: tiedot kasvusta ja 
kehityksestä, oppilaan selviytymisestä luokkatilanteissa, mahdolliset 
keskittymis- ja oppimisvaikeudet, ääni- ja muut ärsykeyliherkkyydet ja 
muut sairaudet. Koululääkäri tekee tarvittaessa lähetteen 
erikoissairaanhoitoon, HYKS:n lastenneurologian- tai lastenpsykiatrian 
poliklinikalle. Nykyisen käytännön mukaan esim. ADHD:n diagnosointi 
tehdään erikoissairaanhoidossa. Sieltä annetaan ohjeet vanhemmille ja 
vanhempien kautta opetustoimelle. Kouluterveydenhuolto saa 
palautteen tehdystä lähetteestä sekä seuranta- ja tukitoimiohjeet. 
Opetustoimen tehtävä on huolehtia opetuksen järjestelyistä. 

Terveyslautakunta toteaa, että lasten kasvu- ja kehityshäiriöiden 
mahdollisimman varhainen tunnistaminen on erittäin tärkeää ja 
lastenneuvola on tässä avainasemassa. Tällä hetkellä on olemassa 
aistiherkille lapsille suunnattuja tutkimus- ja selvityskäytäntöjä ja 
erilaisia tukimuotoja. Sosiaali- ja terveystoimen uudistuksen myötä 
vuoden 2013 alusta perheneuvolat, kouluterveydenhuolto sekä 
lastenneuvola ovat samassa osastossa. Uudessa osastossa voidaan 
tarkemmin arvioida aivotoiminnan ja aistitasapainon häiriöitä potevien 
lasten perheiden tukimallin tarve ja muoto, ottaen huomioon nykyiset 
käytännöt ja yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa.

Terveysvaikutusten arviointi

Erityistukea vaativien lasten ja heidän perheidensä tarpeet pyritään jo 
nyt ottamaan mahdollisimman kattavasti huomioon. Neuvola ja koulu- 
ja opiskeluterveydenhuolto perustehtävänsä mukaisesti tukevat 
jokaisen lapsen mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä. Lasten ja 
heidän perheidensä ongelmien varhainen tunnistaminen ja niihin 
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puuttuminen ovat neuvolatoiminnan ja kouluterveydenhuollon keskeiset 
painoalueet. 

Peruskoulujen oppilashuoltotyö sisältää oppilaiden ja opiskelijoiden 
hyvinvoinnin ja terveyden seuraamista, arviointia ja edistämistä sekä 
oppimisen, tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmien tunnistamista ja 
selvittämistä yhteistyössä muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa. 
Oppilas, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään 
säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, saa jo 
nykyisin tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman 
mukaisesti."

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola

Lisätiedot
Marketta Kupiainen, hallintoylihoitaja, puhelin: 310 42348

marketta.kupiainen(a)hel.fi
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§ 63
Sj / Valtuutettu Emma Karin aloite kouluille ja päiväkodeille 
tärkeiden metsien kartoittamisesta

HEL 2012-011874 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kari Emma valtuustoaloite Kvsto 29.8.2012

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Emma Kari ja 13 muuta valtuutettua esittävät, että Helsingin 
kouluissa ja päiväkodeissa vastattaisiin Suomen Luonnonsuojeluliiton 
toteuttamaan koulumetsäkyselyyn. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa 
päiväkotien ja koulujen opetus- ja kasvatustyössä tärkeiden metsien 
tilanne.     

Kaupunginhallitus toteaa saatujen lausuntojen perusteella, että 
opetuksen ja vapaa-ajan virkistyskäytön vuoksi on tärkeää kartoittaa 
lähimetsät. Lähimetsiä hyödynnetään jo nyt rakennusviraston sekä 
sivistys- ja sosiaalitoimen kesken.

Opetuslautakunta toteaa, että lähimetsien kartoittamisen tulisi tapahtua 
alan asiantuntijoiden toimesta. Kouluilla ei ole myöskään resursseja 
metsien kartoittamiseen. Kaupungin organisaatiossa puisto- ja 
metsäalueiden hallinta kuuluu rakennusviraston katu- ja puisto-
osastolle, jonka avustuksella mahdollinen kartoitus voitaneen tehdä.

Yleisten töiden lautakunta toteaa, että rakennusvirastossa on runsaasti 
tietoa ja asiantuntemusta metsäluonnosta. Sitä on jo hyödynnetty ja 
voidaan edelleen hyödyntää yhteistyössä sivistys- ja sosiaalitoimen 
kanssa. Rakennusvirasto tekee jo nyt yhteistyötä päiväkotien ohjaajien 
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ja koulujen opettajien kanssa ja osallistuu aktiivisesti päiväkoti-ikäisten 
ja koululaisten luontokasvatukseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kari Emma valtuustoaloite Kvsto 29.8.2012

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 120

HEL 2012-011874 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Opetuslautakunta 30.10.2012 § 183

HEL 2012-011874 T 00 00 03

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Koulujen lähimetsät ovat tärkeitä opetuksen ja vapaa-ajan 
virkistyskäytön vuoksi. Metsät ovat olennainen osa Suomen luontoa ja 
on tärkeää, että lapset oppivat tuntemaan metsän, arvostamaan sitä 
sekä käyttämään metsää virkistykseen eri tavoin.
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Opetusvirasto kannattaa koulujen lähimetsien kartoittamista. 
Lähimetsien kartoittamisen tulisi tapahtua alan asiantuntijoiden 
toimesta, jolloin koulu ei ole tehtävään soveltuvin taho. Kouluilla ei ole 
myöskään resursseja metsien kartoittamiseen.  

Kaupungin organisaatiossa puisto- ja metsäalueiden hallinta kuuluu 
rakennusviraston katu- ja puisto-osastolle, jonka avustuksella 
mahdollinen kartoitus voitaneen tehdä.

Opetuslautakunta kannattaa myös ekologisesti järkevää 
täydennysrakentamista, jolloin turvataan jo olemassa olevien koulujen 
riittävä oppilasmäärä, ja vähennetään yhdyskuntarakenteen leviämistä.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot
Seppo Manner, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86854

seppo.a.manner(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 16.10.2012 § 462

HEL 2012-011874 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Rakennusvirastossa on runsaasti tietoa ja asiantuntemusta 
metsäluonnosta. Sitä on jo hyödynnetty ja voidaan edelleen hyödyntää 
yhteistyössä sivistys- ja sosiaalitoimen kanssa. Rakennusvirasto tekee 
jo nyt yhteistyötä päiväkotien ohjaajien ja koulujen opettajien kanssa ja 
osallistuu aktiivisesti  päiväkoti-ikäisten ja koululaisten 
luontokasvatukseen.

Aloitteessa mainitun Suomen luonnonsuojeluliiton järjestämän, 
kertaluontoisen Koulumetsäkyselyn vastausten määräaika oli 
30.9.2012. On toivottavaa, että Helsingin kouluissa ja päiväkodeissa 
osallistuttiin kyselyyn mahdollisimman laajasti. Tällöin 
rakennusvirastoon saadaan lisää tietoa lasten ja nuorten tärkeinä 
pitämistä metsistä.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa valtuustoaloitteen hyväksymistä 
edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
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Lisätiedot
Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38508

tiina.saukkonen(a)hel.fi
Elina Nummi, projektipäällikkö, puhelin: 310 38475

elina.nummi(a)hel.fi
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi
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§ 64
Sj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Lyhtytien skateparkin 
valaisemisesta

HEL 2012-012527 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Antti Vuorelan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Lyhtytien skateparkin valaisemisesta

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Antti Vuorelan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin, joista ilmenee, että 
Lyhtytien skateparkin valaiseminen kuuluu nuorisoasiainkeskukselle. 
Nuorisolautakunnan lausunnossa todetaan, että skateparkin 
valaiseminen lisäisi puiston turvallisuutta ja mahdollistaisi käytön 
pitkälle syksyyn. Lautakunta pitää puiston valaisemista kannatettavana. 
Samalla lautakunta toteaa, että nuorisotoimen talousarviossa ei ole 
varauduttu valaistuksen toteuttamiseen. Valaistuksen toteuttaminen 
edellyttää näin ollen muuta rahoitusta. Nuorisoasiainkeskus onkin 
tekemässä hankkeen rahoituksesta hakemusta Lähiörahastolle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Lyhtytien skateparkin valaisemisesta
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 121

HEL 2012-012527 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Antti Vuorelan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 13.12.2012 § 113

HEL 2012-012527 T 00 00 03

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Nuorisoasiainkeskus tukee aloitetta Lyhtytien skateparkin 
valaisemisesta. Helsingin skeittiohjelman 2010-2014 mukaan skeittaus 
on kasvanut nopeasti erittäin suosituksi nuorten ja nuorten aikuisten 
harrastukseksi. Arvion mukaan lähes viidennes 10-15-vuotiaista pojista 
harrastaa skeittausta. Laji on yleistynyt kovaa vauhtia myös tyttöjen 
keskuudessa. Lajien harrastajien erityispiirteitä ovat esimerkiksi 
yhteisöllisyys ja vertaisohjaaminen. Lisäksi harrastajat ovat aktiivisia 
toimijoita järjestäen itse eri lajien tapahtumia, kursseja ja kilpailuja 
pienillä resursseilla.

Helsingissä on tällä hetkellä 18 ulkoskeittipaikkaa, joista kymmenen on 
valaistu. Niistä kaksi (Pihlajamäen nuorisopuisto ja Tattarisuo) on 
nuorisoasiainkeskuksen hallinnoimaa. Nuorisoasiankeskus katsoo, että 
skeittipaikkojen valaistus pidentää huomattavasti harrastuskautta 
syksyisin sekä lisää skeittipaikan käyttöastetta. Lyhtytien skeittipaikka 
(Tullikirjurin skeittipuisto) on yksi suosituimpia skeittipaikkoja 
Helsingissä. Kävijöitä Tullikirjurissa on arvion mukaan noin 9 000 
huhtikuun lopun ja lokakuun lopun välillä.
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Skeittipaikkojen valaistus lisää käyttäjien turvallisuutta, sillä harrastajat 
skeittaavat joka tapauksessa iltaisin hämärän ja jopa pimeän aikana. 
Harrastajien mukaan syksyisin on mahdollista skeitata kuivina päivinä 
lokakuun loppuun asti.

Nuorisoasiainkeskuksen teknisen isännöitsijän Jari Vännisen tekemän 
selvityksen mukaan valaistuksen rakentaminen Lyhtytien 
skeittipaikkaan tulisi maksamaan noin 30 000 euroa.

Nuorisoasiainkeskuksella ei kuitenkaan ole tarvittavia määrärahoja 
valaistuksen suunnitteluun ja rakentamiseen, joten voimavarojen 
saaminen esimerkiksi Lähiörahastosta on ehtona hankkeen 
toteutumiselle.

Esittelijä
va. osastopäällikkö
Merja Hovi

Lisätiedot
Sari Nybäck, hallintosihteeri, puhelin: 310 89043

sari.nyback(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 04.12.2012 § 554

HEL 2012-012527 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Lyhtytien skateparkin rakenteista ja niiden ylläpidosta sekä 
kustannuksista vastaa nuorisoasiainkeskus. Näin ollen myös 
mahdollisen valaistuksen toteuttaminen kuuluu 
nuorisoasiainkeskukselle. Rakennusvirastosta on oltu aloitteen 
johdosta yhteydessä nuorisoasiainkeskukseen.

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Juhani Sandström, valaistuspäällikkö, puhelin: 310 38521

juhani.sandstrom(a)hel.fi

Helsingin Energian johtokunta 20.11.2012 § 66

HEL 2012-012527 T 00 00 03

Päätös
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Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän 
ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Helsingin Energia on käytännössä vastannut kaupungin julkisen alueen 
valaistuksesta. Kaikki julkinen valaistus on suunniteltu, rakennettu ja 
ylläpidetty rakennusviraston tai liikuntaviraston tilauksesta. 
Vähäisemmässä määrin myös kaupungin taidemuseo on tehnyt 
tilauksia. Kun liitytään Helsingin Energian ulkovalaistusverkkoon, 
sitoutuu tilaaja vastaamaan valaistuksen ylläpidon jokavuotisista 
kustannuksista.

Kyseisestä kohteesta Helsingin Energia ei ole kuitenkaan saanut 
tilausta, mikä on edellytyksenä suunnittelun käynnistämiselle.

Esittelijä
Toimitusjohtaja
Pekka Manninen

Lisätiedot
Jarmo Karjalainen, Johtaja, puhelin: +358 9 617 2510

jarmo.karjalainen(a)helen.fi
Olli Markkanen, Yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 617 2510

olli.markkanen(a)helen.fi
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§ 65
Sj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite kirjastojen ja sadutuksen 
ottamisesta monikulttuurisuustyöhön

HEL 2012-012530 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Päivi Lipposen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Päivi Lipposen aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Päivi Lipposen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Päivi Lipposen aloitteessa esitetään, että kirjastot ja 
sadutus otettaisiin mukaan monikulttuurisuustyöhön.

Kaupunginhallitus viittaa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausuntoon. 
Siinä todetaan, että kirjasto kehittää monikulttuurisia palvelujaan ja 
pyrkii kaikissa palveluissaan ottamaan huomioon myös Helsingin 
kaupungin monikulttuurisen asukasrakenteen. Pääkaupunkiseudun 
kirjastoissa on mm. organisoitu sadunkertojien pankki, jossa on eri 
kieliä äidinkielenään puhuvia henkilöitä. Näin erikielisiä satutunteja 
voidaan järjestää jo yli kymmenellä kielellä. Sadutusta metodina ei ole 
vielä käytetty maahanmuuttajalasten kanssa, mutta tätäkin voidaan 
kokeilla osana monikielistä lastenkirjastotyötä. Vielä lausunnossa 
todetaan, että lasten suomen kielen oppimisen kannalta on mielekästä 
tukea kaikkea kirjastoasiointia, joskin opetus tapahtuu parhaiten 
kouluissa ja päiväkodeissa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
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Liitteet

1 Valtuutettu Päivi Lipposen aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 122

HEL 2012-012530 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Päivi Lipposen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 16.10.2012 § 138

HEL 2012-012530 T 00 00 03

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan 
lausunnon:

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta pitää tärkeänä järjestää lasten oman 
äidinkielen kehitystä tukevaa toimintaa. Lasten suomen kielen 
oppimisen kannalta taas on mielekästä tukea kaikkea kirjastoasiointia, 
joskin opetus tapahtuu parhaiten kouluissa ja päiväkodeissa.

Helsingin kaupunginkirjasto toimii yleisten kirjastojen keskuskirjastona 
ja sillä on myös Monikielisen kirjaston tehtävä. Kirjasto kehittää 
monikulttuurisia palveluja ja pyrkii kaikissa palveluissa ja 
kehittämistoimissa ottamaan huomioon myös Helsingin kaupungin 
monikulttuurisen asukasrakenteen.

Kaupunginkirjastossa järjestetään erikielisiä satutunteja ja 
pääkaupunkiseudun kirjastoissa on organisoitu myös ns. 
sadunkertojien pankki, johon on saatu eri kieliä äidinkielenään puhuvia 
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sadunkertojia. Näin erikielisiä satutunteja voidaan järjestää jo yli 
kymmenellä kielellä. Myös kaksikielisiä satutunteja on järjestetty jos 
kuulijakunta on ollut monikielistä.

Sadutusta metodina, jonka avulla lapsi itse on tarinan keksijänä ja 
kertojana ei ole kirjastossa käytetty maahanmuuttajalapsilla, mutta 
tätäkin voidaan joskus kokeilla osana monikielistä lastenkirjastotyötä.

Esittelijä
kirjastotoimen johtaja
Maija Berndtson

Lisätiedot
Anna-Maria Soininvaara, kirjastotoimen apulaisjohtaja, puhelin: 310 85400

anna-maria.soininvaara(a)hel.fi
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§ 66
Sj / Valtuutettu Tarja Tenkulan aloite sijaisten palkkaamisesta 
täydennyskoulutuspäiville

HEL 2012-012537 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Tarjan Tenkulan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarja Tenkulan aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tarjan Tenkulan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Tenkula esittää aloitteessaan, että kaupungin työpaikoille 
palkataan sijaisia niin, että työntekijät voivat päästä vuosittain kolmelle 
koulutuspäivälle, kehittämään omaa ammattitaitoaan.

Kaupunginhallitus viittaa henkilöstökeskuksen lausuntoon, jossa 
korostetaan henkilökunnan osaamisen merkitystä ja osaamisen 
kehittämisen tärkeyttä. Lausunnossa todetaan, että sosiaali- ja 
terveydenhuollon henkilökunnalle on asetettu erityinen velvoite 
osallistua täydennyskoulutukseen. Muulla kaupungin henkilökunnalla ei 
ole koulutuksen osalta vastaavaa vähimmäismäärää. Vielä 
lausunnossa todetaan, että koulutuksista aiheutuvat poissaolot ovat 
ennalta suunniteltuja, joten valtaosassa niistä voidaan käyttää sisäisiä 
työjärjestelyjä. Terveyskeskuksessa käytetään varahenkilöstöä ja siellä 
voidaan myös palkata sijainen Seuren kautta. Kaikki välttämättömät 
täydennyskoulutuspäivät ovat siellä toteutuneet vuositasolla. 
Henkilöstökeskus katsoo näin ollen, että ns. koulutussijaisten 
palkkaamiseen ei ole syytä ryhtyä.

Kaupunginhallitus toteaa vielä, että henkilöstöraporttia varten koottujen 
tilastotietojen perusteella henkilöstöllä on keskimäärin 3,4 
koulutuspäivää vuodessa. Toteutuneiden koulutuspäivien määrä lienee 
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tilastolukua jonkin verran suurempi. Vinoumaa syntyy esimerkiksi siitä, 
että osa henkilöstöstä ei täytä kirjallista koulutushakemusta silloin, kun 
kyse on lyhyehköstä, maksuttomasta koulutustilaisuudesta. Näin 
tällaiset koulutukset jäävät kirjautumatta tilastoihin.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarja Tenkulan aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 123

HEL 2012-012537 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tarjan Tenkulan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Henkilöstökeskus 9.1.2013

HEL 2012-012537 T 00 00 03

Henkilökunnan osaamisesta ja sen kehittämisestä huolehtiminen on 
tärkeää nykyään ja yhä tärkeämpää tulevaisuudessa.  Vastuu tästä on 
sekä työntekijällä itsellään että työnantajalla, kuten aloitteessa 
todetaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilökunnan tulee osallistua 
vuosittain vähintään kolmen työpäivän ajan täydennyskoulutukseen. 
Täydennyskoulutukseen lasketaan erillisten koulutuspäivien lisäksi 
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työpaikalla tapahtuva koulutus. Muulla henkilökunnalla ei ole vastaavaa 
täydennyskoulutuksen vähimmäismäärää.

Osallistuminen henkilöstökoulutukseen suunnitellaan etukäteen 
yhdessä esimiehen kanssa, ja koulutukseen osallistumiset otetaan 
huomioon työvuorosuunnittelussa. Lyhyistä poissaoloista aiheutuvat 
sijaistustarpeet pyritään ensisijaisesti hoitamaan työjärjestelyin ja 
sisäisin siirroin. Sijaisia palkataan 1 – 3 päivän poissaoloihin vain, 
mikäli palvelutarve tätä ehdottomasti edellyttää. Näin ollen suurin osa 
henkilökunnan täydennyskoulutuksesta toteutetaan palkkaamatta 
sijaisia.

Aloitteessa viitataan terveyskeskukseen, jossa sijaisten käyttäminen on 
usein välttämätöntä lyhyidenkin poissaolojen korvaamiseen. Tällöin 
käytetään ensisijaisesti varahenkilöstöä tai sijainen palkataan Seuren 
kautta. Koulutuksesta aiheutuvat poissaolot ovat ennalta suunniteltuja, 
joten valtaosa koulutuspäivistä toteutuu em. järjestelyjen avulla. 
Esimerkiksi sairaustapausten sattuessa saattaa kuitenkin olla, että 
suunniteltua koulutusta joudutaan siirtämään.  Kaikki välttämättömät 
täydennyskoulutuspäivät ovat kuitenkin toteutuneet vuositasolla. 
Varahenkilöstössä oli vuoden 2012 lopussa 267 henkilöä. 

Henkilöstökeskus katsoo, ettei aloite aiheuta toimenpiteitä.

Lisätiedot
Marju Pohjaniemi, osastopäällikkö, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi
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§ 67
Sj / Valtuutettu Tarja Tenkulan aloite etsivän nuorisotyön 
tehostettujen kokeilujen toteuttamisesta

HEL 2012-012539 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Tarja Tenkulan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tarja Tenkulan aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättäneen katsoa valtuutettu Tarja Tenkulan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Tarja Tenkulan aloitteessa viitataan kaupunginvaltuuston 
juhlapäätökseen, jolla nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn myönnettiin 
kymmenen miljoonan euron erillismääräraha. Aloitteessa katsotaan, 
että nyt olisi hyvä hetki käynnistää useita kaupunkitason hankkeita 
etsivän nuorisotyön tehostettujen kokeilujen toteuttamiseksi.

Kaupunginhallitus viittaa nuorisolautakunnan ja opetuslautakunnan 
seikkaperäisiin lausuntoihin ja lisäksi kaupunginhallituksen 10.12.2012 
tekemään päätökseen kymmenen miljoonan euron erillismäärärahan 
käytöstä. Tuolloin kaupunginhallitus myönsi henkilöstökeskukselle 
RESPA -toimintamallin käynnistämiseksi 5,185 miljoonaa euroa, 
opetusvirastolle Avoimen ammattiopiston käynnistämiseen 2,5 
miljoonaa euroa ja nuorisoasiainkeskukselle Hyvä vapaa-aika -
tutkimus- ja kehittämishankkeeseen 1,23 miljoonaa euroa.

RESPA -toimintamallin tavoitteena on Helsingissä asuvien 17–29 -
vuotiaiden työttömyyden merkittävä vähentäminen tarjoamalla nuorten 
käyttöön laaja-alaisesti työllistymistä ja koulutusvalmiuksia edistäviä 
palveluita. Jokainen nuori saa oman uraohjaajan, joka räätälöi nuoren 
kanssa tarjolla olevista palveluista suunnitelmallisen kokonaisuuden. 
Kolmivuotisen hankkeen tarkoituksena on myös vahvistaa kaupungin 
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yhteistyöyritysten ja yhdistysten osuutta nuorten työllistymispalvelujen 
ja työpaikkojen tarjoajina muun muassa kummiyritysten kautta. 

Avoin ammattiopisto tarjoaa ammatillista koulutusta ja ohjausta ilman 
opiskelupaikkaa oleville helsinkiläisille nuorille sekä niille ammatillisten 
oppilaitosten opiskelijoille, jotka ovat keskeyttäneet tai ovat 
keskeyttämässä opintonsa. Nuoret voivat valita esimerkiksi alan 
vaihtajille, opintoihin palaaville tai maahanmuuttajille muokatuista 
opintokokonaisuuksista itselleen sopivan. Lisäksi opiskelijoille laaditaan 
henkilökohtainen opinto- ja työsuunnitelma. Avoin ammattiopisto toimii 
osana tammikuussa 2013 aloittanutta Stadin ammattiopistoa.

Hyvä vapaa-aika -tutkimus- ja kehityshankkeen tarkoituksena on 
selvittää laadukkaan vapaa-ajan vaikutuksia nuorten hyvinvointiin ja 
oppimiseen. Hankkeessa neljä helsinkiläistä 7. luokkaa saa tukea 
nuorisotyöhön ja oppilaiden harrastamiseen. Tukikeinot vaihtelevat 
harrastusmaksujen kattamisesta yksilölliseen ohjaukseen, 
ryhmätoimintaan ja välineistöön. Nuoria seurataan seitsemännen 
luokan syksystä aina peruskoulun päättymisen jälkeisen syksyn 
loppuun. Hankkeen tulokset ja toimenpidesuositukset on tarkoitus 
julkistaa keväällä 2017.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että monialainen nuorten ohjaus- ja 
palveluverkosto on aloittanut työnsä viime syksynä. Tämän verkoston 
tarkoituksena on osaltaan varmistaa, ettei nuorten palveluihin jää 
aukkoja, ja että palvelut ovat hyvin yhteensopivia. Lisäksi tarkoituksena 
on välittää monipuolista tietoa nuorten olosuhteista ja toiminnasta. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tarja Tenkulan aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 124

HEL 2012-012539 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tarja Tenkulan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Opetuslautakunta 11.12.2012 § 208

HEL 2012-012539 T 00 00 03

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingissä on tarjolla nuorille alle 29-vuotiaille erilaisia ohjaus- ja 
neuvontapalveluita. Palveluita järjestävät kaupungin eri hallintokunnat 
sekä muut toimijat. Palveluverkoston kehittämisessä tulee jatkossa 
keskittyä erityisesti palveluiden yhteensovittamiseen. 

Kaupunginjohtaja päätti 5.9.2012 johtajistokäsittelyssä asettaa 
Helsinkiin nuorisolain mukaisen monialaisen nuorten ohjaus- ja 
palveluverkosto -työryhmän, jonka tehtävänä on:

* koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta 
nuorten tilannetta Helsingissä päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi;
* edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja 
vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus ja 
saavutettavuus;
* suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin 
ohjautumiseksi ja tarvittaessa palvelusta toiseen siirtymiseksi;
 * edistää nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon 
sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten 
kesken.

Verkostoon on nimetty nuorten palveluista vastaavien hallintokuntien 
edustajia sekä kutsuttu edustus työ-, poliisi- ja puolustushallinnosta 
sekä seurakuntayhtymästä. Nuorten edustus ryhmään tuulee Ruuti-
järjestelmän kautta.

Opetusvirasto tavoittaa opiskelevat nuoret ja vastaa heidän ohjaus- ja 
neuvontapalveluista Helsingin kaupungin toisen asteen oppilaitoksissa. 
Lisäksi Helsingissä on yksityisiä toisen asteen oppilaitoksia, jotka 
hoitavat itse ohjaus- ja neuvontapalvelunsa. Noin puolet kaikista toisen 
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asteen opiskelijoista opiskelee kaupungin toisen asteen oppilaitoksissa. 
Suurin osa heistä on alle 29-vuotiaita. 

Jokaisessa Helsingin kaupungin toisen asteen oppilaitoksessa on 
tarjolla opiskelijahuoltopalveluita. Opiskelijahuoltopalvelut koostuvat 
psykologista, kuraattorista, opinto-ohjaajasta ja terveydenhoitajasta. 
Osassa oppilaitoksia on saatavilla lisäksi psykiatrisen sairaanhoitajan, 
urasuunnittelunohjaajan ja arkiohjaajan palveluita. Palveluihin pääsy on 
pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi. Yhteistyötä tehdään 
muiden hallintokuntien toimijoiden kanssa.

Opetusvirasto vastaa koulutuksen ulkopuolella olevien ohjaus- ja 
neuvontapalveluista koordinoimalla etsivää nuorisotyötä Helsingissä. 
Etsivän nuorisotyön tehtävänä on ohjata ja tukea alle 29-vuotiaita 
nuoria löytämään ne palvelut, joilla edistetään nuoren pääsyä 
koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö ei tarjoa vain 
neuvontaa, vaan tarvittaessa jalkautuu palveluiden pariin yhdessä 
nuoren kanssa. Etsivän nuorisotyön ohjausta voi käyttää 
kertaluontoisesti tai ohjaussuhde voi olla pitkäkestoinen.

Nuori voi hakeutua etsivän nuorisotyön ohjaukseen itse. Myös huoltajat 
voivat ottaa yhteyttä etsivään nuorisotyöntekijään. Nuorisolaki 
velvoittaa opetuksen/koulutuksen järjestäjää luovuttamaan nuoren 
yksilöinti- ja yhteystiedot etsivälle nuorisotyölle perusopetuksen 
päättistä nuoresta, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin 
opintoihin sekä alle 25-vuotiaasta nuoresta, joka keskeyttää opinnot 
ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa. Laki velvoittaa 
myös puolustusvoimia sekä siviilipalveluskeskusta luovuttamaan tiedot 
alle 25-vuotiaasta nuoresta, joka vapautetaan varusmies- tai 
siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka 
keskeyttää palveluksen.

Etsivää nuorisotyötä toteutetaan Helsingissä lähtökohtaisesti yli 
hallintokuntarajojen yhteistyössä palveluntuottajayhteisöjen kanssa. 
Opetusvirasto hankkii etsivää nuorisotyötä yhteistyösopimuksin 
palveluntuottajilta. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa 
palveluntuottajia. 

Vuonna 2012 etsivää nuorisotyötä Helsingissä tarjoaa:
* Tulevaisuustiski/Helsingin kaupungin henkilöstökeskus, palvelu 
15–17-vuotiaille
* Helsingin seudun erilaiset oppijat, palvelu 17–28-vuotiaille
* Valmis Väylä -hanke/Sovinto ry, palvelu 17–28-vuotiaille 
* Vamos/HDO, palvelu 16–28-vuotiaille
* SVEPS, palvelu suunnattu ruotsinkielisille 16–28-vuotiaille. 

Etsiviä nuorisotyön työntekijöitä em. toimijoilla on yhteensä 21. Vuonna 
2011 toimijoilla oli yhteensä 1 039 asiakasta. Vuoden 2012 
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ensimmäisen kuuden kuukauden aikana on asiakkaita ollut lähes yhtä 
paljon, yhteensä 964. Asiakasvirran arvioidaan kasvavan toiminnan 
tunnettavuuden ja vakiintuneempien käytäntöjen myötä. Vuodelle 2013 
kaupunki on arvioinut tarvitsevansa kolmekymmentä etsivän 
nuorisotyön työntekijää, jotta palvelun saatavuus ja laatu voidaan 
turvata.

Etsivä nuorisotyö auttaa ja tukee nuoria löytämään tarvitsemansa 
palvelut, mutta myös nuorten palveluiden tarjontatapaa on Helsingissä 
kehitettävä. Helsinkiläisnuoren kannalta palvelut ovat usein hajallaan, 
eikä kenelläkään ole vastuuta kokonaisuudesta. 
Palvelutarjontarakennetta tulee yhteensovittaa niin, että nuoren 
elämänkulun kannalta keskeiset palvelut (mm. koulutus, talous, työ, 
terveys, asuminen) ovat saatavissa ns. yhden luukun periaatteen 
mukaisesti. Palvelurakenteen yhteensovittaminen vaatii Helsingissä 
vahvaa monihallintokuntaista yhteistyötä. 

Nuorten alle 29-vuotiaiden ohjaus- ja tukipalvelun on oltava nuoren 
kannalta kokonaisvaltaista eri elämänalueet huomioon ottavaa. 
Palveluiden ulkopuolelle oleville nuorille ei riitä pelkkä ohjaus- ja 
neuvontapalvelu, vaan ohjauksen tulee olla aktiivista ja 
kokonaisvaltaista. Kokonaisvaltaisuudella tarkoitetaan sitä, että mm. 
koulutukseen, asumiseen, talouteen, terveyteen ja vapaa-aikaan 
liittyvät palvelut on osa ohjausprosessia. Nuoren palvelujatkumo tulee 
turvata, vaikka yksittäisiä palveluita tuottaisivat eri hallintokunnat tai 
toimijat. 

Opetusvirastossa on suunniteltu nuorten palveluiden 
palvelukokonaisuutta ns. palveluhybridiä. Palveluhybridi toteutettaisiin 
monihallintokuntaisena yhteistyönä. Etsivä nuorisotyö olisi kiinteä osa 
hybridin toimintaa. Hallintokunnat toisivat oman alansa palvelut ja 
ammattitaidon kokonaisuuteen. Palvelumuodossa tulisi ottaa huomioon 
monikulttuurinen ohjausosaaminen. Nuorille olisi tarjolla jalkautuvaa 
henkilökohtaista tukea ja ohjausta. Hybridi tarjoaisi ohjauksen ja 
neuvonnan lisäksi nuoren toimintakykyä ja hyvinvointia 
kokonaisvaltaisesti edistäviä palveluita liittyen mm. koulutukseen, 
työllistymiseen, talouteen, asumisen, terveyteen ja vapaa-aikaan.

Palveluhybridin koulutuspalvelut toteutettaisiin avoin ammattiopisto -
mallilla. Avoimen ammattiopiston kautta nuori voisi opiskella osia 
ammatillisista perustutkinnoista eri ammattialoilta sekä ammattitaitoa 
täydentäviä aineita (mm. äidinkieli, vieraat kielet, matematiikka). 
Opinnot voisivat liittyä työllistymiseen tai arjenhallintaan. Jos nuori 
siirtyisi avoimesta ammattiopistosta tutkinto-opiskelijaksi, aiemmat 
opinnot hyväksiluettaisiin. Tarjolla olisi myös valinnaiskursseja, joiden 
kautta opiskelijoita ohjataan mm. harrastuksiin.
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Nuorten palvelutarjontarakenteen yhteensovittamisella sekä 
toiminnallisen ja kokonaisvaltaisen ohjauksen lisäämisellä on 
merkittävä vaikutus nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot
Anna Lyra-Katz, projektikoordinaattori, puhelin: 310 86706

anna.lyra-katz(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 29.11.2012 § 103

HEL 2012-012539 T 00 00 03

Päätös

Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Syrjäytymisen ehkäisyn määräraha

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti myöntää 11.4.2012 
kokouksessaan Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina –juhlavuoden 
johdosta 10 milj. euroa kohdistettavaksi nuorten syrjäytymistä 
ehkäiseviin toimenpiteisiin. Samalla valtuusto kehotti 
opetuslautakuntaa, sosiaalilautakuntaa, nuorisolautakuntaa ja 
henkilöstökeskusta yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen 
kanssa valmistelemaan ehdotuksen toimenpiteistä ja määrärahan 
käyttösuunnitelman. Päätöksessään valtuusto edellytti, että rahan 
käyttöä suunniteltaessa seuraavat näkökohdat huomioidaan ja 
Helsinkiläisten nuorten koulutus- ja työmahdollisuuksien turvaamiseksi, 
ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi kaupunki kohdistaa 10 
miljoonan euron erillismäärärahan seuraaviin painopisteisiin:

 peruskoulunsa päättävien helsinkiläisten nuorten ohjaamiseen 
siten, että jokainen peruskoulunsa päättänyt nuori tavoitetaan ja 
koulutus- tai jatkopaikka taataan, 

 uusien ratkaisumallien ja toteutustapojen etsimiseen 
tulevaisuuden koulutus- ja työmalleiksi, etsivän nuorisotyön 
tehostettujen kokeilujen toteuttamiseen,

 ammatillisen koulutuksen lisäämiseen ja ammatillisen 
koulutuksen läpäisyasteen nostamisen tehostettuihin 
toimenpiteisiin tai kokeiluihin, 

 ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen vähentämiseen, 
 oppisopimuspaikkojen lisäämiseen ja oppisopimuksen 

kehittämiskokeiluihin yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa ja 
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 nuorten osallistumisen lisäämiseen

Juhlarahan käyttöä on ollut pohtimassa eri hallintokunnista koottu 
työryhmä joka on kokoontunut Talous- ja suunnittelukeskuksen johdolla 
kaksi kertaa. Työryhmässä on ollut esillä useita hanke-ehdotuksia 
nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Hanke-ehdotusten 
valmistelussa on otettu huomioon kaupunginvaltuuston päätökseen 
mainitun rahan käytöstä liittyvä ohjeistus. Päätöksiä siitä, millaisilla 
toimenpiteillä asiassa edetään ja mitkä mainituista hanke-ehdotuksista 
toteutetaan, ollaan tekemässä vuoden 2012 aikana

Työ- ja elinkeinoministeriön 20.3.2012 julkaiseman ”Nuorten 
yhteiskuntakuu” – raportin mukaan Nuorten yhteiskuntatakuulla 
tarkoitetaan sitä, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle, sekä jokaiselle alle 
30-vuotiaalle vastavalmistuneelle voidaan tarjota työ-, harjoittelu-, 
opiskelu-, työpaja- tai kuntoutus-paikka viimeistään kolmen kuukauden 
kuluessa työttömäksi joutumisesta. Osana tätä yhteiskuntatakuuta on 
koulutustakuu, joka tarkoittaa sitä, että jokaiselle peruskoulun päättille 
taataan koulutuspaikka lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, 
oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla 
tavoin. Nuorten yhteiskuntatakuun toimeenpanon tulee käynnistyä 
vuoden 2013 alusta. (Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, 2012)

Nuorten yhteiskuntatakuun keskeisistä sisällöistä saattaisi saada 
sellaisen kuvan, että kysymyksessä on lähinnä nuorten 
koulutuspolkuihin ja työllisyyskysymyksiin keskittyminen. 
Nuorisolautakunnan näkemyksen mukaan on tärkeää, että 
nuorisotakuuseen liittyvässä keskustelussa muistetaan ottaa esille 
myös kokonaisvaltainen näkemys nuorten hyvinvointiin ja 
elämänhallintaan. Nuorisotoimella on roolinsa ja tahtotilaa olla mukana 
kehittämässä nuorten palvelujärjestelmää ja siihen liittyvää ohjausta.  
Keskusteltaessa juhlarahan käytöstä, nuorisolautakunta toivoo, että 
otetaan huomioon nuorten palvelujen ohjauksen tämän hetkinen 
pirstaleisuus, huolehditaan myös ennalta ehkäisevistä toiminnoista, 
sekä otetaan nuorten hyvinvointiin ja nuorten syrjäytymiseen 
kokonaisvaltainen näkökulma: koulutus, työllistyminen, vapaa-aika ja 
terveys. On tärkeää, että nuorille tehdään henkilökohtainen 
tukisuunnitelma, joka sisältää myös arjen hallinnan ja vapaa-ajan, sekä 
selvitetään edelleen nuorten syrjäytymistä ilmiönä niin, että myös 
nuoria osallistetaan prosessiin. Lisäksi nuorisolautakunta pitää erittäin 
tärkeänä virastojen välisen yhteistyön koordinaatiovastuusta sopimista. 
Nuorisoasiankeskuksella on matala kynnys tulla palveluihin ja 
tarvittaessa virastossa on valmiutta keskustella myös tästä roolista.

Etsivä nuorisotyö
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Helsinkiin on perustettu nuorisolain mukainen nuorten ohjaus- ja 
palveluverkosto, jonka ohella kaupungissa on paljon yhteistyön 
muotoja, jotka ovat olleet toiminnassa vuosia.

Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston puheenjohtajan toimii 
sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja ja se kokoontuu ensimmäistä 
kertaa joulukuussa 2012.

Nuorisolain mukaisesti etsivän nuorisotyön keskeisin tehtävä on 
tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori, sekä auttaa hänet sellaisten 
palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja 
itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. 
Toiminta pohjautuu vapaaehtoisuuteen ja etsivä nuorisotyö perustuu 
nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen 
tarpeesta.

Nuorisolaissa todetaan, että kunta järjestää tarvittaessa nuorten 
työpajapalveluja ja etsivää nuorisotyötä. Kun kunta järjestää etsivää 
nuorisotyötä, sen tulee nimetä etsivän nuorisotyön toimeenpanosta 
vastaava kunnan viranhaltija tai kuntaan työsopimussuhteessa oleva 
henkilö. Mikäli etsivän nuorisotyön palvelu toteutetaan hankkimalla ne 
nuorten palveluja tuottavalta yhteisöltä, on kunnan vastattava 
hankittujen palvelujen lainmukaisuudesta suhteessa nuorisolakiin. 
Helsingissä etsivän nuorisotyön viranomaiseksi on nimetty 
opetusvirasto ja siellä tarkemmin nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan 
linjajohtaja. Opetusvirasto vastaa myös etsivän nuorisotyön 
koordinoinnista ja toimeenpanosta.

Vuonna 2012 etsivää nuorisotyötä toteutettiin kaupungin omana 
toimintana Tulevaisuustiskillä ja lisäksi viiden kaupungin ulkopuolisen 
palveluntuottajan voimin.  Näitä olivat Sovinto ry, Helsingin 
Diakonissalaitos, SVEPS ry, HERO ry ja Vihreä Keidas ry

Helsinki tarjoaa useita erilaisia tukimuotoja 18- 22 -vuotiaille nuorille. 
Opiskelijoille oma oppilaitos ja sen oppilashuolto on lähellä oleva tuen 
tarjoaja, mutta tietoa, neuvoja ja tukea opinto- ja urasuunnitteluun 
tarjotaan laajalti myös työllisyydenhoidon palveluissa. Näistä 
esimerkiksi Tulevaisuustiskillä on tarjolla tukea hyvinkin monenlaisia 
kysymyksiä pohtiville nuorille. Kaupungin itse tuottamia palveluja 
täydentävät Opetusviraston koordinaatiossa muut etsivän nuorisotyön 
toimijat, joita on mm. Helsingin Diakonissalaitoksen toteuttama Vamos- 
palvelukokonaisuus, jonka kohderyhmään aloitteessa mainitut nuoret 
aikuiset myös luontevasti kuuluvat. 

Nuorisolautakunta toteaa, että nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn 
suunnatun määrärahan käytöstä tulee tehdä ratkaisuja mahdollisimman 
pian ja hankkeita valmisteltaessa on tärkeää ottaa huomioon jo 
olemassa oleva palveluverkko. Lisäksi on hyvä huomioida toiminnassa 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 173 (365)
Kaupunginvaltuusto

Kj/38
13.02.2013

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

olevat muut kehittämishankkeet ja – suunnitelmat, sekä pyrkiä 
välttämään aukkokohtia ja toisaalta myös päällekkäisyyttä nuorten 
palveluissa. Tähän päästään huolellisella, hallintokuntien yhteisellä 
hankevalmistelulla ja aidolla yhteistyöllä eri toimijoiden kesken.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Markku Toivonen

Lisätiedot
Martti Poteri, toimistopäällikkö, puhelin: 310 71687

martti.poteri(a)hel.fi
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§ 68
Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 22 aloitetta

HEL 2013-002202, 2013-002181, 2013-002198, 2013-002199, 2013-002200, 2013-002201, 2013-002182, 2013-
002195, 2013-002183, 2013-002184, 2013-002196, 2013-002185, 2013-002186, 2013-002187, 2013-002194, 
2013-002188, 2013-002197, 2013-002189, 2013-002190, 2013-002191, 2013-002192, 2013-002193

Päätös

1. Valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloite kelluvan uimalan 
toteutuksesta

2. Valtuutettu Jukka Relanderin ym. talousarvioaloite asukastilojen 
tukien järjestämisestä

3. Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite Maunulan 
monitoimitalosta

4. Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite 
varhaiskasvatuksesta 2014 - 2016

5. Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite vanhuspalveluista 
sekä hoiva- ja hoitotakuista 2014 - 2016

6. Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite soten 
määrärahasta vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmakaudelle 2014 
- 2016

7. Valtuutettu Vesa Korkkulan ym. aloite Brahenkentän skeittipuiston 
aseman vakinaistamisesta

8. Valtuutettu Henrik Nyholmin ym. aloite metroasemien 
varauloskäyntien kausiluonteisesta käytöstä

9. Valtuutettu Belle Selene Xian ym. aloite kaupunkiviihtyvyyden 
parantamisesta

10. Valtuutettu Belle Selene Xian ym. aloite linja-autojen ja junien 
aikatauluista
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11. Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon ym. aloite kulttuurin 
prosenttiperiaatteen laajentamisesta

12. Valtuutettu Belle Selene Xian ym. aloite ARA-vuokra-asuntojen 
myöntämisestä

13. Valtuutettu Belle Selene Xian ym. aloite pääkaupunkiseudun 
yrityksistä työllistäjinä

14. Valtuutettu Belle Selene Xian ym. aloite ikäihmisten kuntoutuksen 
järjestämisestä

15. Valtuutettu Tarja Tenkulan ym. aloite paperisen kesäpassin 
käyttöönotosta

16. Valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. aloite  työvoimatoimistojen Mol.fi 
sivustojen vastuusta

17. Valtuutettu Pekka Tiusasen ym. aloite tanssinopetuksen 
järjestämisestä ja opetuksen rahoittamisesta Itä-Helsingissä

18. Valtuutettu Belle Selene Xian ym. aloite maahanmuuttajien 
oppisopimuskoulutuksesta

19. Valtuutettu Belle Selene Xian ym. aloite suomenkielen kursseista

20. Valtuutettu Belle Selene Xian ym. aloite nuorison syrjäytymisen 
poistamisesta

21. Valtuutettu Belle Selene Xian ym. aloite nuorten 
liikuntamahdollisuuksista

22. Valtuutettu Belle Selene Xian ym. aloite suomenkielisen 
työväenopiston opetuksen laadun kehittämisestä 

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle 
valmisteltavaksi.
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§ 30
Namnupprop, laglighet och beslutförhet

Behandling

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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§ 31
Val av protokolljusterare

Beslut

På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Veronika Honkasalo och 
Juha Hakola till protokolljusterare med ledamöterna Heidi Hautala och 
Björn Månsson som ersättare.
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§ 32
Remissdebatt om beredningen av förslaget till budget för år 2014

HEL 2013-000669 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1. anteckna debatten och
2. konstatera att debattprotokollet sänds till nämnder, direktioner, 

förvaltningar och affärsverk för att användas då budgeten 
utarbetas.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Bilagor

1 VM_suhdannekatsaus_joulukuu_2012
2 Kunnat velkakierteessä_Suurten kaupunkien talousarviot 2013.pdf
3 Kuntaliiton_kuntataloustiedote_4_2012.pdf
4 Helsingin_Espoon_Vantaan palvelutuotannon kustannuksia välillä 

2000_2011.pdf
5 Talouden ja toiminnnan seurantaraportti_4_2012.pdf
6 Helsingin seudun suunnat 4_2012.pdf
7 Tuotannon suhdannekuvaaja_lokakuu 2012.pdf
8 Teollisuustuotannon volyymi_indeksi_marraskuu 2012.pdf
9 Terveydenhuollon_kustannukset 2011 Helsinki.pdf
10 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset_2011.pdf
11 20 suurimman kaupungin perus ja lukio_opetuksen 

kustannusvertailutiedot.pdf
12 Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2013_2050.pdf
13 Työllisyystilastoja Helsingistä ja Helsingin seudulta.pdf

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1. föra en remissdebatt i saken
2. anteckna debatten och
3. konstatera att debattprotokollet sänds till nämnder, direktioner, 

förvaltningar och affärsverk för att användas då budgeten 
utarbetas.

Föredraganden
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Stadsstyrelsen konstaterar att enligt etablerad planeringspraxis inom 
staden för stadsfullmäktige årligen en remissdebatt om budgeten för 
följande år.

Stadsstyrelsen konstaterar också att förslaget till budget för år 2014 
och ekonomiplan för åren 2014–2016 kommer upp till behandling i 
stadsfullmäktige i november 2013.

Stadsstyrelsen konstaterar ytterligare att avsikten är att stadsstyrelsen i 
mars 2013 ska behandla anvisningarna för utarbetande av budgeten 
för 2014 och ekonomiplanen för 2014–2016. Budgetramen, som ingår i 
anvisningarna för budgetarbetet, baserar sig på de tidigare årens 
ekonomiska mål för strategiperioden, på utgifterna och inkomsterna 
och på verksamhetsmålen i den godkända budgeten för det pågående 
året och i ekonomiplanen för det följande året.

På grund av bokslutsfasen grundar sig uppgifterna om ekonomins utfall 
år 2012 huvudsakligen på den i december publicerade 
uppföljningsrapporten om Helsingfors stads ekonomi och verksamhet 
4/2012 som har delats ut tidigare.

Det allmänna ekonomiska läget

De ekonomiska utsikterna med tanke på ekonomiplanen för åren 
2014–2016 är mycket osäkra. Den ekonomiska tillväxten har varit svag 
år 2012 och den ekonomiska tillväxten, offentliga skuldsättningen och 
finansmarknadens funktionalitet hotas under de närmaste åren av stora 
och svårbedömda risker som, om de förverkligas, försvagar 
sysselsättningen, minskar skatteinkomsterna och ökar trycket på att de 
offentliga utgifterna ökar.

Den ekonomiska tillväxten i Finland och i hela euroområdet kommer att 
vara svag under de närmaste åren. Den ekonomiska aktiviteten i 
euroområdet sjönk med 0,5 % år 2012 och väntas ännu inte öka år 
2013. Den svaga externa verksamhetsmiljön har en betydande 
inverkan på Finlands ekonomi åren 2013–2014.

Finlands bruttonationalprodukt BNP förutspås ha minskat med 0,1 % 
år 2012. I fråga om sysselsättningen har utvecklingen dock varit mer 
positiv än för den totala produktionen. Sysselsättningsgraden fortsatte 
sjunka till slutet av hösten 2012, men enligt prognoserna kommer 
sysselsättningen att börja stiga i slutet av 2013.

BNP-tillväxten prognoseras öka med 0,5 % år 2013 och ökningen 
väntas bli något större i slutet av året. Utsikterna för den privata 
förbrukningen är svaga. Detta beror på att utvecklingen av 
realinkomsterna har varit matt med anledning av att skattebelastningen 
på hushållen har varit tyngre och att sysselsättningsläget prognoseras 
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bli sämre år 2013. De realinkomster som står till hushållens förfogande 
väntas stanna på samma nivå. Det årliga genomsnittet för 
arbetslösheten år 2013 prognoseras uppgå till 8,1 %. Arbetslösheten 
väntas alltså öka år 2013. Det är dessutom problematiskt med tanke på 
den ekonomiska tillväxtpotentialen att investeringarna i maskiner och 
anordningar sjunker.

De försvagade tillväxtutsikterna avspeglas direkt i den offentliga 
ekonomins finansieringsställning. Underskottet i den offentliga 
ekonomin minskar dock år 2014 till följd av regeringens 
anpassningsåtgärder. Den statliga ekonomin bedöms emellertid 
fortfarande utvisa underskott på ca 6,1 miljarder euro, vilket motsvarar 
cirka 3,0 % av bruttoproduktionen. Statens skuldsättning tycks inte 
minska åren 2013–2014.

Om världsekonomins tillväxt piggas upp år 2014 bedöms även Finlands 
ekonomi visa en positiv utveckling samma år med anledning av att 
exporten återhämtar sig.

Åren 2012–2014 präglas av att minskningen av befolkningen i arbetsför 
ålder är som snabbast (ca 17 000 personer årligen i genomsnitt), vilket 
innebär att arbetskraften börjar minska i slutet av prognosperioden. 
År 2014 stannar arbetslöshetsgraden på 8,0 %. Förändringen i 
befolkningsstrukturen syns inom de närmaste åren speciellt i 
sysselsättningsgraden som blir bättre fastän antalet sysselsatta inte 
ökar.

Finlands bruttoproduktion uppnår inte ens i slutet av 2014 samma nivå 
som produktionen vid årsskiftet 2007/2008 fastän nivån överskrids 
inom servicesektorn och byggsektorn.

Spelrummet inom stadens ekonomi

Under den innevarande regeringsperioden har avsevärda beslut fattats 
inom Finlands offentliga ekonomi som betyder nedskärningar i 
kommunernas inkomstunderlag. De nedskärningar på 500 miljoner 
euro i statsandelar som rambeslutet för statsekonomin 2013–2016 
innebär för kommunernas inkomstunderlag genomförs så att 
nedskärningarna gradvis ökar åren 2013–2015. Nedskärningarna 
kommer utöver de nedskärningar på 631 miljoner euro som 
genomfördes år 2012. Under den senare delen av regeringsperioden 
måste man dessutom sannolikt genomföra nya nedskärningar för att 
den målsatta balansen inom den offentliga ekonomin ska uppnås 
eftersom utfallet av den allmänna ekonomiska utvecklingen var 
svagare än prognoserat.

Finansieringsläget för Helsingfors stads egen serviceproduktion har 
under de senaste åren underlättats av att det har varit möjligt att årligen 
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överföra en betydlig summa från Helsingfors Energis ackumulerade 
kapital till finansieringen av stadens tjänster. Utan dessa överföringar 
skulle stadens ekonomi inte ha varit i balans ens under åren med goda 
skatteinkomster. Helsingfors Energis utvecklingsprogram godkändes i 
stadsfullmäktige i januari 2012. På grund av utvecklingsprogrammet, 
konkurrensläget inom energimarknaden och den kommande 
bolagiseringsplikten kan stadens ekonomi inte ens i nära lika hög grad 
som tidigare bygga på extraordinarie inkomstföringar från Helsingfors 
Energi under de kommande åren.

Under de senaste åren har stadens investeringar varit på hög nivå med 
anledning av bland annat byggarbeten på nya områdesbyggobjekt, 
projekt som hänför sig till kollektivtrafiken och investeringar på 
fastighetsreparationer.

De faktum att stadens lånestock har fördubblats sedan 2008 och att 
staden år 2013 fortfarande fortsätter att uppta lån utgör ett betydligt 
större hot än tidigare. Ökningen av lånestocken måste dämpas för att 
de årliga låneskötselkostnaderna inte ska bli för höga. Den ekonomiska 
osäkerheten kan försämra möjligheterna att få lån med rimliga villkor.

Utgifterna uppskattas enligt den sista prognosen för 2012 ha ökat med 
upp till 5,7 % (med affärsverken och de nettobudgeterade interna 
serviceproducenterna Stara och lokalcentralen obeaktade). Utgifterna 
ökade alltså klart snabbare än året innan, då utgifterna ökade med 
2,5 %.

Staden ska svara på de utmaningar som stadens förändrade 
finansieringsunderlag medför under fullmäktigeperioden 2013–2016.

Helsingfors stads budget för 2013 utarbetades utgående från målet för 
strategiprogrammet för den avslutade fullmäktigeperioden: "Stadens 
omkostnader överskrider inte förhöjningen i kostnadsnivån". 
Slutsumman för omkostnaderna i budgeten 2013, med affärsverken 
obeaktade, överskred 2012 års prognos med 2,2 %.

Det uppskattade spelrummet inom stadens ekonomi verkar bli snävare 
under de närmaste åren. Frågan behandlas i stor utsträckning i 
utkastet till strategiprogram för fullmäktigeperioden 2013–2016. 
I utkastet konstateras bland annat följande:

Enligt utkastet till strategiprogram ska ökningen av omkostnaderna 
stävjas genom följande viktiga åtgärder:

 Att för moderstadens nettoutgifter årligen utarbeta en budgetram 
som baserar sig på utsikterna för skattefinansieringen
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 Att göra upp en klart lägre bindande budgetram än för tillfället för 
strategiperioden. Åren 2014–2016 uppgår investeringsramen för 
moderstaden årligen till 400 miljoner euro

 Antalet stadsanställda får under strategiperioden inte öka från 
nivån vid utgången av 2012

 Den totala ytan för verksamhetslokalerna i stadens eget bruk får 
inte öka under strategiperioden

 I samband med alla investeringsprojekt ska det framläggas en 
utredning om möjligheterna att genomföra projektet inom den 
bindande investerings- och omkostnadsramen och om i vilken 
grad strategimålen i fråga om personalantalet och 
lokaleffektiviteten uppnås i projektet

 Målen för försäljning av tomter och byggnader höjs i syfte att 
hejda skuldsättningen

En viktig åtgärd för att sakta ner ökningen av omkostnaderna är 
dessutom att åren 2013–2016 genomföra åtgärderna i det 
helhetsbetonade produktivitetsprogram som under våren 2013 ska 
beredas för behandling i stadsstyrelsen.

För att dimensionera moderstadens investeringar till en med tanke på 
finansieringen hållbar årsnivå på 400 miljoner euro måste projekten 
granskas på nytt. Staden måste skjuta upp eller avstå från vissa projekt 
för att kunna säkerställa finansieringen för de för serviceproduktionen 
viktiga projekten.

Stadsstyrelsen kommer att slå fast anvisningar för utarbetande av 
budgeten för 2014 och en tillhörande ram på basis av det senast kända 
ekonomiska läget, de uppskattade skatteintäkterna och det 
uppskattade spelrummet inom stadens ekonomi. I syfte att återfå en 
finansiell balans måste staden strama åt sin ekonomi redan i budgeten 
för 2013 och speciellt när 2014 års budget utarbetas.

Stadsstyrelsen konstaterar att den remissdebatt som stadsfullmäktige 
nu för hör till budgetberedningen. Därför bör beslutsfattande – utom 
bordläggning eller återremiss – inte tillåtas i stadsfullmäktige.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Bilagor
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1 VM_suhdannekatsaus_joulukuu_2012
2 Kunnat velkakierteessä_Suurten kaupunkien talousarviot 2013.pdf
3 Kuntaliiton_kuntataloustiedote_4_2012.pdf
4 Helsingin_Espoon_Vantaan palvelutuotannon kustannuksia välillä 

2000_2011.pdf
5 Talouden ja toiminnnan seurantaraportti_4_2012.pdf
6 Helsingin seudun suunnat 4_2012.pdf
7 Tuotannon suhdannekuvaaja_lokakuu 2012.pdf
8 Teollisuustuotannon volyymi_indeksi_marraskuu 2012.pdf
9 Terveydenhuollon_kustannukset 2011 Helsinki.pdf
10 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset_2011.pdf
11 20 suurimman kaupungin perus ja lukio_opetuksen 

kustannusvertailutiedot.pdf
12 Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2013_2050.pdf
13 Työllisyystilastoja Helsingistä ja Helsingin seudulta.pdf

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Lauta- ja johtokunnat

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 04.02.2013 § 147

HEL 2013-000669 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi

1 käydä asiasta lähetekeskustelun,

2 merkitä keskustelun tiedoksi ja

3 todeta, että asiasta laadittu keskustelupöytäkirja lähetetään lauta- ja 
johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille käytettäväksi talousarvion 
laadintatyössä.

Käsittely

04.02.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että Kaupungin talouden 
liikkumavara -väliotsikon alla oleva kahdeksas kappale muutetaan 
kuulumaan seuraavasti:

Arvio kaupungin taloudellisesta liikkumavarasta näyttää pienenevän 
lähivuosina. Asiaa käsitellään laajasti valtuustokauden 2013 - 2016 
strategiaohjelmaluonnoksessa. Siinä todetaan mm.: 
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Erityisesti Helsingin Energian osuus kaupungin palvelujen rahoittajana 
pienenee. Kaupungin tulorahoitus on (vuosikate) saatava nostettua 
kestävälle tasolle ilman Helsingin Energialta saatavaa viime vuosien 
tasoista tulovirtaa. Tästä syystä kaupungin hallintokuntien 
käyttötalouden toimintamenot eivät voi vuonna 2014 olla juurikaan 
vuoden 2013 talousarvion tasoa korkeampia. Valtuustokaudella 2013 - 
2016 kaupungin velkaantumiskehitys tulee pysäyttää pitämällä 
emokaupungin nettomenojen kasvu verorahoituksen kasvua 
hitaampana ja rahoittamalla nykyistä merkittävästi suurempi osuus 
investoinneista tulorahoituksella ja kiinteän omaisuuden myyntituloilla.

Lisäksi esittelijä lisäsi em. kappaleen jälkeen alkavan listauksen alkuun 
sanat "strategialuonnoksen mukaan":

Keskeisiä toimenpiteitä toimintamenojen kasvun hidastamisessa tulisi 
strategialuonnoksen mukaan olla:

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

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

tuula.saxholm(a)hel.fi
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§ 33
Detaljplaneändring för tomterna nr 39219/1 och 39220/1 och 
gatuområde i Staffansby (nr 12107; Päivölävägen 15 och 
Seunalavägen 4)

HEL 2011-004681 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna detaljplaneändring för tomten nr 1 i kvarteret nr 39219 och 
tomten nr 1 i kvarteret nr 39220 och gatuområde i 39 stadsdelen 
(Staffansby, Mosabacka) enligt ritning nr 12107, daterad 6.3.2012, och 
på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen, daterad 
6.3.2012 och ändrad 6.11.2012.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12107 kartta, päivätty 6.3.2012
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12107 selostus, päivätty 

6.3.2012, täydennetty 6.11.2012
3 Sijaintikartta 
4 Havainnekuva 6.3.2012
5 Ilmakuva
6 Osa päätöshistoriaa
7 Luettelo oheismateriaalista

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
Bilaga 6

HSY Vesihuolto
Helen Sähköverkko Oy
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Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna detaljplaneändring för tomten nr 1 i 
kvarteret nr 39219 och tomten nr 1 i kvarteret nr 39220 och gatuområde 
i 39 stadsdelen (Staffansby, Mosabacka) enligt ritning nr 12107, 
daterad 6.3.2012, och på de grunder som framgår av 
detaljplanebeskrivningen, daterad 6.3.2012 och ändrad 6.11.2012.

Sammandrag

Området ligger i närheten av stambanan och Mosabacka station i 
Mosabacka centrum. Päivölävägen ligger centralt och tudelar området. 
Största delen av den kommersiella servicen i området ligger vid 
Päivölävägens södra avsnitt.

Planläggningen har blivit aktuell med anledning av en ansökan från 
ägaren till tomten nr 39219/1.

I Generalplan 2002 för Helsingfors tas området upp som ett 
flervåningshusdominerat område. Dessutom anges området för Gamla 
Mosabacka som ett kulturhistoriskt, arkitektoniskt och för 
landskapskulturen värdefullt område.

För tomterna i detaljplaneområdet gäller en detaljplan från 1982. 
Tomten på Päivölävägen 15 (39219/1) har betecknats som ett 
kvartersområde för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader med 
byggrätt på 1 120 m² vy som omfattar främst affärslokaler. Det gamla 
kontors- och bostadshuset i tomtens hörn har skyddats med 
beteckningen sr-2 i detaljplanen. Tomten på Seunalavägen 4 (39220/1) 
utgör kvartersområde för affärsbyggnader och har byggrätt på 
760 m² vy. Mellan tomterna anges med beteckningen pp/t en gata med 
namnet Seunalastigen som inte har anlagts.

Detaljplaneändringen omfattar våningsyta på sammanlagt 2 260 m², 
varav 1 000 m² är ny våningsyta. Det föreslås att Seunalastigens icke-
anlagda gatuområde ska strykas i detaljplanen och att området ska 
anslutas till de bredvidliggande tomterna.

Trafiken på Päivölävägen medför trafikbuller och det finns också en 
busshållplats vid tomten. Stambanan kan orsaka olägenheter i form av 
buller och vibration i tomtens södra del och därför anges det 
detaljplanebestämmelser som syftar till att lindra olägenheterna.

Innehållet i detaljplaneändringen

Den nuvarande tomten (39219/1) som främst har reserverats för 
byggande av affärslokaler indelas i två tomter (39219/2 och 3). Den 
ena tomten betecknas som kvartersområde för flervåningshus (AK) och 
den andra som kvartersområde för bostäder och affärslokaler (AL). 
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Gatuområdet för Seunalastigen har strukits i detaljplanen. Tomten 
nr 39220/7 (i den gällande detaljplanen tomten nr 39220/1) hör till 
detaljplaneområdet eftersom det gatuområde som ska strykas delvis 
har anslutits till tomten. Tomtens nuvarande disposition och byggrätt 
bevaras.

Med anledning av störningarna från gatan, stambanan och 
servicetrafiken till den bredvidliggan affärstomten ska det byggas 
ekonomibyggnader i en våning på tomterna nr 39219/2 och 3. 
Tomterna ska dessutom omgärdas med ett plank i samma stil som 
ekonomibyggnaderna eller med en mur.

Skyddsobjekt

På tomten på Päivölävägen 15 finns en skyddad gammal järnvaruaffär 
som daterar från början av 1900-talet, och ett förråd på gården i 
tomtens södra del.

Den gamla järnvaruaffären med beteckningen sr-2 på AL-tomten är en 
kulturhistoriskt värdefull byggnad som ska skyddas och som har 
särskild lokalhistorisk och stadsbildsmässig betydelse. Byggnaden får 
inte rivas eller repareras och ändras så att byggnadens kulturhistoriska 
värde förminskas eller att fasadernas eller yttertakets karaktär 
förändras. Vid reparations- och ändringsarbeten ska eftersträvas att 
byggnaden repareras på ett sätt som främjar bevarandet av 
byggnadens särdrag och ursprungliga byggnadsdelar och -material. 
Ingången till byggnaden som ska skyddas får delvis bevaras i 
gatuområdet.

Planeringsfaser och växelverkan

Under beredningen av detaljplaneändringen bedrevs 
myndighetssamarbete med Helsingfors stads miljöcentral och 
samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM:s 
vattenförsörjning. Miljöcentralens ställningstagande gällde 
konsekvenserna av trafiken i närområdet, stambanan och 
servicetrafiken till närbutiken för detaljplaneområdet. Enligt HRM:s 
Vattenförsörjning blir det allmänna dagvattenavloppet i 
detaljplaneområdet onödigt som ett allmänt avlopp. Ledningar behöver 
inte flyttas. Stadsmuseet framförde i sitt utlåtande sin belåtenhet med 
den preciserade skyddsbestämmelsen i detaljplanen.

Det framfördes två skriftliga åsikter och en muntlig åsikt om 
programmet för deltagande och bedömning och utkastet till detaljplan.

Åsikterna om utkastet till detaljplan gällde främst trafiken på 
Seunalavägen, anpassandet av nybyggnaderna efter stadsbilden och 
avstånden till granntomten.
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Åsikterna har beaktats i planläggningsarbetet i och med att 
Seunalavägens gatuområde görs bredare när det byggs nya hus, det 
anges relativt nogranna bestämmelser om hur nybyggnaderna ska 
anpassas efter miljön och byggnadsytan har betecknats längre in från 
tomtgränsen.

Byggnadsytan på tomten nr 39219/3 flyttades till två meters avstånd 
från tomtens gräns. De nuvarande körförbindelserna till tomten 
nr 39220/6 påverkas inte av att gatureserveringen för Seunalastigen 
stryks.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 23.3–23.4.2012. 
Inga anmärkningar gjordes mot förslaget. Synpunkter i myndigheternas 
ställningstaganden och utlåtanden anges ovan.

Enligt uppgift från fastighetskontoret behöver förhandlingar i enlighet 
med stadsstyrelsens markpolitiska beslut år 2004 inte föras.

Föredraganden

Förslaget stämmer överens med stadsplaneringsnämndens 
framställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12107 kartta, päivätty 6.3.2012
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12107 selostus, päivätty 

6.3.2012, täydennetty 6.11.2012
3 Sijaintikartta 
4 Havainnekuva 6.3.2012
5 Ilmakuva
6 Osa päätöshistoriaa

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
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Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

HSY Vesihuolto
Helen Sähköverkko Oy

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Pelastuslautakunta
Helsingin Energia -liikelaitos
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus
Kaupunginmuseo
Kiinteistövirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 126

HEL 2011-004681 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi 
seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 39. kaupunginosan (Tapanila) 
korttelin nro 39219 tontin nro 1 ja korttelin nro 39220 tontin nro 1 sekä 
katualueen asemakaavan muutoksen 6.3.2012 päivätyn piirustuksen 
nro 12107 mukaisena ja 6.3.2012 päivätystä ja 6.11.2012 muutetusta 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 16.5.2012

HEL 2011-004681 T 10 03 03
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Kiinteistövirasto toteaa, että yksityisille maanomistajille ei aiheudu 
kaavamuutoksen johdosta kaupunginhallituksen 9.2.2004 (172 §) 
tekemän maapoliittisen päätöksen mukaista merkittävää hyötyä, joten 
mainitun päätöksen mukaisia neuvotteluja ei ole syytä käydä.

Kiinteistövirastolla ei ole huomauttamista asemakaavan 
muutosehdotuksesta nro 12107.

Lisätiedot
Tapio Laalo, maankäyttöinsinööri, puhelin: 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 08.05.2012 § 243

HEL 2011-004681 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa 
kaupunkisuunnittelulautakunnalle seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutoksella muodostetaan pääosin liikerakentamiseen 
varatusta tontista kaksi tonttia, joista toiselle osoitetaan uutta 
kerrostalorakentamista ja toinen säilyy asuin- ja liikerakennusten 
korttelialueena. Rakentamaton Seunalanpolun katualue poistetaan 
tarpeettomana asemakaavasta ja liitetään viereisiin tontteihin. 

Asemakaavan muutoksesta ei aiheudu kustannuksia 
rakennusvirastolle. 

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Virpi Vertainen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38518

virpi.vertainen(a)hel.fi
Elmeri Ahti, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

elmeri.ahti(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 08.05.2012 § 70

HEL 2011-004681 T 10 03 03

Päätös
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Pelastuslautakunta päätti todeta, ettei sillä ole huomautettavaa 
pelastustoimen osalta koskien Tapanilan Päivöläntie 15 ja Seunalantie 
4 tonttien asemakaavan muutosehdotusta nro 12107.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91§.

Esittelijä
va pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Raila Hoivanen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31233

raila.hoivanen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 17.04.2012 § 128

HEL 2011-004681 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

Yksikön päällikkö 30.3.2012

HEL 2011-004681 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 14.3.2012

Tapanilan Päivöläntie 15 ja Seunalantie 4 tontteja koskeva 
asemakaavan muutosehdotus on valmistunut. Helsingin 
kaupunginmuseo lausuu asiasta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa kaavoitettava alue 
asuinkäyttöön ja mahdollistaa asuinkerrostalon rakentaminen tontille. 
Tontilla sijaitseva 1960-luvun yksikerroksinen myymälärakennus säilyy. 
Vanha asuin- ja liikerakennus Päivöläntien varrella suojellaan. Tämä 
kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla sijaitseva osin kivi- ja osin 
puurakenteinen vanha liikerakennus Päivöläntien varressa on esitetty 
asemakaavan muutosluonnoksessa suojeltavaksi merkinnällä sr-2.
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Aiemmassa lausunnossaan kaupunginmuseo esitti, että suojeltavalle 
rakennukselle tulee antaa tarkempia suojelumääräyksiä. 
Suojelumääräyksiä on asemakaavaehdotuksessa täsmennetty ja 
suojelumääräys on asianmukainen. Museo korostaa edelleen, että 
jatkossa tulisi selvittää tien korkeusaseman alentamista, sillä suojellun 
rakennuksen sokkeli on jäänyt lähes kokonaan tienpintaa alemmalle 
tasolle. Tämä haittaa väistämättä suojeltavan rakennuksen säilymistä 
jatkossa.

Kaupunginmuseolla ei ole asemakaavaehdotuksesta muuta 
huomautettavaa.

Lisätiedot
Björkman Johanna, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.03.2012 § 94

HEL 2011-004681 T 10 03 03

Ksv 0742_27, Päivöläntie 15 ja Seunalantie 4, karttaruutu J7/R3

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

  lähettää 6.3.2012 päivätyn 39. kaupunginosan (Tapaninkylä, 
Tapanila) korttelin 39219 tontin 1 ja korttelin 39220 tontin 1 sekä 
katualueen asemakaavan muutosehdotuksen nro 12107 
kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä.

 antaa jäljempänä olevat vastineet esitettyihin mielipiteisiin.

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

Lisäksi lautakunta päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa 
perimään hakijalta Kustannukset-liitteen mukaiset asemakaavan 
laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Päätösjakelu:

- kaupunginhallitus

- hallintokeskus/Kaj:n rooteli  ************

- laskutus, hallintokeskus *********

- laskutus, kaupunkisuunnitteluvirasto *******
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Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Johanna Mutanen, arkkitehti, puhelin: 310 37299

johanna.mutanen(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi
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§ 34
Detaljplaneändring för tomterna nr 40125/1 - 4, kvarteren nr 40126 
och 40127 och gatuområde i Stapelstaden i Skomakarböle (nr 
12133; Hattmakargränden 1 - 11)

HEL 2011-002463 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna detaljplaneändring för tomterna nr 1–4 i kvarteret nr 40125, 
kvarteren nr 40126 och 40127 och gatuområden i 40 stadsdelen 
(Skomakarböle, Stapelstaden) enligt detaljplanekarta nr 12133, daterad 
5.6.2012, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen. 
Med detaljplaneändringen bildas ett nytt kvarter nr 40189.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12133 kartta, päivätty 5.6.2012
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12133 selostus, päivätty 

5.6.2012, täydennetty 12.12.2012
3 Sijaintikartta
4 Havainnekuva, 5.6.2012
5 Vuorovaikutusraportti 5.6.2012, täydennetty 12.12.2012 ja 

yleisötilaisuuden 26.9.2011 muistio
6 Osa päätöshistoriaa
7 Luettelo oheismateriaalista

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 5
Bilaga 6

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
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hyväksyminen
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna detaljplaneändring för tomterna 
nr 1–4 i kvarteret nr 40125, kvarteren nr 40126 och 40127 och 
gatuområden i 40 stadsdelen (Skomakarböle, Stapelstaden) enligt 
detaljplanekarta nr 12133, daterad 5.6.2012, och på de grunder som 
framgår av detaljplanebeskrivningen. Med detaljplaneändringen bildas 
ett nytt kvarter nr 40189.

Sammandrag

Detaljplaneområdet ligger på norra kanten av flervåningshusområdet 
Stapelstaden.

Tomterna i detaljplaneområdet är i Tapulin Huolto Oy:s, SATOliving 
Oy:s och VVO Vuokra-asunnot Oy:s ägo. Planläggningen har inletts på 
ansökan av Tapulin Huolto Oy som äger tomten nr 40125/3. 
Helsingfors stad äger gatuområdet för Hattmakargränden och 
Hattstigen.

I Generalplan 2002 för Helsingfors tas området upp som 
bostadsområde som domineras av flervåningshus. Den aktuella 
detaljplaneändringen stämmer överens med generalplanen.

För området gäller detaljplan nr 8932.

Detaljplaneändringen gör det möjligt att bygga ett nytt radhus i 
flervåningshusområdet. I två av de befintliga flervåningshusen blir det 
dessutom möjligt att bygga nya bostäder i en ny takvåning och delvis i 
den nuvarande bottenvåningen.

Tomterna för flervåningshus har våningsyta på sammanlagt 12 990 m², 
varav 700 m² vy är ny bostadsvåningsyta och 170 m² vy ny våningsyta 
för affärer och servicelokaler. Våningsytan för den nya radhustomten 
uppgår till 1 000 m².

Planeringsfaser och växelverkan

Deltagandet och växelverkan ordnades i enlighet med programmet för 
deltagande och bedömning. Programmet och utkastet till 
detaljplaneändring presenterades vid ett diskussionsmöte för 
allmänheten 26.9.2011.
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Åsikterna om detaljplaneändringen gällde parkeringen, ortnamnen, 
trafikarrangemangen och körförbindelserna i området, tomtens 
nuvarande disposition och naturvärden, konsekvenserna av 
ändringarna för stadsvyerna och invånarna, boendeförhållandena och 
trivseln i de nuvarande husen. I åsikterna konstaterades det att 
områdena för närrekreation utan motiveringar minskas även i andra 
detaljplaneprojekt i området och att de separata detaljplaneområdena i 
området borde ha ingått i samma detaljplaneändring.

Åsikterna har beaktats i planläggningsarbetet så att infarten till den nya 
radhustomten anvisas från Hattmakargränden i stället för Sprutstigen. 
Man har strävat att placera husen på tomten utgående från att i så hög 
grad som möjligt bevara de nuvarande träden. Med ett nytt gatuområde 
för gång- och cykeltrafik säkras dessutom goda förbindelser genom 
området till Svingårdsbacken.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 3.8–3.9.2012.

Inga anmärkningar har framförts. Fastighetsnämnden, nämnden för 
allmänna arbeten, räddningsnämnden, miljönämnden, affärsverket 
Helsingfors Energi, Helen Elnät Ab och samkommunen 
Helsingforsregionens miljötjänster HRM har gett utlåtande om 
förslaget. HRM:s Vattenförsörjning konstaterade att de allmänna 
vattenledningarna och avloppen är färdigt dragna i området och att 
förslaget till detaljplaneändring inte förutsätter att de ska flyttas. 
Räddningsnämnden konstaterade att tillräckliga 
räddningsarrangemang för utrymning av bostäderna ska beaktas i och 
med att bostadshusens våningstal höjs.

Nämnden för allmänna arbeten tog ställning till 
investeringskostnaderna för och den snäva dimensioneringen av 
Brandslangsstigens gatuområde som ska anläggas. Det föreslogs 
dessutom i utlåtandet att man i stället för Brandslangsstigens 
gatuområde ska anvisa området reserverat för gång- och cykeltrafik i 
detaljplanen som servitut på tomterna. De övriga remissorganen hade 
ingenting att påpeka.

Fastighetsnämnden ansåg att förslaget till detaljplaneändring är 
motiverat och att det är positivt att våningstalet höjs. 
Detaljplaneändringen medför ingen avsevärd nytta för de privata 
markägarna varför det inte är nödvändigt att föra sådana förhandlingar 
som avses i det markpolitiska beslut som stadsstyrelsen fattade 
9.2.2004 (172 §).

I rapporten om växelverkan redogörs mer i detalj för utlåtandena och 
anges genmälena till dessa. Utlåtandena ger inte anledning att ändra 
förslaget till detaljplaneändring. De samhällsekonomiska kostnaderna 
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av detaljplanen har justerats i detaljplanebeskrivningen till de delar som 
anges i utlåtandet.

Föredraganden

Förslaget stämmer överens med stadsplaneringsnämndens 
framställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12133 kartta, päivätty 5.6.2012
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12133 selostus, päivätty 

5.6.2012, täydennetty 12.12.2012
3 Sijaintikartta
4 Havainnekuva, 5.6.2012
5 Vuorovaikutusraportti 5.6.2012, täydennetty 12.12.2012 ja 

yleisötilaisuuden 26.9.2011 muistio
6 Osa päätöshistoriaa

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 5
Bilaga 6

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
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Rakennuslautakunta
Pelastuslautakunta
Ympäristökeskus
Helsingin Energia -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 04.02.2013 § 148

HEL 2011-002463 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 40. kaupunginosan (Suutarila, 
Tapulikaupunki) korttelin nro 40125 tonttien nro 1–4, kortteleiden nro 
40126–40127 sekä katualueiden asemakaavan muutoksen 5.6.2012 
päivätyn asemakaavakartan nro 12133 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Asemakaavan 
muutoksella muodostuu uusi kortteli nro 40189. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Helsingin Energia -liikelaitos 7.9.2012

HEL 2011-002463 T 10 03 03

Helsingin Energian lausunto on liitteessä 1.

Lisätiedot
Kivirinne Jouni, Yleissuunnitteluinsinööri, puhelin: +358 9 617 2936

jouni.kivirinne(a)helen.fi

Kiinteistölautakunta 23.08.2012 § 448

HEL 2011-002463 T 10 03 03

Kiinteistökartta J8 R2

Päätös
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Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12133 seuraavan lausunnon: 

Lautakunta pitää asemakaavan muutosehdotusta perusteltuna ja 
kerrosluvun nostamista myönteisenä.

Kaavamuutosalue on pääosin yksityisomistuksessa. Kaupunki omistaa 
Hatuntekijänkujan ja Hattupolun katualueen.

Yksityisille maanomistajille ei aiheudu kaavamuutoksen johdosta 
kaupunginhallituksen 9.2.2004 (172 §) tekemän maapoliittisen 
päätöksen mukaista merkittävää hyötyä, joten mainitun päätöksen 
mukaisia neuvotteluja ei ole syytä käydä.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavan muutosehdotuksen 
nro 12133 johdosta.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Tapio Laalo, maankäyttöinsinööri, puhelin: 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi

Ympäristökeskus Ympäristönsuojelu- ja tutkimusyksikkö 22.8.2012

HEL 2011-002463 T 10 03 03

Ympäristölautakunta on 7.8.2012 päättänyt, että lausunnon asiasta 
antaa ympäristökeskus.

Ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosehdotuksesta.

Lisätiedot
Pitkänen Eeva, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 21.08.2012 § 108

HEL 2011-002463 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon:

Tontin 40125/1 asuinrakennusten kerrosmäärän lisääntyessä tulee 
huomioida, että tontilla on riittävät pelastustiejärjestelyt asunnoista 
poistumisen järjestämiseksi.
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Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Esittelijä
va pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Pulmu Waitinen, palotarkastaja, 09-310 30227

pulmu.waitinen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 14.08.2012 § 359

HEL 2011-002463 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutosehdotuksesta aiheutuisi rakennusvirastolle noin 
85 000 euron investointikustannukset, jotka syntyisivät Paloletkunpolun 
rakentamisesta Hattupolun ja Ruiskupolun väliin. Paloletkunpolulle 
varattu 3 metrin tila on katualueeksi täysin riittämätön. Yleisten töiden 
lautakunta esittää, että jalankululle ja pyöräilylle varatun katualueen 
sijaan asemakaavaan merkitään rasitteena tonteille yleiselle 
jalankululle ja pyöräilylle varattu alueen osa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Virpi Vertainen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38518

virpi.vertainen(a)hel.fi
Elmeri Ahti, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

elmeri.ahti(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 07.08.2012 § 240

HEL 2011-002463 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa 
ympäristökeskus.

Esittelijä
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ympäristöpäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 05.06.2012 § 224

HEL 2011-002463 T 10 03 03

Ksv 0742_19, Hatuntekijänkuja 1-11, karttaruutu J8/R2

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 lähettää 5.6.2012 päivätyn 40. kaupunginosan (Suutarila, 
Tapulikaupunki) korttelin 40125 tonttien 1–4, kortteleita 
40126–40127 sekä katualueiden (muodostuu uusi kortteli 
40189) asemakaavan muutosehdotuksen nro 12133 
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. 

Lisäksi lautakunta päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa 
perimään hakijoilta Kustannukset-liitteen mukaiset asemakaavan 
laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Päätösjakelu:

- kaupunginhallitus

- hallintokeskus/Kaj:n rooteli  ************

- laskutus, hallintokeskus *********

- laskutus, kaupunkisuunnitteluvirasto *******

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Elias Rainio, arkkitehti, puhelin: 310 37275

elias.rainio(a)hel.fi
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§ 35
Ansökan från Pekka Timonen om avsked från tjänsten som 
kulturdirektör vid Helsingfors kulturcentral från 1.4.2013

HEL 2013-001227 T 01 01 04 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
bevilja Pekka Timonen avsked från tjänsten som kulturdirektör vid 
Helsingfors kulturcentral från 1.4.2013.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Pekka Timosen eroilmoitus kulttuurijohtajan virasta

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar bevilja Pekka Timonen avsked från tjänsten 
som kulturdirektör vid Helsingfors kulturcentral från 1.4.2013.

Föredraganden

Pekka Timonen har meddelat att han säger upp sig från tjänsten som 
kulturdirektör vid Helsingfors kulturcentral från 1.4.2013.

Pekka Timonen har beviljats tjänstledighet för perioden 
17.8.2010–1.4.2013 för att vara verkställande direktör för 
Internationella Designstiftelsen (WDC-stiftelsen).  

Enligt instruktionen för Helsingfors stads kultur- och biblioteksväsen är 
kulturdirektören chef för Helsingfors kulturcentral.

Behörighetsvillkor för verkschefen är högre högskoleexamen och 
erfarenhet av administration och ledarskap.

Enligt stadens språkkunskapsstadga ska cheferna för förvaltningarna 
ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga 
muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Den myndighet som ska anställa en tjänsteinnehavare för en vakant 
tjänst beslutar om utlysning av tjänsten. Stadsstyrelsen beslutar dock 
om utlysning av en sådan tjänst för vilken stadsfullmäktige anställer en 
tjänsteinnehavare.
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Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer 
stadsstyrelsen att uppmana Helsingfors kulturcentral att utlysa tjänsten 
som kulturdirektör med de behörighetsvillkor som framgår av 
instruktionen för Helsingfors stads kultur- och biblioteksväsen och av 
stadens språkkunskapsstadga och med den totala månadslön som 
betalas för tjänsten. Totallönen baserar sig på kravnivå 23 i Hay-
lönesystemet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Pekka Timosen eroilmoitus kulttuurijohtajan virasta

Tiedoksi; Muutoksenhakuohje: Kunnallisvalitus, valtuusto

Asianosainen
Kulttuurikeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 04.02.2013 § 149

HEL 2013-001227 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää eron Pekka Timoselle 
Helsingin kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan virasta 1.4.2013 alkaen.

Käsittely

04.02.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että palkan täsmennetään olevan 
"kokonaispalkka": Virasta maksettava kokonaispalkka määräytyy Hay-
palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 23 mukaan.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
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Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
hannu.hyttinen(a)hel.fi
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§ 36
Val av nämndemän vid tingsrätten för mandattiden 2013 - 2016

HEL 2012-012191 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag och 
bilaga 1 välja 300 nämndemän vid Helsingfors tingsrätt för mandattiden 
2013–2016.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Käräjäoikeuden lautamiehet 2013 - 2016 (lopullinen)
2 Käräjäoikeuden lautamiehet 2013 - 2016 (ilman syntymäaikoja - 

lopullinen)
3 Oikeusministeriön päätös 8/31/2012/20.12.2012

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helsingin käräjäoikeus Bilaga 1

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar välja 300 nämndemän vid Helsingfors 
tingsrätt för mandattiden 2013–2016.

Föredraganden

Justitieministeriet har 20.12.2012 fastställt att Helsingfors från 1.1.2013 
ska ha 300 nämndemän. Med stöd av 7 § i tingsrättslagen (581/1993) 
väljer stadsfullmäktige nämndemän vid tingsrätten för en period som 
motsvarar fullmäktiges mandattid. De nuvarande nämndemännens 
mandattid går ut när stadsfullmäktige har valt nya nämndemän och 
valen har vunnit laga kraft.

En nämndeman ska vara finsk medborgare och bosatt i Helsingfors. En 
nämndeman får inte vara försatt i konkurs och hans eller hennes 
handlingsbehörighet får inte ha begränsats samt han eller hon ska 
anses lämplig att verka som nämndeman. Den som inte har fyllt 25 år 
eller som har fyllt 63 år får inte väljas till nämndeman. Då flera 
nämndemän väljs ska de så rättvist som möjligt representera 
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kommuninvånarnas ålders-, köns- och näringsfördelning. Också de 
språkliga förhållandena i kommunen ska beaktas vid valet.

En person som innehar en tjänst vid en allmän domstol eller en 
straffanstalt eller som tjänstgör som allmän åklagare eller yrkesmässigt 
bedriver advokatverksamhet får inte väljas till nämndeman. Inte heller 
en person som utför utsökningsuppgifter eller en person som sköter 
förundersökning av brott eller tull- eller polisbevakning får vara 
nämndeman. En person kan vägra ta emot ett nämndemannauppdrag 
på samma grunder som när det gäller andra kommunala 
förtroendeuppdrag.

Till en nämndeman betalas av statliga medel arvode, dagtraktamente 
och ersättning för inkomstbortfall m.m. Justitieministeriet fastställer 
grunderna för och beloppet av arvodena och ersättningarna.

En sammanställning över de nämndemän som föreslås bli valda och ett 
brev från justitieministeriet, daterat 20.12.2012, utgör bilagor till detta 
ärende.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Käräjäoikeuden lautamiehet 2013 - 2016 (muutokset 12.2.2013)
2 Käräjäoikeuden lautamiehet 2013 - 2016 (ilman syntymäaikoja 

12.2.2013)
3 Oikeusministeriön päätös 8/31/2012/20.12.2012

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helsingin käräjäoikeus Bilaga 1

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 04.02.2013 § 150

HEL 2012-012191 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi 
seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättänee valita 300 lautamiestä Helsingin 
käräjäoikeuteen toimikaudeksi 2013 - 2016.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi
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§ 37
Kj / Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om 
förnyande av innovationsfondens verksamhet

HEL 2012-011880 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anu Turunen, planeringsingenjör, telefon: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Bilagor

1 Holopainen Mari valtuustoaloite Kvsto 28.9.2012 asia 28

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Mari Holopainen 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Mari Holopainen och 16 andra ledamöter nämner följande i 
sin motion:

"Revisionsnämnden fäste i sin utvärderingsberättelse 2011 
uppmärksamhet vid Helsingfors innovationsfonds verksamhet, 
användningssyftena för de medel som fonden delar ut och 
utvärderingen av de finansierade projekten. Av anslagen har nästan 
hälften delats ut till två förvaltningar, hälsovårdscentralen och 
socialverket.

Fonden har som mål att finansiera investeringsprojekt som skapar en 
framtida näringsgrund. Ett mål är bl.a. att förbättra kvaliteten, 
effektiviteten och användarorienteringen i stadens service. För att 
innovationsfonden ska uppfylla de mål som ställts för den så bra som 
möjligt, bör även kommunikationen som riktas till aktörer utanför staden 
utvecklas. I nuläget är det svårt att hitta omfattande och tidsenlig 
information om innovationsfonden. Det kan antas att om möjligheterna 
att ansöka om bidrag från fonden kommer till mera allmän kännedom, 
får innovationsfonden ta emot flera och i medeltal högklassigare och 
mera innovativa ansökningar. Det är med hjälp av fondens projekt 
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också möjligt att uppmuntra till etablering av nya slags 
samarbetsnätverk.

Vi undertecknade föreslår att innovationsfondens verksamhet förnyas. 
Verksamheten ska vara öppnare och kommunikationen ske bl.a. med 
hjälp av en egen webbplats. Informationen om de kommande 
möjligheterna att ansöka om bidrag ska delges aktivt och bredbasigt. 
Möjligheten att utvärdera projekten anonymt hos utomstående 
utvärderare ska utredas. Noggrannare kriterier ska fastställas för 
projekten som får stöd och förverkligandet av kriterierna ska följas 
upp."

Utvärderingen av projekt som finansieras ur innovationsfonden har 
skett i en multidisciplinär arbetsgrupp där bl.a. de näringspolitiska och 
datatekniska perspektiven har beaktats. Utvärderingen av projekten har 
alltid utförts med stadens intresse och strategiska mål som prioriteter. 
Det är ändamålsenligt att handla så även i fortsättningen.

I stället för att i första hand anlita en utomstående utvärderare kan 
stadens interna utvärderingsförfarande förbättras ytterligare. I fråga om 
förortsfonden deltar bl.a. förortsprojektet i utvärderingen av projekt och 
alla som har gjort förslag har möjlighet att se varandras förslag. Det här 
kunde lätt göras möjligt även i fråga om innovationsfonden, i vilket fall 
projektförslagen avfattas med hjälp av en elektronisk blankett.

Innovationsfondens, liksom förortsfondens, verksamhet presenteras i 
fortsättningen i större omfattning, men det är viktigt att det hos staden 
finns ett samarbetsorgan som kan ta fram t.ex. ett elektroniskt 
projektförslag. Enligt innovationsfondens regler kan dess medel 
användas antingen av staden eller för finansiering av 
investeringsprojekt som genomförs i samverkan med övriga aktörer.

Social- och hälsovårdssektorn är stadens största aktör och det är 
naturligt att där förekommer innovativ verksamhet. Kriterierna för 
innovationsfondens projekt kan inte ändras utan fullmäktiges beslut, 
men uppföljningen kan effektiviseras.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anu Turunen, planeringsingenjör, telefon: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Bilagor

1 Holopainen Mari valtuustoaloite Kvsto 28.9.2012 asia 28
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 94

HEL 2012-011880 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mari Holopaisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi
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§ 38
Kj / Den av ledamoten Tarja Tenkula väckta motionen om ett 
invånarhus i Brobacka köpcentrum

HEL 2012-012538 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Tarja Tenkula väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Tarja Tenkulan aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Tarja Tenkula väckta 
motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Tarja Tenkula och 10 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att de tomma lokalerna i Brobacka köpcentrum byggs om till ett 
invånarhus och att staden tar en aktivare roll i affärscentrumens 
fastighetsaktiebolag.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena som kommit in och konstaterar 
att utvecklande av ett köpcentrum är en viktig faktor vid främjandet av 
livskraften och trivseln i bostadsområden.

Enligt det av stadsstyrelsen godkända (3.12.2012) målet för det 
fortsatta arbetet inom demokratiprojektet förstärks förutsättningarna för 
invånardeltagande i fråga om demokratilokaler. Före utgången av år 
2013 utarbetas en utredning om invånarlokaler och andra 
demokratilokaler i olika delar av staden som är avsedda för invånare 
och övriga aktörer i medborgarsamhället. I början av 2013 inleddes ett 
försök med lokalt deltagande för att i tio pilotobjekt hitta fungerande 
verksamhetsmodeller för invånardeltagande som lämpar sig för alla 
områden i staden. Utredningen och uppföljningen av pilotprojekten för 
lokalt deltagande används för att samla ihop ett behövligt 
kunskapsunderlag och skapa en verksamhetsmodell för 
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demokratilokaler och sänka tröskeln för ibruktagandet av de befintliga 
lokalerna.

Staden stöder invånarhus och invånarlokaler för tillfället både 
ekonomiskt och funktionellt på olika sätt. Förvaltningarna prioriterar 
uthyrningen av lokaler utifrån utgångspunkterna för sin egen 
basverksamhet. Siltamäki-Suutarila-Seura ry ansvarar för 
arrangerandet av kvartersstugeverksamheten för äldre i Brobacka. 
Föreningen har hittills fått stöd för sin verksamhet från socialverket. 
Lokalalternativen för kvartersstugeverksamheten för äldre i Brobacka 
utreds som bäst i samverkan mellan staden och Siltamäki-Suutarila-
Seura ry och det är meningen att ett beslut i frågan fattas utifrån 
utredningsarbetet så snart som möjligt.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Tarja Tenkulan aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 95

HEL 2012-012538 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tarja Tenkulan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 18.1.2013

HEL 2012-012538 T 00 00 03
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Talous- ja suunnittelukeskus pitää ostoskeskusten kehittämistä 
tärkeänä tekijänä asuinalueiden elinvoimaisuuden ja viihtyisyyden 
edistämisessä. Ostoskeskusalueita tulisi kehittää yhdessä paikallisten 
toimijoiden ja kiinteistön omistajien kanssa ottaen huomioon koko 
kaupunginosa ja kaikki siellä toimivat toimijaryhmät kokonaisuutena 
sekä täydennysrakentamismahdollisuudet huomioiden. 

Valtuutettu Tarja Tenkulan valtuustoaloitteessa esitetään, että kaupunki 
edistäisi Siltamäen ostoskeskuksessa tyhjinä olevien entisen postin (n. 
100 m2) ja elintarvikeliikkeen (n. 300 m2) tilojen saamista 
asukaskäyttöön. Aloitteen mukaan erityisesti ikäihmisten 
korttelitupatoiminta tarvitsee toiminnalleen tilan. 

Ikäihmisten korttelitupatoiminnan järjestämisestä vastaa Siltamäki-
Suutarila-seura. Aikaisemmin korttelitupa toimi sosiaaliviraston tiloissa 
päiväkodin yhteydessä. Päivähoidon otettua tilat omaan käyttöönsä, 
korttelitupa siirtyi vieressä sijaitsevalle seurakuntatalolle. Tilasta ei ole 
tarvinnut maksaa vuokraa. Siltamäki-Suutarila-seura on ollut 
kiinnostunut postin tilasta, mutta sen vuokrataso on liian korkea. 

Talous- ja suunnittelukeskus pitää nykyistä tapaa hoitaa Siltamäen 
korttelitupatoiminnan tilajärjestelyt parhaana. Tilaa voisi pyrkiä 
kehittämään yhdessä omistajansa kanssa niin, että se parantaisi 
korttelituvan toimintamahdollisuuksia. Säästyviä resursseja voitaisiin 
käyttää sosiaali- ja terveysviraston muihin tärkeäksi katsomiin 
toimintoihin esimerkiksi Siltamäen alueella. Tilojen kustannustehokas 
yhteiskäyttö on osoitus erinomaisesta suunnittelusta kaupungin 
strategiaohjelman toteuttamiseksi. Suutarilassa sijaitsee myös 
kaupungin omia tiloja, joissa järjestetään ikäihmisille tarkoitettua 
toimintaa. Palvelupisteisiin on toimivat bussiyhteydet, joten näiden 
tilojen tehokkaampaa käyttöä voisi myös tarkastella osana ikäihmisten 
palveluverkkoa.

Lisätiedot
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 19.12.2012 § 706

HEL 2012-012538 T 00 00 03

Päätös

Kiinteistölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle aloitteesta 
seuraavan lausunnon:

Siltamäen ostoskeskuksen omistaa Siltakeskus Oy, jonka 
osakekannasta kaupunki omistaa noin 26 %, lasten päiväkodin 
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hallintaan oikeuttavat osakkeet. Päiväkodin pinta-ala on 1 033 m². 
Lisäksi kaupunki omistaa muiden osakkuuksien kautta osuuden 
uimahallista ja kuntosalista, joiden pinta-ala on 592 m². Muussa 
omistuksessa on seurakuntatila, toimistotila ja 15 myymälähuoneistoa.

Kiinteistöviraston tilakeskus on vuokrannut päiväkodin 
sosiaalivirastolle. Tilakeskuksella ei ole vapaata vuokrattavissa olevaa 
tilaa ostoskeskuksessa.

Ostoskeskuksessa on ollut syksyllä 2012 muutama huoneisto tyhjänä. 
On todennäköistä, että niiden omistaja mielellään vuokraa ne, ellei niille 
ole omaa käyttöä. Mikäli myymälälle ei ole kysyntää, ne voidaan 
mahdollisesti vuokrata muuhunkin käyttöön esim. asukastilaksi.

Aloitteessa mainitaan, että sosiaalivirasto tarvitsee päiväkodin tilat 
päiväkodin omiin tarpeisiin ja on luvannut ikäihmisille toisen toimitilan. 
Tällöin selkein tapa edetä olisi, että asukastalon toiminnasta vastaava 
taho vuokraisi sopivaksi katsomansa tilat niiden omistajalta. Kun 
vuokrauksen ehtona ilmeisesti on kaupungin avustus, on ensin saatava 
varmistus sosiaalivirastolta, että se tulee myöntämään vuokra-
avustusta toimitiloihin.

Kiinteistöviraston tilakeskuksen tiedossa ei ole, missä kunnossa vapaat 
tilat ovat ja mitä muutostöitä niihin on tehtävä, jotta ne voidaan muuttaa 
asukkaiden kokoontumiskäyttöön. 

Kiinteistölautakunta pyytää sosiaali- ja terveystoimen tilahallintoa 
varmistamaan, että hankkeeseen varattavat vuokra- ja mahdolliset 
muutostyöinvestoinnit on huomioitu sosiaali- ja terveystoimelle 
mitoitetuissa tilakeskuksen määrärahoissa.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Jarmo Raveala, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 04.12.2012 § 391

HEL 2012-012538 T 00 00 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon.
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Siltamäen vanhusten korttelituvasta on tehty kumppanuussopimus 
14.11.2007 Helsingin kaupungin sosiaaliviraston, Siltamäki-Suutarila-
Seura ry:n ja Suutarilan omakotiyhdistys ry:n kesken. Sopimus oli 
voimassa toistaiseksi ja se jouduttiin irtisanomaan kesäkuussa 2011 
päiväkodin keittiötiloissa ilmenneen laajan kosteusvaurion takia.

Päiväkodin keittiöremontin valmistuttua päiväkodin kaikki tilat on 
jouduttu ottamaan päiväkotilasten käyttöön. Tilojen käyttöönottamisen 
syynä on alueella kasvanut päivähoidon palvelutarve. 
Väestöennusteen mukaan Siltamäen osa-alueella 1-6 -vuotiaiden 
lasten määrä kasvaa noin 50 lapsella vuoteen 2016 mennessä. 
Lapsimäärän kasvu johtuu alueen täydennys- ja uudisrakentamisesta.

Tällä hetkellä toiminta jatkuu kahdesti viikossa Siltamäen 
ostoskeskuksessa sijaitsevassa Malmin seurakunnan osoittamassa 
Siltamäen seurakuntakodissa. Tätä ei ole kuitenkaan pidetty 
korttelituvan omana tilana, mikä on jonkin verran vähentänyt kävijöiden 
määrää. Siltamäki-Suutarila-Seura ry on esittänyt  mm. kaupungille 
korttelituvan uudeksi tilaksi Siltamäen ostoskeskuksessa sijaitsevan ns. 
Sitruuna -baarin tiloja. Tilat ovat kuitenkin yksityisessä omistuksessa ja 
omistajan esittämää vuokratarjousta (2 500 euroa/kk) on pidetty liian 
korkeana.

Todettakoon, että sosiaalilautakunta on 30.10.2012 (351 §) kohdalla 
käsitellyt Siltamäki-Suutarila-Seura ry:n vetoomusta asiassa ja pitänyt 
vastauksessaan erittäin tärkeänä korttelituvassa järjestettyä 
ikäihmisten tarvitsemaa toimintaa ja pitänyt korttelitiloja yhtenä 
keskeisenä vanhustyön tukirakenteena sekä todennut, että 
päävaihtoehtona tutkitaan Siltamäki–Suutarila-Seura ry:n esittämiä
Sitruuna-baarin tiloja. Edellytyksenä on vuokratason kohtuullisuus ja 
alueen muidenkin toimijoiden liittyminen tilojen käyttäjiksi riittävän 
käyttöasteen saavuttamiseksi. Neuvottelut Siltamäki-Suutarila-Seuran 
ry:n, sosiaaliviraston ja vuokranantajan kanssa tilan vuokraamiseksi 
ovat jo käynnistyneet.

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Jarmo Räihä, johtava asiantuntija, puhelin: 310 58385

jarmo.raiha(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.11.2012 § 412

HEL 2012-012538 T 00 00 03

Päätös
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Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että valtuustoaloitteen 
mukaisten asukastilojen sijoittamiselle Siltamäen ostoskeskuksen 
tiloihin ei asemakaavan puolesta ole estettä. 

Siltamäen ostoskeskuksen tontti on voimassa olevassa 
asemakaavassa (nro 6495, vahvistettu 1971) liikerakennusten 
korttelialuetta (AL), jolla on rakennusoikeutta 3 500 + 1 200 
kerrosneliömetriä. Lukusarjan edellinen luku osoittaa tontin kerrosalan 
ja jälkimmäinen luku kerrosalan lisäksi tontille rakennettavaksi sallitun 
katetun, lämmitettävän käytävä- ja toritilan enimmäispinta-alan. Tontilla 
saadaan osittain maan alla olevaan kellarikerrokseen sijoittaa 
kerrosalaan laskettavia kerho-, nuoriso- tai vastaavia tiloja, kuitenkin 
enintään 700 m2. Tontilla on tällä hetkellä ostoskeskusrakennus, jossa 
on myymälätilojen lisäksi myös toimistotilaa ja pieni uimahalli. Osa 
myymälätiloista on tyhjillään.

Asukastilojen sijoittaminen kellaritilojen sijaan maanpäällisiin liiketiloihin 
olisi kaupunkisuunnitteluviraston näkemyksen mukaan vähäinen 
poikkeaminen asemakaavasta ja hyvin perusteltavissa mm. olemassa 
olevien tilojen tarkoituksenmukaisella käytöllä.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Johanna Mutanen, arkkitehti, puhelin: 310 37299

johanna.mutanen(a)hel.fi
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§ 39
Ryj / Den av ledamoten Kimmo Helistö väckta motionen om en 
kattpark i Berghäll

HEL 2012-011881 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Kimmo Helistö väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Kimmo Helistön aloite 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Kimmo Helistö 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Kimmo Helistö och 8 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att en kattpark grundas i Berghäll.

Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in och 
konstaterar att katter kan rastas kopplade på nästan alla av stadens 
parkområden borträknat de områden som avses i 14 § i ordningslagen. 
Sådana är bl.a. lekplatser för barn, motionsslingor, allmänna 
badstränder och idrottsplaner.

Byggnadskontoret kan utreda möjligheterna att förbättra möjligheterna 
att rasta katter på allmänna områden, om en intresseorganisation för 
katter och en lokal boendeförening lämnar in ett initiativ i saken till 
byggnadskontoret. Byggnadskontoret har dock inte möjligheter att 
grunda och upprätthålla en kattpark i den rådande ekonomiska 
situationen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035
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kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Kimmo Helistön aloite 

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 96

HEL 2012-011881 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Kimmo Helistön 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 11.12.2012 § 567

HEL 2012-011881 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Kissan lajityypillisten ominaisuuksien vuoksi aidattu kissapuisto ei 
lisänne merkittävästi lemmikkikissojen hyvinvointia. Kissoja, kuten 
koiriakin, ulkoilutetaan kytkettyinä kaupungissa. Kytkettynä 
ulkoiluttamiseen soveltuvat lähes kaikki kaupungin puistoalueet, paitsi 
leikkipaikat ja vastaavat järjestyslain 14 §:n pois rajaamat alueet. 
Puistoalueilla kissa voi turvallisesti toteuttaa lajityypillisiä tarpeitaan 
kytkettynä omistajansa valvonnassa. Kissojen hyvinvoinnin kannalta 
merkittävää on lemmikin omistajien oma aktiivisuus järjestää 
virikkeellistä toimintaa kissoille. 

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä resursseja laajentaa 
palveluitaan yleisillä alueilla. Rakennusvirastolla on halua ja 
mahdollisuus selvittää kissojen ulkoilutusmahdollisuuksien 
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parantamista yleisillä alueilla yhteistyössä alan yhdistysten ja 
järjestöjen kanssa, jos ne esittävät tätä. Rakennusvirasto toivoo, että 
mahdollinen aloite kissapuiston perustamiseksi tulisi sekä paikalliselta 
asukasyhdistykseltä että alan etujärjestöiltä. Puiston kehittämis- ja 
hallintavastuu sopisi hyvin esimerkiksi järjestölle tai yhdistykselle.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 04.12.2012 § 439

HEL 2012-011881 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Kissapuisto on käsitteenä uusi eivätkä ne ole yleisiä maailmalla. 
Toiminnan sisältö tulisi siten kartoittaa tarkasti yhdessä 
kissanomistajien ja viranomaisten kesken.

Esityksessä jaetaan kissapuisto kahteen osaan, joista toisessa kissat 
olisivat kytkettyinä ja toisessa ne olisivat vapaina. Kissoja voi 
ulkoiluttaa kytkettyinä lähes kaikilla kaupungin puistoalueilla pois lukien 
leikkipaikat ja vastaavat järjestyslain (14 §) rajaamat alueet sekä 
esimerkiksi koirapuistot. Nykyinen viherverkko tarjoaa siten runsaasti 
ulkoilemismahdollisuuksia kissoille. Varsinaisia toiminnallisia 
lemmikkieläinten laitteita ja kalusteita ei ole sijoitettu kaupungin 
puistoihin.

Kissapuiston sijoittamiseksi on tutkittu Kallion, Alppiharjun, Sörnäisten 
ja Vallilan puistoja. Alueille yhteistä on se, että niissä on asukaslukuun 
suhteutettuna vähiten viheralueita Helsingissä. Asemakaavoissa ei 
osoiteta puistojen yksityiskohtaista käyttöä tai järjestelyjä, vaan 
puistojen suunnittelusta vastaa rakennusvirasto. Siten voimassa olevat 
asemakaavat mahdollistavat kissapuiston rakentamisen lähes 
jokaiselle viheralueelle. Käytännössä puistot ovat kuitenkin 
leikkipuistoina, koirapuistoina, melualueella tai sijaitsevat 
kaupunkikuvallisesti siten, että niihin ei voida sijoittaa kissapuistoa. 
Kallion puistoista yksi (Pengerpuisto), Alppiharjun puistoista kolme 
(Kinaporinpuisto, Savonpuisto ja Saimaanpuistikko), Sörnäisissä yksi 
(Katri Valan puisto) ja Vallilassa kaksi puistoa (Dallapénpuisto ja 
Roineenpuisto) sijaitsee siten, että kissapuiston sijoittamiselle ei ole 
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suoraan edellä mainitun kaltaista estettä. Kissapuistoa tulisi tutkia 
kaupunkikuvan kannalta tarkemmin sen toiminnallisen ja visuaalisen 
hahmon selkiinnyttyä.

Rajattu alue, jossa kissat voivat ulkoilla vapaina on aidattava 
tiheäsilmäisellä verkolla siten, että kissat eivät pääse kiipeämään aidan 
yli. Käytännössä tämä tarkoittaisi umpinaista häkkiä. Hygienia- ja 
turvallisuussyistä alueesta on rakennettava yksinkertainen ja aukea. 
Suuri osa kissoista olisi siltikin pidettävä kytkettyinä. Alueella ei voi olla 
esimerkiksi puita kiipeämisen ja raapimisen vuoksi. Tästä johtuen 
kissapuisto muodostaa kaupunkikuvaan suljetun, näkyvän ja 
suurehkon häkin, jollaista ei voida sijoittaa merkittäviin tai arvokkaisiin 
näkymiin. Tällaisia ovat esimerkiksi arvokkaaseen rakennettuun 
ympäristöön liittyvät ja kaupunkikuvan kannalta merkittävät puistot.

Esitetyn kaltaisten kissapuistojen sijaan olisi tarkoituksenmukaisempaa 
selvittää kissojen ulkoiluttamismahdollisuuksien parantamista 
nykyisessä viherverkostossa.

Päätösjakelu:

- rakennusvirasto, Petri Arponen

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Niklas Lähteenmäki, arkkitehti, puhelin: 310 37260

niklas.lahteenmaki(a)hel.fi
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§ 40
Ryj / Den av ledamoten Hannele Luukkainen väckta motionen om 
ändring av stadens kaninpolitik

HEL 2012-012528 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Hannele Luukkainen väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Vt Hannele Luukkaisen aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Hannele Luukkainen 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Hannele Luukkainen och 15 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att staden ska ändra sin kaninpolitik genom att sluta döda 
hardjur och koncentrera sig på att skydda parkerna.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och konstaterar att vildkaninen 
har klassificerats som en skadlig främmande art i den nationella 
strategin för främmande arter. Enligt strategin ska man i första hand 
sträva att helt utrota de skadliga främmande arterna eller begränsa 
ökningen av artbeståndet om det redan har etablerat sig.

Viktiga principer i stadens plan för bekämpning av kaninbeståndet är 
förutseende skydd av växter, uppföljning och reglering av 
kaninbeståndet, effektiv och öppen information och samarbete med 
olika aktörer. Kaninjakten följer djurskyddslagen och bestämmelserna i 
jaktlagen och jaktförordningen.

Det är inte ekologiskt eller med tanke på djurskyddet eller den 
nationella strategin för främmande arter motiverat att avstå från 
kaninjakten. Det skulle leda till att kaninbeståndet ökar.
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Staden skyddar dessutom växter som en tilläggsåtgärd för att bekämpa 
kaninskador.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Vt Hannele Luukkaisen aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 97

HEL 2012-012528 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Hannele Luukkaisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 27.11.2012 § 342

HEL 2012-012528 T 00 00 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa  seuraavan lausunnon.

Helsingin villikanikanta on lähtöisin luontoon vapautetuista 
lemmikkikaneista. Eläinten pyynti aloitettiin paikallisen kanikannan 
kasvun rajoittamiseksi, jotta kanien aiheuttamat taloudelliset vahingot 
pysyisivät kohtuullisina. Paljolti pyynnin vuoksi kanikanta ei ole 
kasvanut voimakkaimpien ennusteiden mukaisesti. Samanaikaisesti 
aloitettiin puistojen ja viheralueiden puuvartisen kasvillisuuden 
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suojaaminen verkoilla. Kani aiheuttaa haittaa myös viheralueiden 
kasvualustoille ja rakenteille kaivamalla pesäluolastojaan.

Helsingin alueella esiintyy myös rusakoita, jotka syövät talviaikaan 
hedelmäpuiden kuorta, oksia ja taimia sekä kaivavat lumen alta ruohoja 
ja heinää. Metsäjänis on Helsingissä vähälukuinen ja ei aiheuta suuria 
kasvillisuusvaurioita. Rusakoiden talviaikaiset tuhot ovat kohdistuneet 
kaupungin siirtolapuutarha-alueille, pihoihin ja puutarhoihin. 
Siirtolapuutarhat tarjoavat ravintoa ja suojapaikkoja, mutta rusakoiden 
määrä niissä on viimeisimmän tiedon mukaan vähentynyt. Rusakoiden 
ja villikanien pyyntiä siirtolapuutarha-alueilla ylläpidetään kasvituhojen 
minimoimiseksi.

Vuonna 2010  laadittiin suunnitelma kanivahinkojen torjumiseksi 
Helsingissä. Työryhmässä oli edustajia rakennusvirastosta, 
liikuntavirastosta, kiinteistövirastosta, ympäristökeskuksesta, Helsingin 
Satamasta, Starasta sekä Liikennevirastosta. Työryhmä oli työssään 
yksimielinen.

Helsingin kanivahinkojen torjuntasuunnitelman keskeisinä periaatteina 
ovat:
1. Kasvillisuutta suojataan ennakoivasti
2. Helsingin kanikantaa seurataan
3. Helsingin kanikantaa säädellään
4. Tiedotetaan tehokkaasti ja avoimesti
5. Tehostetaan yhteistyötä eri tahojen ja maanomistajien kanssa ja 
sovitaan vastuut.

Villikani on luokiteltu valmisteilla olevassa kansallisessa 
vieraslajistrategiassa haitalliseksi vieraslajiksi. Haitallisia vieraslajeja 
tulee strategian mukaan pyrkiä ensisijaisesti hävittämään kokonaan tai 
kannan jo vakiinnuttua, rajoittamaan kannan kasvua. Strategian 
toimeenpanosta vastaavat monet eri tahot, kunnat ja kaupungit 
mukaan lukien.

Villikanien ja rusakoiden pyytäminen suoritetaan Helsingin kaupungin 
tilaamana metsästyslain ja -asetuksen sekä eläinsuojelulain 
edellyttämällä tavalla. Rakennusvirasto on laatinut kanivahinkojen 
torjumiseksi erillisen ohjekirjan, jossa pyyntityö on ohjeistettu erityisesti 
kaupunkiolosuhteet ja eläinten hyvinvointi huomioiden. 

Kanit ovat levittäytyneet laajemmalle alueelle muodostaen erillisiä 
paikallisia yhdyskuntia. Pyynti kohdistetaan erityisesti tiheän kannan 
alueisiin. Kanikanta onkin pienentynyt tehokkaan pyynnin ansiosta 
keskeisillä kantakaupungin viheralueilla. Samaan aikaan kanien 
levittäytyminen on jatkunut, ja niiden turvana on tulevina vuosina 
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omakotialueiden yksityinen maanomistus, joka rajoittaa mahdollisen 
pyynnin järjestelyjä. 

Viime vuosien runsaslumiset talvet ovat myös vaikeuttaneet villikanien 
lisääntymistä. Koko ajan on myös käytössä luonnonmukainen 
”biologinen torjunta”: kanit ovat monen petoeläimen erinomainen 
saalislaji, ja niiden kannan kasvulla lienee merkittävä osuus ainakin 
ketun, huuhkajan ja kärpän kaupunkilaistumisessa.

Villikanien talviaikainen ravintokasvivalikoima on muihin jäniseläimiin 
verrattuna hyvin monipuolinen. Kaneille kelpaavat tutkimusten mukaan 
monenlaiset lehtipuut ja -pensaat, mutta myös monet havukasvit. Siksi 
tiheän kannan alueilla on tehtävä pyyntityötä kasvien suojaamisen 
lisäksi. Puistojen ja puutarhojen kasvivalikoima supistuisi erittäin 
pieneksi, jos viheralueilla suosittaisiin vain jäniseläinten kannalta 
epämieluisia kasveja. Tämä olisi haitallista sekä esteettisen että 
ekologisen monimuotoisuuden kannalta. Ekologisesti olisi vielä paljon 
haitallisempaa, jos kanikannan tiheys johtaisi uusien 
luonnonympäristöjen, etenkin lehtojen, asuttamiseen.

Myös eläinsuojelun näkökulmasta on parempi vaihtoehto pitää 
rajoitettava eläinkanta pienenä, jolloin tapettavien yksilöiden määrä 
pysyy kohtuullisena. Kanikannan vapaa kasvu voisi helposti johtaa 
tilanteeseen, jossa haittojen ylittäessä tietyn kynnyksen päädyttäisiin 
voimakkaisiin rajoitustoimiin, ja niihin ryhtyisivät myös yksityiset 
haitankärsijät heikolla ammattitaidolla. Kanien torjuntakeinot maailmalla 
ovat olleet hyvin monimuotoisia, ja Helsingissä käytetty valikoima on 
omaksuttu tämän kirjon tehokkaasta ja eläinsuojelullisesti 
hyväksyttävästä päästä.

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Pekka Paaer, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 64316

pekka.paaer(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 20.11.2012 § 517

HEL 2012-012528 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:
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Villikani on luokiteltu Suomessa kansallisen vieraslajistrategian mukaan 
haitalliseksi vieraslajiksi. Haitallisia vieraslajeja tulee strategian mukaan 
pyrkiä ensisijaisesti hävittämään kokonaan tai kannan jo vakiinnuttua, 
rajoittamaan kannan kasvua. Strategian toimeenpanosta vastaavat 
monet eri tahot, mukaan lukien kunnat ja kaupungit.

Pääkaupunkiseudun villikanikanta on lähtöisin Arabian alueella 
luontoon vapautetuista tai karanneista lemmikkikaneista. 2000-luvun 
leutojen talvien ja Arabianrannan rakentamisen myötä kanikanta 
lisääntyi voimakkaasti ja levittäytyi Helsingin kantakaupungin puistoihin 
ja puutarhoihin.

Villikanikannan pyynti käynnistettiin Helsingissä 2000-luvun 
puolivälissä. Päätavoitteena oli kanikannan kasvun rajoittaminen, jotta 
kanien aiheuttamat taloudelliset vahingot pysyisivät kohtuullisina. 
Samanaikaisesti pyynnin kanssa aloitettiin puistojen ja viheralueiden 
puuvartisen kasvillisuuden suojaaminen verkoilla.

Kesällä 2009 Helsingin kaupunginhallitus kehotti kaupungin eri 
hallintokuntia tehostamaan yhteistyötä kanien aiheuttamien tuhojen 
vähentämiseksi. Rakennusvirasto kutsui kaupungin eri virastojen 
edustajia yhteiseen työryhmään, jonka tuloksena laadittiin suunnitelma 
kanivahinkojen torjumiseksi Helsingissä. Työryhmässä oli edustajia 
rakennusvirastosta, liikuntavirastosta, kiinteistövirastosta, 
ympäristökeskuksesta, Helsingin Satamasta, Starasta sekä 
Liikennevirastosta.

Työryhmässä päätettiin, että Helsingin kaupungilla tulee olla yhtenäiset 
periaatteet kanivahinkojen torjunnassa. Helsingin kanivahinkojen 
torjuntasuunnitelmassa keskeisinä periaatteina ovat:

 Kasvillisuutta suojataan ennakoivasti
 Helsingin kanikantaa seurataan
 Helsingin kanikantaa säädellään
 Tiedotetaan tehokkaasti ja avoimesti
 Tehostetaan yhteistyötä eri tahojen ja maanomistajan kanssa ja 

sovitaan vastuut

Työryhmä oli työssään yksimielinen.

Kanikanta on pienentynyt  tehokkaan pyynnin ansiosta erityisesti 
keskeisillä kantakaupungin viheralueilla ja siirtolapuutarha-alueilla. 
Viime vuosien runsaslumiset talvet ovat myös vaikeuttaneet villikanien 
lisääntymistä talviaikaan. Eläimet ovat levittäytyneet laajemmalle 
alueelle muodostaen erillisiä paikallisia populaatioita. Pyynti 
kohdistetaan erityisesti tiheän kannan alueisiin. Mikäli kanipyynti 
lopetetaan kokonaan, kanta lähtee uudelleen kasvuun.
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Kasvien suojaustoimet ovat osoittautuneet tehokkaaksi lisäkeinoksi 
kanien aiheuttamien tuhojen minimoimiseksi. Villikanien talviaikainen 
ravintokasvivalikoima on muihin jäniseläimiin verrattuna hyvin 
monipuolinen. Kaneille kelpaavat tutkimusten mukaan monenlaiset 
lehtipuut ja -pensaat, mutta myös monet havukasvit. Siksi tiheän 
kannan alueilla pyyntityötä on tehtävä kasvien suojaamisen lisäksi. 
Puistojen ja puutarhojen kasvivalikoima supistuisi hyvin pieneksi, jos 
viheralueilla suosittaisiin vain jäniseläinten kannalta epämieluisia 
kasveja.

Rakennusvirasto on laatinut kanivahinkojen torjumiseksi erillisen 
ohjekirjan, jossa pyyntityö on ohjeistettu erityisesti kaupunkiolosuhteet 
ja eläinten hyvinvointi huomioiden. Ohjekirjaan on koottu runsaasti 
tietoa myös kasvillisuuden suojaamisen keinoista, materiaaleista ja 
menetelmistä. Ohjeiden noudattamista valvotaan säännöllisesti.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa valtuustoaloitteessa esitettyä 
toimintatapaa puistojen ja siirtolapuutarhojen kasvillisuuden 
suojaamisesta verkoilla.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi
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§ 41
Ryj / Den av ledamoten Anu Korppi-Koskela väckta motionen om 
återgång till den gamla rutten för busslinje 16

HEL 2012-012541 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Anu Korppi-Koskela väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

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 Henrik Nyholm 
understödd av ledamoten Pekka Saarnio under diskussionen hade 
föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till 
stadsstyrelsen för ny beredning med följande motivering:

Ruttändringen på linje 16 har betydligt försvårat arbets- och 
skolresorna i Hertonäs med närområden. Linje 16 har trots små 
punktlighetsproblem erbjudit dem som bor och arbetar i Hertonäs med 
omgivning en direkt förbindelse från Hertonäs till Kronohagen, 
Salutorget och södra Helsingfors. Att linjen slutar på Blåbärslandet stör 
direkt dem som åker från Hertonäs, Degerö, Tammelund, Kasberget 
och andra stadsdelar med förbindelse till Hertonäs metrostation. 
Speciellt bör nämnas de skolelever som har kunnat åka med linje 16 
från området till sin skola utan omstigning. Vid rutten finns nämligen 
Elias-koulu och Sibelius-lukio.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet 
röstar ja; vinner nej, har ledamoten Henrik Nyholms förslag om 
återremiss godkänts.

1 omröstningen
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JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ruttändringen på linje 16 har betydligt försvårat arbets- 
och skolresorna i Hertonäs med närområden. Linje 16 har trots små 
punktlighetsproblem erbjudit dem som bor och arbetar i Hertonäs med 
omgivning en direkt förbindelse från Hertonäs till Kronohagen, 
Salutorget och södra Helsingfors. Att linjen slutar på Blåbärslandet stör 
direkt dem som åker från Hertonäs, Degerö, Tammelund, Kasberget 
och andra stadsdelar med förbindelse till Hertonäs metrostation. 
Speciellt bör nämnas de skolelever som har kunnat åka med linje 16 
från området till sin skola utan omstigning. Vid rutten finns nämligen 
Elias-koulu och Sibelius-lukio.

Ja-röster: 43
Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Mika 
Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, 
Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, 
Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Päivi 
Lipponen, Jape Lovén, Pekka Majuri, Sari Mäkimattila, Lasse 
Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Tom 
Packalén, Osku Pajamäki, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Erkki 
Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Tomi Sevander, 
Astrid Thors, Tuomo Valokainen

Nej-röster: 31
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Gunvor 
Brettschneider, Yrjö Hakanen, Heidi Hautala, Veronika Honkasalo, 
Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Seppo 
Kanerva, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa 
Korkkula, Harri Lindell, Eija Loukoila, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Henrik Nyholm, Tuomas Rantanen, 
Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, 
Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Blanka: 4
Ville Jalovaara, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren

Frånvarande: 7
Maija Anttila, Harry Bogomoloff, Terhi Peltokorpi, Tatu Rauhamäki, 
Jukka Relander, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035
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kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Anu Korppi-Koskelan aloite
2 HSL:n lausunto
3 Äänestyslista

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Anu Korppi-Koskela 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Anu Korppi-Koskela och 4 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att linje 16 ska återgå till den gamla rutten Ärtholmen–Hertonäs.

Stadsstyrelsen hänvisar till ett utlåtande och framhåller att ändringen i 
fråga hösten 2012 föranleddes av problem bl.a. på rutten för linje 16 
och av ett behov av bättre förbindelser till Hertonäs och Brändö. Linjen 
går nu från Blåbärslandet till Skillnaden. Avsnittet mellan Hertonäs och 
Brändö ersattes med en ruttändring på linje 81, och avsnittet 
Skillnaden–Fabriksgatan ersattes med en ruttändring på linje 24. 
Bussarna på linje 16 har blivit punktligare tack vare ändringarna.

Vid ingången av år 2013 började bussarna på linje 16 åter köra rutten 
Hagnäs bro–Norra kajen–Elisabetsgatan i Kronohagen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Anu Korppi-Koskelan aloite
2 HSL:n lausunto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 98

HEL 2012-012541 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Anu Korppi-Koskelan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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§ 42
Ryj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om förbud mot 
snabblånsreklam på stadens offentliga platser

HEL 2012-012535 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Sari Näre väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sari Näreen aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Sari Näre väckta 
motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Sari Näre och 44 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
snabblån inte marknadsförs på stadens offentliga reklamplatser.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena som kommit in och konstaterar 
att staden har gällande reklamavtal om reklamplatser utomhus och 
reklamplatser i metrotåg, spårvagnar och på metrostationer. I 
affärsverket trafikverkets avtal förbjuds bl.a. reklam som bryter mot 
lagen eller administrativa bestämmelser och reklam som väcker allmän 
anstöt.

I konsumentskyddslagen finns bestämmelser bl.a. om marknadsföring. 
Marknadsföring får inte strida mot god sed och vid marknadsföring får 
det inte tillämpas förfaranden som är otillbörliga mot konsumenterna. 
Förfaranden som strider mot god sed eller är otillbörliga definieras i 
lagen på allmän nivå och rättsförfarandet definierar i sista hand 
gränserna för godtagbar verksamhet. Inför nästa avtalsperiod föreläggs 
nämnden för allmänna arbeten en utredning om möjligheterna att 
begränsa reklamen för snabblån på stadens reklamplatser.

Det finns i den nuvarande lagstiftningen inga grunder för att förbjuda 
snabblån om marknadsföringen sker inom de ramar som fastställs i 
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lagen. Villkoren i de gällande avtalen gör det heller inte möjligt att 
ingripa i de nämnda reklamerna. I fortsättningen är det då avtalen 
förnyas dock möjligt att granska avtalsvillkoren på nytt.

En ändring av lagstiftningen om konsumtionskrediter behandlas som 
bäst i riksdagen. Det huvudsakliga målet med förslaget är att minska 
problemen som förekommit i utbudet av snabblån. Metoder som 
föreslås är bl.a. utökande av skyldigheten att uppge den effektiva 
årsräntan, identifiering av låntagaren och begränsningar för 
överlämnande av medel. Snabblånsreklam kommer dock inte att 
förbjudas. En skärpning av lagstiftningen hjälper att förhindra 
ogenomtänkt låntagande och förbättra konsumenternas möjligheter att 
få ändamålsenlig information.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sari Näreen aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 99

HEL 2012-012535 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Käsittely

28.01.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Emma Kari: Kappaleen 4 loppuun: "Sopimuskauden ollessa katkolla 
yleisten töiden lautakuntaan tuodaan selvitys mahdollisuuksista 
rajoittaa pikalainojen mainontaa kaupungin mainospaikoilla."

Kannattajat: Sirpa Puhakka
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Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kappaleen 4 loppuun: "Sopimuskauden ollessa katkolla 
yleisten töiden lautakuntaan tuodaan selvitys mahdollisuuksista 
rajoittaa pikalainojen mainontaa kaupungin mainospaikoilla."

Jaa-äänet: 3
Juha Hakola, Lasse Männistö, Tatu Rauhamäki

Ei-äänet: 9
Jussi Chydenius, Sirkku Ingervo, Emma Kari, Tuuli Kousa, Osku 
Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Bella Selene Xia

Tyhjä: 3
Arja Karhuvaara, Marcus Rantala, Laura Rissanen

Poissa: 0

Äänin 9 - 3 (3 tyhjää) kaupunginhallitus hyväksyi jäsen Karin 
vastaehdotuksen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 20.11.2012 § 521

HEL 2012-012535 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Helsingissä yleisiä alueita hallinnoi rakennusvirasto lukuun ottamatta 
liikuntaviraston ja HKL:n hallinnassa olevia alueita. Julkisia tiloja ovat 
myös esimerkiksi kauppakeskukset, jotka ovat yksityisten omistuksissa.

Kaupungin virastoilla on voimassa olevia sisällöltään ja kestoltaan 
erimuotoisia sopimuksia mainosyrittäjien kanssa. 

Rakennusvirastolla on vuonna 2007 kilpailutettu vuokrasopimus 
ulkomainoslaitepaikoista Clear Channel Finland Oy:n kanssa. Sopimus 
on voimassa vuoteen 2023 asti.
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HKL:lla on mainoslaitesopimus JcDecaux Finland Oy:n kanssa 
pysäkkikatoksissa sekä liikennevälineissä ja -asemilla tapahtuvasta 
mainonnasta.

Julkisessa tilassa mainostetaan myös kiinteistöjen julkisivuihin 
asennettavilla mainoslakanoilla ja -screeneillä. Niistä päättää kiinteistön 
omistaja ja luvat niihin myöntää rakennusvalvontavirasto.

Julkisella tilalla tarkoitetaan myös liikekeskuksia ja muita yksityisiä 
tiloja, joissa ihmiset liikkuvat. Niissä mainostamisesta päättää 
kiinteistön omistaja.

Kaupungin yksipuolinen päätös mainonnan kieltämisestä kesken 
sopimuskauden tarkoittaisi olemassa olevien sopimusten purkua ja 
uusien neuvottelemista. 

Käytännössä pikavippien mainonnan kieltäminen Helsingin kaupungin 
julkisissa tiloissa, jota lautakunta kannattaa, edellyttää tätä koskevaa 
lainsäädäntöä.

Käsittely

20.11.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Muutetaan päätösehdotuksen viimeinen kappale 
kuulumaan seuraavasti: "Käytännössä pikavippien mainonnan 
kieltäminen Helsingin kaupungin julkisissa tiloissa, jota lautakunta 
kannattaa, edellyttää tätä koskevaa lainsäädäntöä."

Esittelijä
osastopäällikkö
Pekka Henttonen

Lisätiedot
Timo Korhonen, va. toimistopäällikkö, puhelin: 310 38580

timo.korhonen(a)hel.fi

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 15.11.2012 § 185

HEL 2012-012535 T 00 00 03

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan 
lausunnon Sari Näreen aloitteeseen koskien pikavippimainonnan 
kieltämistä Helsingin kaupungin julkisissa tiloissa:

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksella (HKL) on tällä 
hetkellä raitiovaunujen, metrojunien ja metroasemien mainospaikoista 
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voimassa olevat sopimukset JCDecaux Finland Oy:n (JCDecaux) 
kanssa. 

Sopimusten ehdoissa on kielletty lakisääteisten ja hallinnollisten 
määräysten vastaiset, yleistä paheksuntaa herättävät tai julkisen 
liikenteen vastaiset mainokset. Pikavippitoiminnan suhteen ei tällä 
hetkellä ole lakiin tai muuhunkaan perustuvia rajoituksia 
ulkomainonnan osalta. HKL:llä ei myöskään ole perusteita sopimusten 
perusteella tällaisia mainoksia erikseen mainospaikoiltaan kieltää.

Käsittely

15.11.2012 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Markku Saarinen: Ehdotus
Ehdotan, että johtokunta toteaa pikavippimainosten olevan sopimusten 
vastaisia eli yleistä paheksuntaa herättäviä mainoksia koskevan 
sopimuskohdan mukaisesti kiellettyjä.    

Kannattajat: Ari Lehtinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Ehdotus
Ehdotan, että johtokunta toteaa pikavippimainosten olevan sopimusten 
vastaisia eli yleistä paheksuntaa herättäviä mainoksia koskevan 
sopimuskohdan mukaisesti kiellettyjä.    

Jaa-äänet: 5
Mika Ebeling, Eva Erwes, Kari Kälviä, Jessica Karhu, Terhen Saarinen

Ei-äänet: 2
Ari Lehtinen, Markku Saarinen

Tyhjä: 0

Poissa: 2
Mirva Haltia-Holmberg, Ari Järvinen

M. Saarisen ja Lehtisen eriävä mielipide: Pikavippimainonta HKL:n 
tiloissa sekä julkisissa liikennevälineissä on sopimuksen vastaista. 
Tällä mainonnalla ei ole olennaista merkitystä HKL:n talouteen, joten 
katsomme, ettei pikavippimainontaa HKL:n hallinnoimissa tiloissa tule 
sallia. 

Esittelijän muutos: Lisätään esittelijän tekstin loppuun seuraava uusi 
kappale: "Uusia mainossopimuksia tehtäessä arvioidaan 
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mahdollisuuksia ottaa huomioon erilaisia eettisiä näkökohtia (esim. 
pikavippimainonnan osalta)."

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Reino Aittomäki, isännöitsijä, puhelin: 310 35550

reino.aittomaki(a)hel.fi
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§ 43
Ryj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om en 
direkt kollektivtrafikförbindelse på den tidigare rutten för busslinje 
55

HEL 2012-012531 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Päivi Lipposen aloite
2 HSL:n lausunto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Päivi Lipponen 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Päivi Lipponen och 6 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att stadsstyrelsen ska låta utreda möjligheten till en direkt 
kollektivtrafikförbindelse på den tidigare rutten för busslinje 55.

Stadsstyrelsen hänvisar till ett utlåtande och framhåller att ändringen i 
fråga hösten 2012 hade att göra med ändringar på bl.a. linjerna 16, 18 
och 24 och föranleddes av ett behov av bättre förbindelser till Hertonäs 
och Ladugården. Bussarna på linje 55 kunde dessutom inte hålla 
tidtabellen på grund av det långsamma avsnittet i centrum.  

Det finns alternativ till linje 55 mellan Forsby och Kinaborgs och 
Kampens servicecentraler. Hållplatserna för linje 65A ligger på ett 
rimligt gångavstånd. Vid ingången av år 2013 blev det möjligt att åka 
från Forsby till Hagnäs utan byte tack vare att bussarna på linje 55/55K 
kör via Hagnäs och Havshagen, rutten Unionsgatan–Långa 
bron–Broholmsgatan–Hagnäskajen.

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Päivi Lipposen aloite
2 HSL:n lausunto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 100

HEL 2012-012531 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Päivi Lipposen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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§ 44
Ryj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om gratis 
kollektivtrafik för äldre utom rusningstid

HEL 2012-012529 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Päivi Lipposen aloite
2 HSL:n lausunto Päivi Lipposen valtuustoaloitteesta
3  Liite HSL:n lausuntoon Päivi Lipposen valtuustoaloitteesta

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Päivi Lipponen 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Päivi Lipponen och 9 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att äldre ska bjudas på gratis kollektivtrafik utom rusningstid.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och konstaterar att 
samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) för närvarande 
bereder tariffpolitiska riktlinjer. Arbetet omfattar det som hänför sig till 
prissättningen i taxe- och biljettsystemet, bl.a. grunderna för beviljande 
av rabatt- och fribiljetter för specialgrupper och rabattstorleken. I 
utredningen granskas dessutom de rabattbiljetter som beviljas på basis 
av ålder och restid och den eventuella fria reserätten. Nämnderna bes 
att ge utlåtande om utredningen under år 2013. Först därefter kan man 
ta ställning till eventuella rabattgrupper och till rabatternas storlek.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Bilagor

1 Valtuutettu Päivi Lipposen aloite
2 HSL:n lausunto Päivi Lipposen valtuustoaloitteesta
3  Liite HSL:n lausuntoon Päivi Lipposen valtuustoaloitteesta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 101

HEL 2012-012529 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Päivi Lipposen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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§ 45
Ryj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om en 
lyktstolpe i norra hörnet av Violaparken

Bordlades 13.02.2013

HEL 2012-013134 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga 
ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Tuomo Valokainen 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Tuomo Valokainen och 6 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att staden ska montera en belysningsstolpe i Violaparkens 
norra hörn.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet och konstaterar att det inte är 
motiverat att öka belysningen i Violaparken. Parken gränsar till 
gatuavsnitt med belysning och det finns gångar och objekt i parken 
som har belysning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 102
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HEL 2012-013134 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 04.12.2012 § 553

HEL 2012-013134 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Violanpuistoa rajaavat valaistut katuosuudet, Violankuja, Vellamonkatu 
sekä Saarenkatu. Pohjoisreunaltaan puisto rajautuu Haukilahdenkujan 
kiinteistöihin. Puiston halki kulkee valaistu puistokäytävä Saarenkadulta 
Violankujalle. Lisäksi puistossa on valaistuja oleskelu- ja leikkipaikkoja. 
Puiston pohjoisreunassa risteilee pienempiä puistokäytäviä, mutta niitä 
ei ole puistosuunnitelmassa katsottu tarpeelliseksi valaista.  

Yleisten töiden lautakunnan mielestä Violanpuiston valaistus on 
tavoitteiden mukainen. Valaistuksen lisäämistarve arvioidaan erikseen 
puiston saneeraussuunnitelman yhteydessä.

Käsittely

04.12.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutokset:

Päätösehdotuksen viimeisen kappaleen ensimmäisestä virkkeestä 
poistetaan sanat "eikä sitä ole tarpeen lisätä." Lisätään kappaleen 
loppuun seuraava virke: "Valaistuksen lisäämistarve arvioidaan 
erikseen puiston saneeraussuunnitelman yhteydessä."

Esittelijä
osastopäällikkö
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Osmo Torvinen

Lisätiedot
Juhani Sandström, valaistuspäällikkö, puhelin: 310 38521

juhani.sandstrom(a)hel.fi
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§ 46
Ryj / Den av ledamoten Eija Loukoila väckta motionen om en 
utredning över skicket på Nordsjö bro och behövliga åtgärder

Bordlades 13.02.2013

HEL 2012-013137 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga 
ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Eija Loukoila väckta 
motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Eija Loukoila och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att Nordsjö bro ska byggas om och att det ska byggas en ny bro för 
gång- och cykeltrafik.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet och konstaterar att Nordsjö bro 
är i dåligt skick och att de nuvarande arrangemangen angående bl.a. 
körfälten inte är bra med tanke på fordonstrafiken eller gång- och 
cykeltrafiken.

Det blir aktuellt att bygga om bron först åren 2018–2019. 
Byggnadskontoret har i samarbete med stadsplaneringskontoret börjat 
utreda möjligheterna att bygga en ny gång- och cykelbro i samband 
med att den nuvarande bron byggs om.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Eija Loukoilan aloite
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 103

HEL 2012-013137 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Eija Loukoilan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 20.11.2012 § 525

HEL 2012-013137 T 00 00 03

Päätös

Eija Loukoila on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa hän ja 15 muuta 
allekirjoittajaa esittävät Vuosaaren sillan kunnon selvittämistä sekä 
sillan korjauksen suunnittelua ja peruskorjauksen aikatauluttamista.

Vuosaaren silta, kuten kaikki muutkin rakennusviraston vastuulla olevat 
sillat, luokitellaan eri kuntoluokkiin systemaattisista sillantarkastuksista 
saatavien tunnuslukujen perusteella. Samaa tarkastus- ja 
luokitusjärjestelmää käyttävät valtion liikennevirasto sekä useat 
kaupungit. Vuosaaren silta luokitellaan luokkaan ”huono”. Kuntoluokka 
”huono” tarkoittaa, että sillan peruskorjaus on tehtävä lähivuosina. 
Vuosaaren silta on nimikkeenä peruskorjaukseen tulevien siltojen 
listalla, mutta peruskorjausta ei ole ohjelmoitu tälle 
taloussuunnitelmakaudelle. Sillan korjaus on näillä näkymin 
ajankohtainen vuosina 2018 - 2019.

Nykyinen sillan kaistajärjestely on perua 90-luvun lopulta, jolloin sillalle 
lisättiin yksi ajokaista. Ajokaistan lisääminen muutti sillan 
poikkileikkauksen ahtaaksi, eikä nykyinen järjestely ole hyvä sen 
enempää ajoneuvoliikenteen kuin kevyenkään liikenteen kannalta.

Sillan leventämisestä tehtiin rakennesuunnitelma kymmenisen vuotta 
sitten, mutta sillan rakenteen vuoksi suunnitelma on teknisesti 
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monimutkainen, kallis toteuttaa, eikä välttämättä kovin toimiva. Paras 
ratkaisu olisi uusi kevyen liikenteen silta nykyisen sillan viereen. 
Liikenteen kannalta soveliain ajankohta uuden sillan rakentamiselle 
olisi sillan peruskorjauksen yhteydessä, jolloin uutta siltaa voisi 
hyödyntää työnaikaisissa liikennejärjestelyissä.

Rakennusvirasto ryhtyy selvittämään yhdessä 
kaupunkisuunnitteluviraston kanssa uuden kevyen liikenteen sillan 
rakentamista Vuosaaren sillan viereen.

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Timo Rytkönen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38567

timo.rytkonen(a)hel.fi
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§ 47
Ryj / Den av ledamoten Annika Andersson väckta motionen om en 
tillgänglig lekpark

HEL 2012-013809 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Annika Andersson väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Annika Anderssonin aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Annika Andersson 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Annika Andersson och 33 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att det ska planeras och byggas en lekpark i Helsingfors som i 
alla avseenden följer principerna för tillgänglighet.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och konstaterar att 
tillgängligheten har beaktats i fyra av stadens sjuttio lekparker: Isoneva, 
Lehdokki, Linja och Kiikku. För planeringslösningarna i tillgängliga 
lekparker finns särskilda kriterier i fråga om bl.a. reliefer, leksakernas 
färg, lättillgänglighet för rullstolar, sandbord och liggbräde.

Nya tillgängliga lekparker med specialutrustning byggs år 2013 i 
samband med ombyggnadsprojekten i lekparken Mäkitorppa och 
lekparken Piika.

Byggnaderna i lekparken Isoneva och Kiikku och i den framtida 
lekparken Mäkitorppa följer tillgänglighetskraven i typritningarna i fråga.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
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Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Annika Anderssonin aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 104

HEL 2012-013809 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Annika Anderssonin 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 04.12.2012 § 389

HEL 2012-013809 T 00 00 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon.

Vuonna 2012 Helsingissä on 70 leikkipuistoa, joissa sosiaalivirasto 
järjestää ohjattua leikkitoimintaa. Leikkipuistoissa on 
leikkipuistorakennus. Helsingin leikkipuistoissa on arvioitu käyvän
päivittäin yli 10 000 lasta ja aikuista.

Erikoistason esteettömyyden leikkipuistot on määritelty tavoitteellisesti 
koko kaupungin alueelle. Määrittely on tehty yhteistyössä Helsinki 
kaikille -projektin, rakennusviraston ja sosiaaliviraston kanssa.
Esteettömien leikkipuistojen suunnittelussa ja rakentamisessa 
tavoitellaan leikkipuiston kehittämistä kaikkien käyttäjäryhmien 
saavutettavaksi. Erikoistason ja perustason esteettömien 
leikkipuistojen suunnitteluratkaisuista on tehty erillinen kriteeristö. 
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Valtuustoaloitteessa mainitut kohokartat, tummuuskontrastit 
leikkivälineiden värityksessä, helppo liikkuminen pyörätuolilla sekä 
hiekkapöytä ja mahalauta kuuluvat erikoistason leikkipuistojen 
kriteereihin.

Leikkipuistorakennuksesta on tehty tyyppipiirustus rakennusviraston 
arkkitehtuuriosastolla. Tyyppipiirustuksessa on huomioitu myös 
esteettömyys. Tyyppipiirustusten mukainen leikkipuistorakennus on 
toteutettu leikkipuisto Kiikussa ja on jatkossa tarkoitus toteuttaa myös 
leikkipuisto Isonnevassa ja leikkipuisto Mäkitorpassa.

Helsingin kaupunginhallituksen hyväksymien esteettömyyslinjauksien 
(29.10.2012) tarkoituksena on toimia yhtenäisinä koko kaupunkia ja 
kaikkia hallintokuntia koskevina yleisinä linjauksina
esteettömyystyössä. Esteettömyyslinjaukset muodostavat 
kokonaiskehyksen eri hallintokuntien omille esteettömyyteen liittyville 
toteutusohjelmille. Varsinaiset toteutustoimenpiteet ja niiden 
toteutusaikataulut määritellään hallintokuntien omissa 
toteutusohjelmissa ja toteutussuunnitelmissa.

Olemassa olevista leikkipuistoista leikkipuisto Kiikun lisäksi leikkipuisto 
Linjassa on huomioitu esteettömyys. Käynnistyvistä 
peruskorjaushankkeista leikkipuisto Mäkitorpassa ja leikkipuisto Piiassa
pyritään erikoistason esteettömyyteen. Rakentamistyöt alkavat näillä 
näkymin vuonna 2013.

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Marjo Salminen, vastaava suunnittelija, puhelin: 310 42547

marjo.salminen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 04.12.2012 § 542

HEL 2012-013809 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Leikkipuistot

Vuonna 2012 Helsingissä on noin 70 leikkipuistoa, joissa 
sosiaalivirasto järjestää ohjattua leikkitoimintaa. Leikkipuistoihin liittyy 
leikkipuistorakennus. Helsingin leikkipuistoissa on arvioitu käyvän 
päivittäin yli 10 000 lasta ja aikuista. Rakennusvirasto vastaa 
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leikkipuistojen ulkoalueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja 
ylläpidosta.

Olemassa olevista leikkipuistoista leikkipuisto Isonevassa, Lehdokissa, 
Linjassa ja Kiikussa on huomioitu esteettömyys. Käynnistyneistä 
peruskorjaushankkeista leikkipuisto Mäkitorpassa ja leikkipuisto Piiassa 
pyritään erikoistason esteettömyyteen. Rakentamistyöt alkavat näillä 
näkymin vuonna 2013. 

Erikoistason esteettömyyden leikkipuistot on määritelty yhteistyössä 
Helsinki kaikille -projektin, rakennusviraston ja sosiaaliviraston kanssa. 
Esteettömien leikkipuistojen suunnittelussa ja rakentamisessa 
tavoitellaan leikkipuiston kehittämistä kaikille käyttäjäryhmille 
saavutettavaksi. Erikoistason ja perustason esteettömien 
leikkipuistojen suunnitteluratkaisuista on tehty erillinen kriteeristö (liite 
2). Valtuustoaloitteessa mainitut kohokartat, tummuuskontrastit 
leikkivälineiden värityksessä, helppo liikkuminen pyörätuolilla sekä 
hiekkapöytä ja mahalauta kuuluvat erikoistason leikkipuistojen 
kriteereihin.

Leikkipuistorakennuksesta on tehty tyyppipiirustus rakennusviraston 
arkkitehtuuriosastolla. Tyyppipiirustuksessa on huomioitu myös 
esteettömyys. Tyyppipiirustusten mukainen leikkipuistorakennus on jo 
leikkipuisto Kiikussa ja Isonevassa sekä tulossa leikkipuisto 
Mäkitorppaan.

Helsingin kaupungin esteettömyyslinjaukset

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi esteettömyyslinjaukset 
29.10.2012 ohjeellisina noudatettaviksi (liite 3). Helsingin kaupungin 
esteettömyyslinjausten tarkoituksena on toimia yhtenäisinä koko 
kaupunkia ja kaikkia hallintokuntia koskevina yleisinä linjauksina 
esteettömyystyössä. Esteettömyyslinjaukset muodostavat 
kokonaiskehyksen eri hallintokuntien omille esteettömyyteen liittyville 
toteutusohjelmille ja hallintokuntien kesken käytävälle 
vuorovaikutukselle. Varsinaiset toteutustoimenpiteet ja niiden 
toteutusaikataulut määritellään hallintokuntien omissa 
toteutusohjelmissa ja toteutussuunnitelmissa.

Leikkipuistoihin liittyen esteettömyyslinjauksiin sisältyvät seuraavat 
asiat: 
erikoistason leikkipuistoiksi määritellyt leikkipuistot kunnostetaan 
erikoistason kriteereitä noudattaviksi: yhteistyö eri virastojen kesken, 
leikkipuistorakennuksien esteettömyys varmistetaan ja 
hankeohjelmissa kirjataan esteettömyyden tavoitetaso ja 
esteettömyyden tavoitteet.

Ratsaspuisto
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Ratsaspuisto soveltuu kaikille väestö- ja ikäryhmille, mutta 
esteettömyys on ollut suunnittelussa etusijalla. Leikkipaikan 
esteettömät leikkivälineet ja kalusteet soveltuvat kaikenikäisten 
käyttöön. Pintamateriaalien valinnassa on otettu huomioon pyörätuolilla 
liikkuvat henkilöt. Sisääntulon yhteyteen on sijoitettu kohokartta, joka 
myös helpottaa liikkumista leikkipaikassa. Ratsaspuisto toimi myös 
esteettömien leikkivälineiden tuotekehityspilottina Viherympäristöliiton 
vetämässä Esteetön ulkoleikkipaikka -hankkeessa. Ratsaspuistossa 
kokeillut hiekkapöytä ja makuukeinu ovat osoittautuneet toimiviksi ja 
sittemmin niitä on asennettu muihinkin esteettömiin leikkipaikkoihin. 
Esteettömään leikkipuistoon ja leikkipaikkaan tulee olla esteettömät 
kulkuyhteydet. 

Puumerkki-luontopolku

Kivinokassa sijaitsevalla Puumerkki-luontopolulla on huomioitu 
esteettömyys ja erilaiset käyttäjät monipuolisesti ja erityisesti on 
panostettu näkövammaisten käyttäjien opastukseen. Polku on 
reunustettu puupöllein ja sen jyrkimmät kohdat on varustettu 
käsijohteella. Polun varrella on levähdyspenkkejä kahdella korkeudella, 
aikuisille ja lapsille. Aikuisten penkeissä on kiinnitetty erityisesti 
huomiota penkin korkeuteen, jotta penkiltä olisi helppo nousta ylös ja 
penkille olisi tarvittaessa sujuvaa siirtyä pyörätuolista. Penkkien 
yhteyteen on varattu tilaa apuvälineitä varten. Penkeissä on selkänoja 
ja osassa myös käsinoja. Polun alkupisteessä on liikkumisesteisen 
pysäköintipaikka ja saattoliikenteelle tilaa pysähtyä ja kääntyä. Polun 
alku- ja loppupäässä on sadekatokset, joissa voi levähtää suojassa 
säältä. Katosten kohdalla on muusta kulkupinnasta erottuva puupinta, 
jolloin katos on näkövammaiselle henkilölle helpompi löytää. 
Molemmissa katoksissa on puumerkkipolun reitin esittelevä kohokartta. 
Näkövammainen retkeilijä voi ennen polulle lähtöä tutustua kohokartan 
avulla siihen, millainen reitti on kyseessä ja minkälaisia toimintoja reitin 
varrella on vastassa.

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Lisätiedot
Pirjo Tujula, projektinjohtaja, puhelin: 310 38410

pirjo.tujula(a)hel.fi

Terveyslautakunta 04.12.2012 § 290

HEL 2012-013809 T 00 00 03

Päätös
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Terveyslautakunta päätti antaa seuraavan esittelijän ehdotuksen 
mukaisen lausunnon:

"Kaupungissa on 70 leikkipuistoa, joissa sosiaalivirasto järjestää 
ohjattua leikkitoimintaa. Erikoistason esteettömyyden leikkipuistot on 
määritelty tavoitteellisesti koko kaupungin alueelle. Määrittelyn ovat 
tehneet Helsinki kaikille -projekti, rakennusvirasto ja sosiaalivirasto. 
Valtuustoaloitteessa mainitut kohokartat, tummuuskontrastit, helppo 
pyörätuolilla liikkuminen sekä hiekkapöytä ja mahalauta kuuluvat 
erikoistason leikkipuistojen kriteereihin.

Helsingin kaupunginhallituksen hyväksymien esteettömyyslinjauksien 
(29.10.2012) tarkoituksena on toimia yhtenäisinä koko kaupunkia ja 
kaikkia hallintokuntia koskevina yleisinä linjauksina 
esteettömyysasioissa. Esteettömyyslinjaukset muodostavat 
kokonaiskehyksen eri hallintokuntien omille esteettömyyteen liittyville 
toteutusohjelmille. Hallintokunnat määrittelevät itse varsinaiset 
toteutustoimenpiteet ja niiden toteutusaikataulun. Leikkipuistojen 
toteutustoimenpiteistä on vastannut sosiaalivirasto.

Terveyslautakunta kannattaa esteettömien leikkipuistojen rakentamista, 
sillä ne mahdollistavat kaikenikäisten liikkumis- ja toimimisesteisten 
osallistumisen leikkipuistotoimintaan."

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
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§ 48
Ryj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om bättre 
täckning för busslinjerna från innerstaden

HEL 2012-013816 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Sari Näre väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sari Näreen aloite
2 HSL:n lausunto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Sari Näre väckta 
motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Sari Näre och 34 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
funktionaliteten i nätet av busslinjer från innerstaden kontrolleras.

Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in och 
konstaterar att ändringarna i busslinjerna hösten 2012 i södra och 
västra Helsingfors var en del av en helhet som påverkades bl.a. av 
lösningar som hänför sig till spårvagnslinjerna i södra Helsingfors och 
flyttningen av kollektivtrafikens resurser för att betjäna växande 
bostadsområden och linjer med mera rusning. Målet var att göra 
linjenätet tydligare och förbättra medelhastigheten och pålitligheten i 
trafiken.

Den tvärgående busstrafiken i centrum reducerades men förlängningen 
av spårvagnslinjen 9 i östvästlig riktning via Kampen och Gräsviken till 
Busholmen förbättrade kollektivtrafiken. Även linjerna 65A och 66A 
betjänar tvärgående förbindelser. Busslinjerna 16 och 55/55K har 
återställts sedan 1.1.2013 mellan Hagnäs och centrum.

Linjeändringarna som utfördes 2012 har som helhet ökat användningen 
av kollektivtrafiken och gjort resor med kollektivtrafiken snabbare.
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sari Näreen aloite
2 HSL:n lausunto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 105

HEL 2012-013816 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.12.2012 § 469

HEL 2012-013816 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon.

Lausunto 

Bussilinjaston ja aikataulujen suunnittelusta vastaa Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymä (HSL). Kaupunkisuunnitteluvirasto osallistuu 
joukkoliikenteen alueellisten palvelutasovaatimusten määrittelyyn ja 
HSL:n kehittämishankkeisiin. Kaupunkisuunnitteluvirasto osallistuu 
myös joukkoliikenteen runkoverkon ja infrastruktuurin suunnitteluun 
osana kaavoitusta ja liikennesuunnittelua.
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HSL muutti Etelä- ja Länsi-Helsingin linjastoa syksyllä 2012. Muutoksiin 
vaikutti osaltaan Helsingin kaupungin päätös lopettaa raitiotien 
suunnittelu Korkeavuorenkadulle ja Merikadulle, jolloin Etelä-Helsingin 
linjasto voitiin suunnitella päätöksen mukaiseksi. Muutoksiin vaikutti 
keskeisesti myös raitiolinjan 9 jatkaminen Kampin ja 
Ruoholahdenkadun kautta Jätkäsaareen elokuussa 2012.

Linjastomuutoksessa HSL siirsi joukkoliikenteen resursseja 
käytetyimmille reiteille. Resursseja vähennettiin ruuhkaisessa 
liikenteessä kulkevilta reiteiltä, joilla on kustannuksiin nähden vähän 
käyttäjiä tai tarjolla luotettavampia rinnakkaisia yhteyksiä. Useimmille 
näistä reiteistä ei myöskään olisi mielekästä järjestää olennaisesti 
nykyistä sujuvampia liikennöintimahdollisuuksia bussiliikenteelle, koska 
käytettävissä on riittävästi rinnakkaisia sujuvia reittejä.

Kokonaisuutena syksyllä 2012 tehdyt joukkoliikenteen 
linjastomuutokset ovat HSL:n mukaan lisänneet joukkoliikenteen 
käyttöä, vaikka osa yhteyksistä muuttui vaihdollisiksi. Tältä osin 
muutokset vaikuttavat onnistuneilta. Liikennemallitarkastelujen 
perusteella tehdyt linjastomuutokset myös nopeuttavat kokonaisuutena 
tarkastellen joukkoliikenteellä tehtäviä matkoja. On kuitenkin totta, että 
joistakin vaihdollisiksi muuttuneista yhteyksistä on saatu runsaasti 
kielteistä matkustajapalautetta, mikä tulee linjaston edelleen 
kehittämisessä ottaa huomioon.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä on järkevää systemaattisesti 
seurata linjastoon tehtyjen muutosten aiheuttamia 
matkustajamäärämuutoksia ja arvioida muutoksen muita vaikutuksia. 
Linjastomuutosten vaikutusten arviointi edellyttää vähintään useiden 
kuukausien seurantaa. Seurannan tulosten ja saatujen palautteiden 
perusteella on syytä arvioida, onko linjastoon tarkoituksenmukaista 
tehdä tarkistuksia. Bussilinjojen 16 ja 55 reittien osalta HSL on jo 
päättänyt linjojen palauttamisesta vanhoille reiteilleen Kruununhaassa 
ja Hakaniemessä 1.1.2013 alkaen.

HSL harkitsee syksyn aikana saamansa palautteen pohjalta 
mahdollisuutta tarjota jatkossa myös vaihdotonta yhteyttä Koskelasta 
Hakaniemeen. Yhtenä mahdollisuutena tutkitaan linjojen 16 ja 55 
reittien eteläpään keskinäistä muuttamista siten, että linja 55 ajaisi 
keskustaan Hakaniemen kautta.

Käsittely

11.12.2012 Ehdotuksen mukaan

Ville Lehmuskoski: Esittelijän lisäys kappaleen 6 loppuun: "Bussilinjojen 
16 ja 55 reittien osalta HSL on jo päättänyt linjojen palauttamisesta 



Helsingfors stad Protokoll 3/2013 256 (365)
Stadsfullmäktige

Kj/19
13.02.2013

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

vanhoille reiteilleen Kruununhaassa ja Hakaniemessä 1.1.2013 
alkaen."

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Lauri Kangas, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37455

lauri.kangas(a)hel.fi
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§ 49
Ryj / Den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen om 
omprövning av rutten för busslinje 55

HEL 2012-013817 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Maija Anttilan aloite
2 HS:Ln lausunto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Maija Anttila väckta 
motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Maija Anttila och 11 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att förvaltningarna och inrättningarna ska omvärdera hur ändringarna i 
busslinjerna har påverkat invånarnas vardag.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och konstaterar att 
samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) ansvarar för 
planeringen av busslinjerna och tidtabellerna. Stadsplaneringskontoret 
deltar i att bestämma kraven på servicenivån i områdena, i HRT:s 
utvecklingsprojekt och i planeringen av stamnätet för kollektivtrafiken 
och av infrastrukturen som en del av planläggningen och 
trafikplaneringen.

Ruttändringarna i busslinjerna i södra och västra Helsingfors hösten 
2012 hörde till en större helhet som påverkades av bl.a. lösningarna i 
spårvägsrutterna i södra Helsingfors och överföring av kollektivtrafikens 
resurser till rutter med mer stockningar och till växande 
bostadsområden. Målet var att göra linjenätet klarare och att öka 
trafikens genomsnittshastighet och tillförlitlighet.
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Som helhet har användningen av kollektivtrafiken ökat och resorna 
med kollektivtrafiken blivit snabbare med anledning av linjeändringarna.

HRT följer upp hur passagerarantalen utvecklas, andra följder av 
ändringarna och responsen om linjeändringarna och gör vid behov 
invånarenkäter om konsekvenserna av ruttändringarna. Rutten för 
busslinje 55 som tas upp i motionen har med anledning av responsen 
ändrats så att linje 55/55K räknat från 1.1.2013 kör via Hagnäs och 
Havshagen längs rutten Unionsgatan–Långa 
bron–Broholmsgatan–Hagnäskajen, vilket innebär en förbindelse utan 
omstigning från Forsby till Hagnäs.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Maija Anttilan aloite
2 HS:Ln lausunto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 106

HEL 2012-013817 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Maija Anttila aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.12.2012 § 468

HEL 2012-013817 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta 
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon. 

Lausunto 

Bussilinjaston ja aikataulujen suunnittelusta vastaa Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymä (HSL). Kaupunkisuunnitteluvirasto osallistuu 
joukkoliikenteen alueellisten palvelutasovaatimusten määrittelyyn ja 
HSL:n kehittämishankkeisiin. Kaupunkisuunnittelu-virasto osallistuu 
myös joukkoliikenteen runkoverkon ja infrastruktuurin suunnitteluun 
osana kaavoitusta ja liikennesuunnittelua.

HSL muutti Etelä- ja Länsi-Helsingin linjastoa syksyllä 2012. Muutoksiin 
vaikutti osaltaan Helsingin kaupungin päätös lopettaa raitiotien 
suunnittelu Korkeavuorenkadulle ja Merikadulle, jolloin Etelä-Helsingin 
linjasto voitiin suunnitella päätöksen mukaiseksi. Muutoksiin vaikutti 
keskeisesti myös raitiolinjan 9 jatkaminen Kampin ja 
Ruoholahdenkadun kautta Jätkäsaareen elokuussa 2012.

Linjastomuutoksessa HSL siirsi joukkoliikenteen resursseja 
käytetyimmille reiteille. Resursseja vähennettiin ruuhkaisessa 
liikenteessä kulkevilta reiteiltä, joilla on kustannuksiin nähden vähän 
käyttäjiä tai tarjolla luotettavampia rinnakkaisia yhteyksiä. Useimmille 
näistä reiteistä ei myöskään olisi mielekästä järjestää olennaisesti 
nykyistä sujuvampia liikennöintimahdollisuuksia bussiliikenteelle, koska 
käytettävissä on riittävästi rinnakkaisia sujuvia reittejä.

HSL teki bussilinjaston muutoksia mm. linjalle 55. Linjan 55 reititys 
Kalasatamaan mahdollisti linjan 68 reitin muutoksen Hämeentielle, 
mikä nopeutti Latokartanon yhteyksiä keskustaan. Linjojen 55 ja 68 
keskinäisen reittimuutoksen ansiosta suurempi asukasmäärä saadaan 
palveltua nopealla linjalla. Latokartanon asukasmäärä kasvaa edelleen, 
eikä Latokartanosta ole vastaavia vaihtoehtoisia yhteyksiä kuin 
Koskelasta ja Kumpulasta. Suunnittelu on aina tasapainoilua, jossa 
pyritään löytämään kaikkia alueita hyödyttäviä ratkaisuja.

Kokonaisuutena syksyllä 2012 tehdyt joukkoliikenteen 
linjastomuutokset ovat HSL:n mukaan lisänneet joukkoliikenteen 
käyttöä, vaikka osa yhteyksistä muuttui vaihdollisiksi. Tältä osin 
muutokset vaikuttavat onnistuneilta. Liikennemallitarkastelujen 
perusteella tehdyt linjastomuutokset myös nopeuttavat kokonaisuutena 
tarkastellen joukkoliikenteellä tehtäviä matkoja. On kuitenkin totta, että 
joistakin vaihdollisiksi muuttuneista yhteyksistä on saatu runsaasti 
kielteistä matkustajapalautetta, mikä tulee linjaston edelleen 
kehittämisessä ottaa huomioon.
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Kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä on järkevää systemaattisesti 
seurata linjastoon tehtyjen muutosten aiheuttamia 
matkustajamäärämuutoksia ja arvioida muutoksen muita vaikutuksia. 
Linjastomuutosten vaikutusten arviointi edellyttää vähintään useiden 
kuukausien seurantaa. Seurannan tulosten ja saatujen palautteiden 
perusteella on syytä arvioida, onko linjastoon tarkoituksenmukaista 
tehdä tarkistuksia. HSL harkitsee syksyn aikana saamansa palautteen 
pohjalta mahdollisuutta kehittää linjastoa. Bussilinjojen 16 ja 55 reittien 
osalta HSL on jo päättänyt linjojen palauttamisesta vanhoille reiteilleen 
Kruununhaassa ja Hakaniemessä 1.1.2013 alkaen.

Jouko-kaupunginosalinjat ovat osa joukkoliikennejärjestelmää, jossa 
kelpaavat normaalit HSL:n lippujärjestelmän liput ja matkustaminen 
maksaa saman verran kuin muussakin joukkoliikenteessä.

Käsittely

11.12.2012 Ehdotuksen mukaan

Ville Lehmuskoski: Esittelijän lisäys kappaleen 7 loppuun: "Bussilinjojen 
16 ja 55 reittien osalta HSL on jo päättänyt linjojen palauttamisesta 
vanhoille reiteilleen Kruununhaassa ja Hakaniemessä 1.1.2013 
alkaen."

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 04.12.2012 § 388

HEL 2012-013817 T 00 00 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle 
seuraavansisältöisen lausunnon.

Joukkoliikenteen suunnittelun lähtökohtana ovat yleensä 
työmatkaliikenteen tarpeet. Muut kuin työssä käyvät joukkoliikenteen 
käyttäjät nähdään erityisryhminä. Hyvät joukkoliikenneyhteydet ovat 
kuitenkin tärkeät  myös muille kuin työssä käyville kaupunkilaisille. 
Helsingin väestöstä noin 95 000 eli 16 % on 65 vuotta täyttäneitä. 
Kuten aloitteessa todetaan, ikäihmiset tarvitsevat joukkoliikennettä 
arkielämänsä sujuvuuden turvaamiseksi. Sama koskee muitakin 
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työelämän ulkopuolisia ryhmiä, kuten  esimerkiksi pienten lasten 
kanssa liikkuvia vanhempia.

Helsingin seudun liikennelaitoksen (HSL) hallitus on antanut 
13.11.2012 (169 §) oman vastauksensa  bussilinjan 55 uudelleen 
arviointia koskevaan aloitteeseen. Hallitus totesi saaneensa linjan 55 
reittimuutoksesta sekä positiivista että negatiivista palautetta. Hallitus 
ilmoitti kuitenkin HSL:n harkitsevan uudelleen syksyn aikana 
mahdollisuutta tarjota jatkossa myös vaihdotonta yhteyttä Koskelasta 
Hakaniemeen.

Sosiaalilautakunta pitää tärkeänä, että myös muun kuin 
työmatkaliikenteen tarpeet otetaan huomioon joukkoliikenteen 
suunnittelussa. Iäkkäät ihmiset ja pienten lasten kanssa liikkuvat 
vanhemmat arvostavat yleensä nimenomaan vaihdottomia 
joukkoliikenneyhteyksiä. Sosiaalilautakunta pitääkin hyvänä, että 
selvitetään mahdollisuus vaihdottomaan liikenneyhteyteen Koskelasta 
Hakaniemeen. Tarvetta Koskelan alueen liikenneyhteyksien 
toimivuuteen lisää se, että Koskelan vanhustenkeskuksessa tullaan 
avaamaan palvelukeskus ja päivätoimintayksikkö vuoden 2013 aikana.

Sosiaalilautakunta toteaa myös, että arviointia joukkoliikenteen 
toimivuudesta voidaan tehdä osana kunnan ikäpoliittista ohjelmaa, 
jonka 1.7.2013 voimaan tulevaksi suunniteltu ns. ikälaki (laki 
ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- 
ja terveyspalveluista) velvoittaa tekemään. Laki on tulossa eduskunnan 
käsittelyyn valtion vuoden 2013 talousarvion yhteydessä.

Terveysvaikutusten arviointi

Hyvät joukkoliikenneyhteydet edistävät ikäihmisten ja muiden 
työelämän ulkopuolella olevien kaupunkilaisten aktiivista osallistumista 
yhteiskuntaan ja tukevat siten heidän hyvinvointiaan. 

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Outi Paulig, kehittämiskonsultti, puhelin: 310 43580

outi.paulig(a)hel.fi

Terveyslautakunta 04.12.2012 § 292

HEL 2012-013817 T 00 00 03

Päätös
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Terveyslautakunta päätti antaa kaupunginvaltuustolle seuraavan 
esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

"Bussilinja 55 kulki ennen reittimuutosta Koskelasta Hämeentietä pitkin 
keskustan kautta lähelle Marian sairaalaa. Talviliikenteen 2012 alusta 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) siirsi reitin kulkemaan 
Hermannin, Kalasataman ja Kruunuhaan kautta Rautatientorille, joka 
on linjan 55 päätepysäkki. Lausunnossaan Maija Anttilan 
valtuustoaloitteeseen HSL perustelee päätepysäkin siirtämistä 
Rautatieasemalle ruuhkaisen ja hitaan keskustan läpiajon 
aiheuttamalla aikataulujen epätäsmällisyydellä sekä sillä, että vain pieni 
osa linjan 55 matkustajista on lopulta matkustanut Koskelasta ja 
Kumpulasta Marian sairaalaan tai Hietaniemen hautausmaalle. HSL:stä 
on ilmoitettu, että linja 55 suunnitellaan kulkevan vuoden 2013 alusta 
Sörnäisten rantatietä, Haapaniemenkatua, Siltasaarenkatua ja 
Kaisaniemenkatua Rautatientorille. 

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen ohjeiden mukaan asukkaat 
voivat hakeutua terveyskeskuspäivystykseen Marian tai Haartmanin 
sairaalaan. Terveyskeskuspäivystys on avoinna arkisin kello 16.00 - 
22.00 ja viikonloppuisin ja pyhinä kello 8.00 - 22.00. Sairaalapäivystys 
on avoinna ympäri vuorokauden. Sairaalapäivystykseen lähetteellä 
menevät itäisen, koillisen, kaakkoisen ja pohjoisen suurpiirin asukkaat 
ohjataan ensisijaisesti Marian sairaalaan ja eteläisen, keskisen ja 
läntisen suurpiirin asukkaat ensisijaisesti Haartmanin sairaalaan. 
Terveyskeskuksen tilastojen mukaan Marian sairaalassa asioivista 
potilaista noin kaksi kolmasosaa tulee itäisestä tai koillisesta 
suurpiiristä ja vajaa neljäsosa kaakkoisesta tai pohjoisesta suurpiiristä. 
Eteläisestä, keskisestä ja läntisestä suurpiiristä tulee yhteensä alle 
kymmenesosa Marian potilaista. Marian sairaalan toiminta siirtyy 
Malmille vuoden 2014 kesän jälkeen, mutta Mariaan suunnitellaan noin 
70 000 asukasta palvelevaa keskusterveysasemaa. Sen rakentamisen 
ajankohta on vielä avoin. 

Sairaalapäivystyksen, terveyskeskuspäivystyksen tai terveysaseman 
lisäksi Koskelan ja Kumpulan asukkaat voivat tarvita esimerkiksi 
Koskelassa tai Kalliossa sijaitsevia terveyskeskuksen 
fysioterapiapalveluja tai Laakson sairaalassa sijaitsevia sisätautien-, 
neurologian-, fysiatrian- tai geriatrisen muistipoliklinikan palveluja. 
Koskelasta Haartmanin tai Laakson sairaalaan menevät potilaat voivat 
käyttää esimerkiksi bussilinjoja 65A, 506, 69 ja 55 sekä raitiovaunua 4 
tai 10. 

Itä-, Koillis-, Kaakkois- ja Pohjois-Helsingistä Marian sairaalaan 
menevät potilaat voivat vaihtaa metrojunasta tai bussista Hämeentiellä 
Kurvissa raitiovaunuun 8, joka menee lähelle Mariaa. Metrolla voi myös 
ajaa Ruoholahden asemalle ja vaihtaa siellä raitiolinjaan 8. Raitiolinjan 
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8 vuoroväli on ruuhka-aikaan kahdeksan minuuttia, ruuhka-ajan 
ulkopuolella päiväaikaan 10 minuuttia ja iltaisin 12 minuuttia. Metrojuna 
muodostaa nopeimman ja tiheimmin kulkevan yhteyden. Kampin 
metroasemalta Marian sairaalaan on noin viiden minuutin kävelymatka. 
Kohtuullisen kävelymatkan päässä Marian sairaalasta ovat myös 
raitiolinjan 9 sekä bussilinjojen 21V, 65A ja 66A pysäkit. Bussi numero 
24 kulkee keskustasta Pohjoista Rautatiekatua lähelle Marian 
sairaalaa, mutta se kulkee päivällä yleensä vain kolme kertaa tunnissa 
ja iltaisin kaksi kertaa tunnissa. Linja 65A on bussiyhteys Koskelan ja 
Kinaporin sekä Kampin palvelukeskusten välillä. 

Huonokuntoiselle potilaalle terveyskeskus voi järjestää kuljetuksen. 
Päivystyspoliklinikalta toiseen sairaalaan siirrettävälle, sisään 
kirjoittamattomalle potilaalle tilataan tarvittaessa kuljetus yksityiseltä 
taksiyritykseltä ja paaripotilaalle HUS–logistiikasta. Lääkäri tai muu 
hoitohenkilökuntaan kuuluva voi kirjoittaa potilaalle Kelan lomakkeella 
todistuksen matkakustannusten korvausta varten. Rahattomalle 
potilaalle voidaan antaa myös tarvittaessa HKL:n kertalippu tai 
taksikortti. Terveyskeskuksen sairaaloiden sisään kirjoitettujen 
kävelevien- ja pyörätuolipotilaiden kuljetuksia hoitaa terveyskeskuksen 
kuljetuspalvelu. Tällöin kuljetusyksikkö vastaa kustannuksista. 
Vuodeosastolta kotiin siirtyvä potilas saa taksikuljetuksesta KELA -
korvauksen lääkärintodistuksen perusteella. Kuljetukset tilataan joko 
terveyskeskuksen kuljetusyksiköstä tai yksityisiltä taksiyrityksiltä. 
Kuljetuspalvelu kuljettaa tänä vuonna noin 1000 Marian sairaalan 
potilasta. Helsingin pelastuslaitos kuljetti vuonna 2011 Mariaan 6504 
potilasta.

Terveyslautakunta toteaa, että on tärkeää informoida terveyspalvelujen 
käyttäjiä julkisten kulkuneuvojen reiteistä ja vaihtoyhteyksistä varsinkin 
silloin, kun niissä on tapahtunut muutoksia. Marian 
terveyskeskuspäivystyksen käynneistä 65 vuotta täyttäneet tai sitä 
vanhemmat tekevät noin neljänneksen ja poliklinikkakäynneistä yli 
puolet. Väestöennusteiden mukaan 65 vuotta täyttäneiden ja sitä 
vanhempien määrä tulee Helsingissä lisääntymään nykyisestä 25 % ja 
65–74-vuotiaiden määrä puolitoistakertaiseksi vuoteen 2020 
mennessä. Siten esteettömyyteen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Tällä hetkellä Helsingin raitioliikenteestä noin 74 %:ssa on matalalattia, 
mutta joissakin raitiovaunuissa matalalattia on vain keskimmäisellä 
ovella, mistä matkustajia olisi selkeästi informoitava. Malmin sairaalan 
aloittaessa toimintansa olisi kiinnitettävä huomiota Itä- ja Koillis-
Helsingistä Malmin sairaalaan suuntautuviin julkisiin kulkuyhteyksiin. 
Palautteet eivät anna objektiivista kuvaa joukkoliikenneyhteyksistä, 
koska ne, jotka kokevat kulkuyhteytensä huonoiksi, antavat palautetta 
aktiivisemmin kuin ne, jotka ovat yhteyksiin tyytyväisiä. 
Joukkoliikennettä koskevan objektiivisen tiedon keräämisestä, 
joukkoliikenteen linjastojen muutoksia koskevan palautteen 
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keräämisestä sekä linjastojen suunnittelusta vastaa Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymä.

Terveysvaikutusten arviointi: 

Hyvin toimivat julkiset kulkuyhteydet lisäävät terveyspalvelujen 
saavutettavuutta. Terveydenhuollon palveluja sijoitettaessa 
joukkoliikenteen palvelut tulisi ottaa huomioon. Julkiset terveyspalvelut 
tulisi pyrkiä sijoittamaan lähelle joukkoliikenteen solmukohtia tai tärkeitä 
reittikatuja, mistä on esimerkkinä Myllypuron terveysasema."

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola

Lisätiedot
Juha Nyman, erityissuunnittelija, puhelin: 310 70198

juha.nyman(a)hel.fi
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§ 50
Ryj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om en 
utredning över HRT:s ruttändringar

HEL 2012-013807 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite
2 HS:Ln lausunto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta 
motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Yrjö Hakanen och 9 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden ska be samkommunen Helsingforsregionens trafik att på nytt 
överväga busslinjernas rutter på basis av den inkomna responsen och 
vid behov genom invånarenkäter.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och konstaterar att 
samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) ansvarar för 
planeringen av busslinjerna och tidtabellerna. Stadsplaneringskontoret 
deltar i att bestämma kraven på servicenivån i områdena, i HRT:s 
utvecklingsprojekt och i planeringen av stamnätet för kollektivtrafiken 
och av infrastrukturen som en del av planläggningen och 
trafikplaneringen.

Ruttändringarna i busslinjerna i södra och västra Helsingfors hösten 
2012 hörde till en större helhet som påverkades av bl.a. lösningarna i 
spårvägsrutterna i södra Helsingfors och överföring av kollektivtrafikens 
resurser till rutter med mer stockningar och till växande 
bostadsområden. Målet var att göra rutterna klarare och att öka 
trafikens genomsnittshastighet och tillförlitlighet.
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Ändringen i busslinje 18 påverkade inte förbindelserna till Maria 
sjukhus. Ändringen i busslinje 78 medförde förbättringar, bl.a. en 
tättrafikerad förbindelse på vardagar från Nordsjö hamn till metron, 
direkta förbindelser från Solvik och en tvärgående förbindelse i 
Stensböle. En del av de tvärgående förbindelserna blev sådana som 
kräver omstigning.

Som helhet har användningen av kollektivtrafiken ökat och resorna 
med kollektivtrafiken blivit snabbare med anledning av linjeändringarna 
hösten 2012.

HRT följer upp hur passagerarantalen utvecklas, andra följder av 
ändringarna och responsen om linjeändringarna och gör vid behov 
invånarenkäter om konsekvenserna av ruttändringarna.

Rutten för busslinje 55 som tas upp i motionen har med anledning av 
responsen ändrats så att linje 55/55K räknat från 1.1.2013 kör via 
Hagnäs och Havshagen längs rutten Unionsgatan–Långa 
bron–Broholmsgatan–Hagnäskajen, vilket innebär en förbindelse utan 
omstigning från Forsby till Hagnäs.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite
2 HS:Ln lausunto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 107

HEL 2012-013807 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.12.2012 § 474

HEL 2012-013807 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta 
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon. 

Lausunto 

Bussilinjaston ja aikataulujen suunnittelusta vastaa Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymä (HSL). Kaupunkisuunnitteluvirasto osallistuu 
joukkoliikenteen alueellisten palvelutasovaatimusten määrittelyyn ja 
HSL:n kehittämishankkeisiin. Kaupunkisuunnittelu-virasto osallistuu 
myös joukkoliikenteen runkoverkon ja infrastruktuurin suunnitteluun 
osana kaavoitusta ja liikennesuunnittelua.

HSL muutti Etelä- ja Länsi-Helsingin linjastoa syksyllä 2012. Muutoksiin 
vaikutti osaltaan Helsingin kaupungin päätös lopettaa raitiotien 
suunnittelu Korkeavuorenkadulle ja Merikadulle, jolloin Etelä-Helsingin 
linjasto voitiin suunnitella päätöksen mukaiseksi. Muutoksiin vaikutti 
keskeisesti myös raitiolinjan 9 jatkaminen Kampin ja 
Ruoholahdenkadun kautta Jätkäsaareen elokuussa 2012.

Linjastomuutoksessa HSL siirsi joukkoliikenteen resursseja 
käytetyimmille reiteille. Resursseja vähennettiin ruuhkaisessa 
liikenteessä kulkevilta reiteiltä, joilla on kustannuksiin nähden vähän 
käyttäjiä tai tarjolla luotettavampia rinnakkaisia yhteyksiä. Useimmille 
näistä reiteistä ei myöskään olisi mielekästä järjestää olennaisesti 
nykyistä sujuvampia liikennöintimahdollisuuksia bussiliikenteelle, koska 
käytettävissä on riittävästi rinnakkaisia sujuvia reittejä.

Kokonaisuutena syksyllä 2012 tehdyt joukkoliikenteen 
linjastomuutokset ovat HSL:n mukaan lisänneet joukkoliikenteen 
käyttöä, vaikka osa yhteyksistä muuttui vaihdollisiksi. Tältä osin 
muutokset vaikuttavat onnistuneilta. Liikennemallitarkastelujen 
perusteella tehdyt linjastomuutokset myös nopeuttavat kokonaisuutena 
tarkastellen joukkoliikenteellä tehtäviä matkoja. On kuitenkin totta, että 
joistakin vaihdollisiksi muuttuneista yhteyksistä on saatu runsaasti 
kielteistä matkustajapalautetta, mikä tulee linjaston edelleen 
kehittämisessä ottaa huomioon.
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Kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä on järkevää systemaattisesti 
seurata linjastoon tehtyjen muutosten aiheuttamia 
matkustajamäärämuutoksia ja arvioida muutoksen muita vaikutuksia. 
Linjastomuutosten vaikutusten arviointi edellyttää vähintään useiden 
kuukausien seurantaa. Seurannan tulosten ja saatujen palautteiden 
perusteella on syytä arvioida, onko linjastoon tarkoituksenmukaista 
tehdä tarkistuksia. Bussilinjojen 16 ja 55 reittien osalta HSL on jo 
päättänyt linjojen palauttamisesta vanhoille reiteilleen Kruununhaassa 
ja Hakaniemessä 1.1.2013 alkaen.

HSL harkitsee syksyn aikana saamansa palautteen pohjalta 
mahdollisuutta tarjota jatkossa myös vaihdotonta yhteyttä Koskelasta 
Hakaniemeen. Yhtenä mahdollisuutena tutkitaan linjojen 16 ja 55 
reittien eteläpään keskinäistä muuttamista siten, että linja 55 ajaisi 
keskustaan Hakaniemen kautta.

Käsittely

11.12.2012 Ehdotuksen mukaan

Ville Lehmuskoski: Esittelijän lisäys kappaleen 6 loppuun: "Bussilinjojen 
16 ja 55 reittien osalta HSL on jo päättänyt linjojen palauttamisesta 
vanhoille reiteilleen Kruununhaassa ja Hakaniemessä 1.1.2013 
alkaen."

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi
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§ 51
Ryj / Den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen om 
rabattbiljetter för äldre

Bordlades 13.02.2013

HEL 2012-013806 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga 
ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Mirka Vainikka 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Mirka Vainikka och fem andra ledamöter föreslår i sin 
motion att avgiftsklasserna för resebiljetter för äldre ska justeras och 
rätten till rabatt ska gälla personer i över 75 års ålder.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och konstaterar att 
samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) bereder för 
närvarande tariffpolitiska riktlinjer. Arbetet omfattar det som hänför sig 
till prissättningen i taxe- och biljettsystemet, bl.a. grunderna för 
beviljande av rabatt- och fribiljetter för specialgrupper och 
rabattstorleken. Nämnderna bes att ge utlåtande om utredningen under 
år 2013. Först därefter kan man ta ställning till eventuella rabattgrupper 
och till rabatternas storlek.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Mirka Vainikan aloite
2 HSL:n lausunto
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 108

HEL 2012-013806 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mirka Vainikan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.12.2012 § 470

HEL 2012-013806 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta 
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon. 

Lausunto 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) valmistelee uutta taksa- 
ja lippujärjestelmää, joka otetaan käyttöön vuoteen 2016 mennessä. 
Tässä yhteydessä tehdään pidemmän aikavälin tariffipoliittisia 
linjauksia koskevia selvityksiä. Parhaillaan HSL:ssä on tekeillä työ, 
johon sisältyvät lippujen hinnoittelua, erityisryhmien alennus- ja 
vapaalippujen myöntämisperusteita sekä alennusten suuruutta 
koskevat selvitykset.

Lähtökohtaisesti liikenne- ja sosiaalipoliittisesti jaettavia tukia ei tulisi 
yhdistää. Sosiaalisista syistä annettavat tuet tulisi jakaa sosiaalisektorin 
kanavien kautta, jolloin tuki kohdentuu paremmin tukea tarvitseville. 
Tällöin tukea tarvitsevat pääsisivät myös itse vaikuttamaan, mihin 
käytettynä heidän saamansa tuen arvo on suurin.

Liikennepoliittisesti tarkoituksenmukaista on ohjata iäkkäitä käyttämään 
joukkoliikennettä. Iän myötä toimintakyky henkilöauton kuljettajana 
heikkenee ja onnettomuusriski kasvaa. Iäkkäitä onkin syytä kannustaa 
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ja ohjata henkilöauton sijasta liikkumaan yhä enemmän mm. jalan ja 
joukkoliikenteellä.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi
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§ 52
Ryj / Den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen om belysning 
vid Fallkulla husdjursgård

HEL 2012-014522 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Antti Vuorelan aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Antti Vuorela väckta 
motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Antti Vuorela föreslår i sin motion att belysningen vid 
Fallkulla husdjursgård rustas upp.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet som kommit in och konstaterar 
att det i den närmaste framtiden inte finns finansiella förutsättningar för 
att rusta upp belysningen vid Fallkulla gård och dess nät av stråk.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Antti Vuorelan aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 109
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HEL 2012-014522 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Antti Vuorelan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Helsingin Energian johtokunta 18.12.2012 § 74

HEL 2012-014522 T 00 00 03

Päätös

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän 
ehdotuksen mukaisen lausunnon:

Fallkullan kotieläinpuiston alueella on osittain julkisen 
ulkovalaistusverkon valaistusta ja osittain muuta valaistusta. Osa 
alueen kävelyreiteistä ja kevyen liikenteen raiteista on valaisematta. 
Alue jakautuu sekä kaupungin omistamaan tonttialueeseen että 
yleiseen alueeseen. 

Helsingin Energia on valmis täydentämään alueen julkista 
ulkovalaistusta sen mukaisesti miten tilaajataho eli rakennusvirasto 
tulee esittämään.

Esittelijä
Toimitusjohtaja
Pekka Manninen

Lisätiedot
Jarmo Karjalainen, Johtaja, puhelin: +358 9 617 2510

jarmo.karjalainen(a)helen.fi
Olli Markkanen, Yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 617 2578

olli.markkanen(a)helen.fi

Yleisten töiden lautakunta 04.12.2012 § 556

HEL 2012-014522 T 00 00 03
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Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Kaupunginvaltuutettu Antti Vuorela on tehnyt samansisältöisen 
aloitteen vuonna 2009, johon yleisten töiden lautakunta totesi 
lausunnossaan seuraavaa:

”Fallkullan tilan parantamisen suunnittelu ja rakentaminen on esitetty 
katu- ja puisto-osaston taloussuunnitelmassa vuosille 2010-2011. Tilan 
ympäristössä on tällä hetkellä reittejä, joita käytetään sekä 
ratsastukseen että kevyelle liikenteelle. Tavoitteena on, että 
ratsastusreitistö saadaan erotettua kevyen liikenteen raiteista 
rakentamalla täydentäviä reitistön osia Tapanilan 
liikenteenohjaussuunnitelman mukaisesti. Valaistuksen täydentäminen 
on tarkoituksenmukaista tehdä raittien parantamisen yhteydessä.”

Reitistön täydentämistä on jouduttu lykkäämään huonon 
rahoitustilanteen takia, eikä näin ollen alueen valaistustakaan ole 
rakennettu. Valaistus tullaan täydentämään kevyen liikenteen reitistön 
täydentämisen yhteydessä tulevaisuudessa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Juhani Sandström, valaistuspäällikkö, puhelin: 310 38521

juhani.sandstrom(a)hel.fi
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§ 53
Ryj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om 
hundparker i Hertonäs och på olika håll i Helsingfors

Bordlades 13.02.2013

HEL 2012-013810 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga 
ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Päivi Lipponen 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Päivi Lipponen och 4 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden ska bygga en hundpark i Hertonäs mellan 
Skidbacksvägen/Björnvägen och Österleden.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet och konstaterar att behovet av en 
hundinhägnad i Västra Hertonäs beaktas då nätet för hundinhägnader 
uppdateras.

Den nuvarande hundinhägnaden i Hertonäs områdespark indelas i 
områden för stora och små hundar. Hundägarna i Hertonäs kan också 
använda den stora hundinhägnaden mellan Kasberget och Hertonäs.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Päivi Lipposen aloite



Helsingfors stad Protokoll 3/2013 276 (365)
Stadsfullmäktige

Kj/24
13.02.2013

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

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 110

HEL 2012-013810 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Päivi Lipposen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 11.12.2012 § 566

HEL 2012-013810 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Rakennusvirastossa päivitetään parhaillaan koirapalvelulinjauksia. 
Aloitteessa esitetty uuden koira-aitauksen tarve Länsi-Herttoniemessä 
otetaan huomioon suunniteltaessa linjauksessa esitettävää koira-
aitausten verkostoa.

Rakennusvirasto välttää mahdollisuuksien mukaan koira-aitausten 
rakentamista asutuksen välittömään läheisyyteen, koska niistä on 
aiheutunut toisinaan melu- ja muita haittoja sekä liikenteellisiä 
ongelmia. Esikaupunkialueilla on pyritty noudattamaan vähintään 
sadan metrin etäisyyttä asuinrakennuksiin, mutta kantakaupungissa 
välimatka asutukseen jää usein lyhyemmäksi. Koska koira-aitaukset 
herättävät usein myös runsaasti vastustusta, rakennusvirasto edellyttää 
niille aina paikallisten asukasyhdistysten kannatusta.

Aitauksissa ulkoilutettavien koirien turvallisuuden parantamiseksi on 
perustettu erillisiä aitauksia pienille ja suurille koirille. 
Kantakaupungissa on useita pieniä aitauksia, jotka eivät ole 
jaettavissa. Näistä aitauksista joitain saatetaan poistaa tai osoittaa 
ainoastaan pienten koirien käyttöön.
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Siilitien tuntumassa sijaitsevaa Herttoniemen aluepuiston koira-aitausta 
laajennettiin muutama vuosi sitten. Samalla piti erottaa osa aitauksesta 
pienille koirille, mutta pienen käyttäjäryhmän painostuksesta aitauksen 
jakaminen jäi tuolloin toteuttamatta. Herttoniemen aluepuiston koira-
aitaus tullaan jakamaan kahtia. Työt on tarkoitus aloittaa 
loppuvuodesta 2012. Roihuvuoren ja Herttoniemen teollisuusalueen 
välissä olevalle isolle koira-aitaukselle on matkaa noin kilometrin verran 
osasta Herttoniemeä ja on siten hyvin myös Herttoniemeläisten koirien 
käytettävissä.

Aloitteessa ehdotetaan Herttoniemen uuden koira-aitauksen paikaksi 
metsikköä Hiihtomäentien, Karhutien ja Itäväylän välissä. Sinne on 
kuitenkin vaikea sijoittaa koira-aitausta niin, että riittävä etäisyys 
asuntoihin toteutuisi. Kyseisellä viheralueella sijaitseva leikkipuisto 
rajoittaa myös järjestelyjä, koska koirien vienti leikkipaikalle on kielletty 
ja osa puiston reiteistä kulkee leikkipuiston kautta. 

Muutamia, jo aiemmin tarpeelliseksi todettuja koira-aitauksia on 
odottamassa rakennusvuoroaan.

Käsittely

11.12.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutokset:

Lisätään päätösehdotuksen kappaleen viisi loppuun seuraava virke: 
"Roihuvuoren ja Herttoniemen teollisuusalueen välissä olevalle isolle 
koira-aitaukselle on matkaa noin kilometrin verran osasta Herttoniemeä 
ja on siten hyvin myös Herttoniemeläisten koirien käytettävissä."

Poistetaan päätösehdotuksen kappaleen kuusi kaksi viimeistä virkettä 
ja kappaleen seitsemän ensimmäinen virke.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Kaisu Ilonen, suunnitteluasiantuntija, puhelin: 310 38638

kaisu.ilonen(a)hel.fi
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi
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§ 54
Kaj / Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om en 
utredning över friluftsbad, flytande badanläggningar m.m.

Bordlades 13.02.2013

HEL 2012-011882 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga 
ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Mari Holopainen 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Mari Holopainen och 27 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att staden ska utreda möjligheterna att bygga ett nytt friluftsbad 
och nya flytande badanläggningar och utreda möjliga lägen för sådana 
i Helsingfors.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och konstaterar att frågan om 
ett nytt friluftsbad har tagits upp vid stadsplaneringskontorets och 
idrottsverkets samarbetsmöten och i nya projektområden vid havet har 
det reserverats utrymme för fasta badanläggningar med havsvatten 
och för flytande badanläggningar.

I utkastet till detaljplan för Britas idrottspark föreslås reserveringar utom 
för utbyggnaden av simhallen också för en friluftsbadsliknande 
simbassäng utomhus. Delgeneralplanen för Ärtholmen gör det möjligt 
att bygga en badanläggning med havsvatten och ett bastucenter i 
anslutning till den. I Fiskehamnen har man tänkt att i Fiskehamnens 
sydligaste spets, till exempel på Hanaholmen, kan det vara möjligt att 
bygga en motsvarande badanläggning med havsvatten som i 
Ärtholmen. I Arabiastranden har det planerats en flytande 
badanläggning i strandparken. Utrymme för en flytande badanläggning 
har reserverats också i Kråkholmsviken i Kronbergsstranden. 
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Östersundom är ett tänkbart läge för ett friluftsbad eftersom det inte är 
möjligt att där anlägga en badstrand i alla områden.

Stadsstyrelsen anser att friluftsbad och flytande badanläggningar är 
lockande tjänster för invånarna och att det säkert är motiverat att öka 
deras antal med tanke på att stadens befolkning ökar. Stadsstyrelsen 
anser dock att det inte är nödvändigt att inleda en särskild utredning 
över möjliga lägen för nya friluftsbad, utan de ska granskas i samband 
med lämpliga planläggningsprojekt och samtidigt som de områdesvisa 
idrotts- och fritidsbehoven bedöms i generalplanen. Det är dessutom 
värt understöd att en privat aktör bygger en flytande badanläggning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Mari Holopaisen aloite 

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 111

HEL 2012-011882 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mari Holopaisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.11.2012 § 409

HEL 2012-011882 T 00 00 03

Päätös
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Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Maauimalat ja kelluvat uimalat ovat houkuttelevia palveluita 
kaupunkilaisille ja niiden lisääminen olisi varmasti perusteltua Helsingin 
väkiluvunkin kasvaessa.

Tämä myös palauttaisi Helsingin mainetta vanhana kylpyläkaupunkina. 
Uuden maauimalan sijoittamista ei ole viime vuosina erityisesti 
selvitetty kaupunkisuunnitteluvirastossa. Asia on kuitenkin ollut esillä 
kaupunkisuunnitteluviraston ja liikuntaviraston yhteistyökokouksissa, ja 
uusille projektialueille on tehty tilavarauksia merivesiuimaloille ja 
kelluville uimaloille. 

Pääkaupunkiseudulla ei tällä hetkellä ole Helsingin Uimastadionin ja 
Kumpulan lisäksi muita maauimaloita, mutta Pirkkolan liikuntapuiston 
alueella sijaitsee hiekkapohjainen, vedenkäsittelylaitteistolla ja 
vesiliukumäellä varustettu uima-allas, ns. plotti, joka on hyvin suosittu 
lasten ja nuorten keskuudessa. Espoon Leppävaaraan on 
valmistumassa uimahallin yhteyteen maauimala vuonna 2015 tai 2016, 
mikä parantaa palvelutarjontaa ainakin läntisen Helsingin osalta.

Uusi maauimala voisi toimia vahvana vetovoimaisuustekijänä alueella, 
jolla ei ole uimarantoja tai muuten kattavia virkistyspalveluita. Uuden 
maauimalan sijoittamisessa tulee myös huomioida sen hyvä 
saavutettavuus julkisella liikenteellä. Toiminnallisesti ja taloudellisesti 
tarkoituksenmukaista olisi sijoittaa maauimalatoimintoja uimahallien 
yhteyteen. 

Pirkkolan liikuntapuiston asemakaavoitus on parhaillaan käynnissä, ja 
se tehdään 1995 valmistuneen yleissuunnitelman pohjalta. 
Asemakaavaluonnoksessa esitetään varaukset uimahallin 
laajennuksen lisäksi maauimalan tyyppiselle ulkona sijaitsevalle uima-
altaalle.

Helsingin merenranta-alueille on ideoitu ja kaavoitettu useita rannalle 
sijoittuvia, kiinteitä meriuimaloita tai kelluvia uimaloita. Kelluvan 
uimalan etuna on, että sitä voisi periaatteessa myös siirtää paikasta 
toiseen, sijoitusrannalla vaaditaan kuitenkin sähkö-, vesi ja 
viemäriliitännät. Varustetasosta riippuen kelluva uimala voi toimia myös 
talviuintipaikkana.

Hernesaaren osayleiskaava mahdollistaa merivesiuimalan ja siihen 
liittyvän saunakeskuksen rakentamisen. Kalasataman osalta ajatus on, 
että jossakin Kalasataman eteläisimmässä kärjessä, esimerkiksi 
Hanasaaressa olisi mahdollisuus toteuttaa vastaavanlainen 
merivesiuimala kuin Hernesaareen on kaavailtu. Arabianrantaan on 
suunniteltu kelluvaa uimalaa rantapuistoon. Myös Kruunuvuorenrannan 
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Varisluodonlahdelle on varattu tilaa kelluvalle uimalalle. Östersundom 
voisi sopia uuden maauimalan sijoituspaikaksi, sillä sinne ei ole 
mahdollista saada kaikille alueille uimarantoja.

Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että uuden maauimalan 
sijoittamisesta ei ole tarpeen käynnistää erillistä selvitystä. Tämä 
näkökulma pidetään mukana sopivissa kaavahankkeissa sekä 
yleiskaavan alueellisten liikunta- ja vapaa-ajan tarpeiden arvioinnin 
yhteydessä.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Crista Toivola, arkkitehti, puhelin: +358931037334

crista.toivola(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 09.10.2012 § 171

HEL 2012-011882 T 00 00 03

Päätös

Liikuntalautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Helsingissä on kaksi vuoden 1952 Olympialaisiin valmistunutta 
maauimalaa: Uimastadion ja Kumpulan maauimala. Uimastadion on 
peruskorjattu vuosina 1993 - 1995 ja Kumpulan maauimala vuosina 
2003 - 2005. Pääkaupunkiseudulla ei ole muita maauimaloita, mutta 
Espoon Leppävaaraan on suunnitelmien mukaan valmistumassa 
uimahallin yhteyteen maauimala vuonna 2015 tai 2016.

Uimastadion oli tänä kesänä avoinna 7.5. - 16.9. ja Kumpulan 
maauimala 28.5. - 26.8. Maauimaloiden vuosittaiset kävijämäärät ovat 
viime vuosina olleet

                    Uimastadion            Kumpula
2010            263 229                   133 363
2011            275 467                   121 157
2012            234 914                   105 538

Maauimaloiden lisäksi Pirkkolassa on ulkona oleva hiekkapohjainen 
uima-allas - ns. plotti - johon on rakennettu vedenkäsittelylaitteet ja 
vesiliukumäki. Vanhan pukusuojarakennuksen tilalle rakennettiin 
vuonna 2007 uusi pukusuojarakennus, jossa on myös saniteettitilat ja 
kioski. Vaikka plotti on enimmillään vain runsaan metrin syvyinen, se 
on ollut etenkin lasten ja nuorten suosima kesäkeidas. Plotilla oli tänä 
kesänä 15 209 kävijää.
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Kesäisin Helsingissä on uintimahdollisuus myös 28 rannalla, joista 15 
on valvottuja. 

Liikuntaviraston teettämänä valmistui 1995 Pirkkolan liikuntapuiston 
yleissuunnitelma, johon sisältyy osana luonnos Pirkkolan nykyisen 
uimahallin laajennukseksi. Uimahallin eteläpuolelle on kaavailtu myös 
maauimalan tyyppistä ulkona olevaa uima-allasta. Näitä koskevat 
varaukset on myös esitetty valmisteilla olevaan Pirkkolan 
liikuntapuistoa koskevaan asemakaavaluonnokseen.

Liikuntatoimen taloussuunnitelmassa vuosille 2013 - 2017 ei ole 
osoitettu investointimäärärahoja uuden maauimalan rakentamiseen.

Toiminnallisesti ja taloudellisesti olisi tarkoituksenmukaisinta toteuttaa 
mahdollinen uusi maauimala jonkun nykyisen uimahallin - erityisesti 
Pirkkolan - yhteyteen. Tulevina vuosina myös kehittyvä Östersundomin 
alue voisi toimia uuden maauimalan sijoituspaikkana.

Kelluva uimala on yksinkertaisimmillaan ponttoneilla reunustettu 
lasikuituallas. Hyvin varustellun uimalan ponttoneille voidaan sijoittaa 
esimerkiksi pukuhuoneita, suihkuja, saunoja, vedenpuhdistuslaitteistot 
ja kioski. Uimala voidaan myös varustaa siten, että se voi toimia 
talviuintipaikkana. Uimala tarvitsee sijoitusrannalleen sähkö-, vesi- ja 
viemäriliitännät. Kelluvan uimalan eräs hyvä puoli on se, että se 
voidaan niin haluttaessa siirtää uuteen sijoituspaikkaan. Puhtaissa 
vesissä voidaan myös käyttää merivettä, jolloin umpinaisen altaan 
tilalle asennetaan vettä läpäisevä turvakehikko.  Erityisesti vaikeissa 
rantaolosuhteissa kelluva uimala on edullinen ratkaisu. Kelluvalle 
uimalalle löytyy kotimainen valmistaja, joka on toimittanut kelluvia 
uimaloita muuallekin, esimerkiksi varsin suositun Kööpenhaminaan.

Liikuntatoimi on esittänyt liikuntaviraston investointiohjelmaan kelluvia 
uimaloita Vanhankaupunginlahdelle Verkkosaarenrantaan sekä 
Hernesaareen, mutta ohjelmien jatkokäsittelyvaiheissa ne on karsittu 
pois.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812
Turo Saarinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi
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§ 55
Kaj / Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om ändring av 
Vasagatan till gå- och gårdsgata

Bordlades 13.02.2013

HEL 2012-011875 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga 
ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Emma Kari väckta 
motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Emma Kari och 22 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
Vasagatan ska ändras till gå- och gårdsgata.

Stadsstyrelsen hänvisar till ett utlåtande och framhåller att Vasagatan i 
fråga om verksamheten, läget och skalan är lämpligare än gator i 
genomsnitt som lockande och trivsam fotgängarmiljö. 

Stadsstyrelsen anser att idén om fler gågator också utanför 
stadskärnan kan understödjas. Anslagen för trafikomläggningar 
möjliggör dessvärre inte nya gågator utanför stadskärnan åtminstone 
de närmaste åren. För att serviceutbudet och trivseln ändå ska öka på 
Vasagatan kan det i samråd med lokala företagare och boende utredas 
hurdant behovet är när det gäller att vidareutveckla Vasagatan med 
omgivning. Stadsplaneringskontoret utarbetar under den nya 
fullmäktigeperioden ett program för utveckling av gångtrafiken och tar 
då upp sätt att förbättra förhållandena för fotgängare.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 3/2013 284 (365)
Stadsfullmäktige

Kj/26
13.02.2013

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

Bilagor

1 Valtuutettu Emma Karin aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 112

HEL 2012-011875 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.12.2012 § 487

HEL 2012-011875 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta 
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon. 

Lausunto

Helsingin keskustaa kehitettäessä kävelyolojen parantaminen on ollut 
yksi tärkeimmistä tavoitteista vuosikymmenien ajan. Tavoitteista 
huolimatta kävelykatujen toteuttaminen on ollut hidasta ja laaja 
yhtenäinen kävelykeskusta puuttuu kaupungista edelleen. 

Ydinkeskustan ulkopuolisella katuverkolla suunnittelun pääpaino on 
ollut katuympäristön viihtyisyyden parantamisessa ja 
ajoneuvoliikenteen rauhoittamisessa ilman, että autoilua tai etenkään 
pysäköintiä kaduilla olisi pyrittykään vähentämään. Kaupunkirakenteen 
tiivistyessä ydinkeskustan käsite tulee kuitenkin muuttumaan ja 
kantakaupunkimainen rakenne ulottumaan kauemmaksi. Kallion ja 
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Sörnäisten osalta Kalasatama tulee muodostamaan uuden keskuksen 
alueelle. 

Resurssit jo rakennettujen katujen saneeraukseen ovat lisäksi olleet 
niin niukkoja, että liikennettä on rauhoitettu etupäässä alentamalla 
nopeusrajoituksia. Toimintojensa, sijaintinsa ja mittakaavansa puolesta 
Vaasankadulla on keskimääräistä paremmat edellytykset 
houkuttelevaksi ja viihtyisäksi kävely-ympäristöksi. Kadulle laadittiin 
1989 katuympäristösuunnitelma,  jonka liikenteellisenä tavoitteena oli 
hidaskatu (nopeusrajoitus 30 km/h). Suunnitelma, joka sisälsi mm. 
levennetyt jalkakäytävät, puurivit ja ajolinjoja ohjaavan 
kadunvarsipysäköinnin, toteutettiin vasta 2003. Katu ei siis teknisesti 
ole uusimisen tarpeessa pitkään aikaan. Leveiden jalkakäytävien, 
katupuiden ja laadukkaiden materiaalien ansiosta Vaasankatu on 
nykyiselläänkin jalankulun kannalta suhteellisen viihtyisä. Alueelle on 
viime vuosina perustettu vilkkaan ravintolakulttuurin ohella myös uusia 
kivijalkakauppoja, pienyrityksiä, ruokaravintoloita ja kulttuuritoimintaa. 
Vaasankadulla vietettiin muun muassa Kallion omia joulukadun 
avajaisia paikallisten yrittäjien ja järjestöjen toimesta.  Palvelutarjonnan 
ja viihtyvyyden lisäämiseksi voitaisiin selvittää, mitä tarpeita paikallisilla 
yrittäjillä ja asukkailla Vaasankadun ympäristön edelleen kehittämiseen 
olisi.  

Kadunvarsipysäköinnin vähentäminen lisäisi sen kävelykatumaista 
luonnetta.  Asukaspysäköinnin vähentäminen on erittäin vaikeaa, koska 
viereiselle Helsinginkadulle on suunnitteilla pysäköintiä vähentäviä 
katuratkaisuja. Paikallisen elinkeinotoiminnan kannalta kävelykaduilla 
saattaisi olla myönteisiä vaikutuksia, vaikka osa yrittäjistä saattaisi 
kokea pysäköintijärjestelyjen muuttamisen asioinnin kannalta 
hankalaksi. Helsingin vilkkain kauppakatu, Aleksanterinkatu, toimii 
kävelykatuna. Pohjois-Euroopassa on useita hyvin toimivia 
kauppakatuja, jotka on osoitettu kävelykaduiksi. Mikäli Vaasankadun 
kehittäminen todetaan tarpeelliseksi, voidaan selvittää, onko 
mahdollista korvata osa asukaspysäköintipaikoista esimerkiksi 
lisäämällä viistopysäköintiä lähikaduilla tai muilla keinoin.

Kävelykatujen lisääminen myös ydinkeskustan ulkopuolella on 
kannatettava ajatus. Sellaiseksi sopisi hyvin myös esimerkiksi Etu-
Töölössä Temppeliaukion kirkolle johtava Fredrikinkadun pohjoispää, 
jonka viihtyisyyttä ja kävelyoloja olisi tärkeää kehittää niin 
kaupunkilaisten palvelun kuin turisminkin kannalta. Koska vaikutukset 
ovat paikallisia, myös Kalliossa kävelyolosuhteiden parantaminen 
edistäisi paikallisten palveluiden ja turismin edellytyksiä.  Vuoden 2013 
talousarviossa liikennejärjestelyihin koko kaupungin alueella on 
kuitenkin varattu vain 2,4 miljoonaa euroa ja vuoteen 2016 ulottuvassa 
raamissa määräraha niukkenee edelleen, joten sen puitteissa ei ole 
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mahdollista ainakaan lähivuosina toteuttaa uusia kävelykatuja 
ydinkeskustan ulkopuolelle.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on alkavalla valtuustokaudella laatimassa 
kävelyn kehittämisohjelman. Tämän myötä mm. erilaiset 
kävelykatualueet ja kävelyn edistäminen tulevat nousemaan 
käsiteltäväksi kokonaisuutena.

Tiivistelmä

Vaasankadun ympäristöllä voisi olla hyvät edellytykset edelleen 
kehittyä Kallion keskeisenä kauppa- ja ravintolakatuna. 
Kehittämisideoita voitaisiin selvittää paikallisten yrittäjien ja asukkaiden 
kanssa. Kävelykatujen lisääminen myös ydinkeskustan ulkopuolella on 
kannatettava ajatus, mutta se on lähivuosina haastavaa niukkojen 
määrärahojen takia. Vaasankatu on rakennettu hidaskaduksi vuonna 
2003. Levennettyjen jalkakäytävien, katupuiden ja laadukkaiden 
materiaalien ansiosta Vaasankatu toimii nykyiselläänkin suhteellisen 
hyvänä kävely-ympäristönä. 

Käsittely

18.12.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Mari Holopainen: Lautakunta päättänee antaa lausunnon muutettuna 
seuraavasti: 

Lausunto

Helsingin keskustaa kehitettäessä kävelyolojen parantaminen on ollut 
yksi tärkeimmistä tavoitteista vuosikymmenien ajan. Tavoitteista 
huolimatta kävelykatujen toteuttaminen on ollut hidasta ja laaja 
yhtenäinen kävelykeskusta puuttuu kaupungista edelleen. 

Ydinkeskustan ulkopuolisella katuverkolla suunnittelun pääpaino on 
ollut katuympäristön viihtyisyyden parantamisessa ja 
ajoneuvoliikenteen rauhoittamisessa ilman, että autoilua tai etenkään 
pysäköintiä kaduilla olisi pyrittykään vähentämään. Kaupunkirakenteen 
tiivistyessä ydinkeskustan käsite tulee kuitenkin muuttumaan ja 
kantakaupunkimainen rakenne ulottumaan kauemmaksi. Kallion ja 
Sörnäisten osalta Kalasatama tulee muodostamaan uuden keskuksen 
alueelle. 

Resurssit jo rakennettujen katujen saneeraukseen ovat lisäksi olleet 
niin niukkoja, että liikennettä on rauhoitettu etupäässä alentamalla 
nopeusrajoituksia. Toimintojensa, sijaintinsa ja mittakaavansa puolesta 
Vaasankadulla on keskimääräistä paremmat edellytykset 
houkuttelevaksi ja viihtyisäksi kävely-ympäristöksi. Kadulle laadittiin 
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1989 katuympäristösuunnitelma,  jonka liikenteellisenä tavoitteena oli 
hidaskatu (nopeusrajoitus 30 km/h). Suunnitelma, joka sisälsi mm. 
levennetyt jalkakäytävät, puurivit ja ajolinjoja ohjaavan 
kadunvarsipysäköinnin, toteutettiin vasta 2003. Katu ei siis teknisesti 
ole uusimisen tarpeessa pitkään aikaan. Leveiden jalkakäytävien, 
katupuiden ja laadukkaiden materiaalien ansiosta Vaasankatu on 
nykyiselläänkin jalankulun kannalta suhteellisen viihtyisä. Alueelle on 
viime vuosina perustettu vilkkaan ravintolakulttuurin ohella myös uusia 
kivijalkakauppoja, pienyrityksiä, ruokaravintoloita ja kulttuuritoimintaa. 
Vaasankadulla vietettiin muun muassa Kallion omia joulukadun 
avajaisia paikallisten yrittäjien ja järjestöjen toimesta.  Palvelutarjonnan 
ja viihtyvyyden lisäämiseksi voitaisiin selvittää, mitä tarpeita paikallisilla 
yrittäjillä ja asukkailla Vaasankadun ympäristön edelleen kehittämiseen 
olisi.  

Kadunvarsipysäköinnin vähentäminen lisäisi sen kävelykatumaista 
luonnetta.  Asukaspysäköinnin vähentäminen on erittäin vaikeaa, koska 
viereiselle Helsinginkadulle on suunnitteilla pysäköintiä vähentäviä 
katuratkaisuja. Paikallisen elinkeinotoiminnan kannalta kävelykaduilla 
saattaisi olla myönteisiä vaikutuksia, vaikka osa yrittäjistä saattaisi 
kokea pysäköintijärjestelyjen muuttamisen asioinnin kannalta 
hankalaksi. Helsingin vilkkain kauppakatu, Aleksanterinkatu, toimii 
kävelykatuna. Pohjois-Euroopassa on useita hyvin toimivia 
kauppakatuja, jotka on osoitettu kävelykaduiksi. Mikäli Vaasankadun 
kehittäminen todetaan tarpeelliseksi, voidaan selvittää, onko 
mahdollista korvata osa asukaspysäköintipaikoista esimerkiksi 
lisäämällä viistopysäköintiä lähikaduilla tai muilla keinoin.

Kävelykatujen lisääminen myös ydinkeskustan ulkopuolella on 
kannatettava ajatus. Sellaiseksi sopisi hyvin myös esimerkiksi Etu-
Töölössä Temppeliaukion kirkolle johtava Fredrikinkadun pohjoispää, 
jonka viihtyisyyttä ja kävelyoloja olisi tärkeää kehittää niin 
kaupunkilaisten palvelun kuin turisminkin kannalta. Koska vaikutukset 
ovat paikallisia, myös Kalliossa kävelyolosuhteiden parantaminen 
edistäisi paikallisten palveluiden ja turismin edellytyksiä.  Vuoden 2013 
talousarviossa liikennejärjestelyihin koko kaupungin alueella on 
kuitenkin varattu vain 2,4 miljoonaa euroa ja vuoteen 2016 ulottuvassa 
raamissa määräraha niukkenee edelleen, joten sen puitteissa ei ole 
mahdollista ainakaan lähivuosina toteuttaa uusia kävelykatuja 
ydinkeskustan ulkopuolelle.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on alkavalla valtuustokaudella laatimassa 
kävelyn kehittämisohjelman. Tämän myötä mm. erilaiset 
kävelykatualueet ja kävelyn edistäminen tulevat nousemaan 
käsiteltäväksi kokonaisuutena.

Tiivistelmä
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Vaasankadun ympäristöllä voisi olla hyvät edellytykset edelleen 
kehittyä Kallion keskeisenä kauppa- ja ravintolakatuna. 
Kehittämisideoita voitaisiin selvittää paikallisten yrittäjien ja asukkaiden 
kanssa. Kävelykatujen lisääminen myös ydinkeskustan ulkopuolella on 
kannatettava ajatus, mutta se on lähivuosina haastavaa niukkojen 
määrärahojen takia. Vaasankatu on rakennettu hidaskaduksi vuonna 
2003. Levennettyjen jalkakäytävien, katupuiden ja laadukkaiden 
materiaalien ansiosta Vaasankatu toimii nykyiselläänkin suhteellisen 
hyvänä kävely-ympäristönä. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti yksimielisesti ilman äänestystä 
hyväksyä jäsen Holopaisen vastaehdotuksen.

11.12.2012 Pöydälle

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Leena Silfverberg, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37091

leena.silfverberg(a)hel.fi
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§ 56
Kaj / Den av ledamoten Elina Moisio väckta motionen om utveckling 
av Elisabetsgatan för gång- och cykeltrafikens behov

HEL 2012-011878 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Elina Moisio väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Elina Moision aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Elina Moisio väckta 
motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Elina Moisio och 10 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden ska utreda möjligheterna att utveckla Elisabetsgatan för 
gång- och cykeltrafikens behov genom att avskaffa bilplatserna på 
Elisabetsgatans avsnitt mellan Unionsgatan och Snellmansgatan och 
att stänga gatuavsnittet för personbilstrafik.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och konstaterar att 
utvecklingen av Elisabetsgatan för gång- och cykeltrafikens behov är 
anknuten till beslutet att eventuellt bygga en broförbindelse till 
Kronbergsstranden och till planerna att omorganisera trafiken i 
Hagnäsområdet.

Stadsstyrelsen anser att det är ändamålsenligt att avgöra om 
arrangemangen med cykeltrafiken och de övriga gatuutrymmena på 
Elisabetsgatan efter att det uppskattningsvis år 2014 har fattats ett 
beslut om att bygga en bro till Kronbergsstranden.

Stadsstyrelsen konstaterar dessutom att stadsplaneringskontoret 
överväger tillsammans med byggnadskontoret alternativa 
parkeringsarrangemang på Elisabetsgatan och Snellmansgatan 
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vintertid, såsom turparkering redan innevarande vinter 2013, i syfte att 
kunna röja snö med högklassigare resultat och minska störningarna 
från vinterparkering för spårvagnstrafiken.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Elina Moision aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 113

HEL 2012-011878 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Elina Moision 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.12.2012 § 486

HEL 2012-011878 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon. 

Lausunto

Liisankadulla on välillä Unioninkatu Snellmaninkatu kaksisuuntainen 
raitiovaunuliikenne sekä asukaspysäköintipaikkoja molemmin puolin. 
Kyseisen tyyppinen järjestely on yleisesti käytetty Helsingissä. 
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Tilanteita, joissa pysäköidyt autot estävät raitiovaunuliikennettä, 
esiintyy lumisina aikoina tiheämmin kuin lumettomina aikoina. Katujen 
kunnossapidon tulisi olla niin tehokasta, etteivät pysäköidyt ajoneuvot 
haittaa muuta liikennettä. Lisäksi rakennusvirastolla on valtuudet 
asettaa väliaikaisia pysäköintikieltoja, mikäli tilanne sen vaatii. 

Kantakaupungin asukkaiden asukaspysäköinti on viime vuosina 
hankaloitunut. Vaikeimmilla alueilla kyse on ennen kaikkea 
pysäköintipaikkojen riittämättömyydestä. Kruununhaassa eli E-alueella 
on yli puolitoista kertaa enemmän asukaspysäköintitunnuksia kuin 
siellä on laskennallisia paikkoja katujen varsilla.

Liisankadun kehittäminen kävelyn ja pyöräilyn näkökulmasta on 
kytköksissä alueen muihin hankkeisiin. Kruunuvuoren sillan 
mahdollinen linjaus Tervasaarenkannaksen kautta muuttaisi 
Liisankadun luonteen kaupunginosien välistä liikennettä välittäväksi 
kaduksi. Tällöin lähes koko Liisankadun osuudelle olisi järjestettävä 
korkean standardin pyöräliikenteen järjestelyt esimerkiksi 
pyöräkaistojen muodossa. Lisäksi Kruunuvuoren suunnan 
raitiovaunuliikenne kulkisi Liisankadun kautta.  Varsinaista 
henkilöautoliikenteen kasvua ei ole odotettavissa, koska silta olisi näillä 
näkymin vain joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn käytössä. 

Liisankatu kuuluu pyöräilyn pääreittien tavoiteverkkoon ilman 
Kruunuvuorenrannan siltayhteyttäkin. Liisankadun 
pyöräliikenneratkaisun tavoitteellinen toteutusaikataulu on 5-10 vuotta. 
Varsinainen pyöräliikenteen ja muun katutilan järjestely on 
tarkoituksenmukaista ratkaista sen jälkeen, kun Kruunuvuoren sillasta 
on päätetty. Ilman siltaa vaihtoehtona voisi olla henkilöautoliikenteen 
rauhoittaminen ilman varsinaisia pyöräkaistoja. Tällöin pysäköinti voisi 
säilyä kadun varrella. 

Myös Hakaniemen alueen suunnitelmat vaikuttavat Kruununhaan 
liikenneratkaisuihin. Jos Hakaniemen pysäköintilaitos toteutuu, 
tarvitaan ryhmityskaistat Hakaniemen sillalta Siltavuorenrantaan, jotta 
pysäköintilaitoksen aiheuttama henkilöautoliikenteen lisäys 
Hakaniemen puolella pysyy kohtuullisena. Tämä yhdessä koko 
Hakaniemen sillan uusimissuunnitelmien kanssa varmasti lisäisi 
Siltavuorenrannan merkitystä liikennettä välittävänä katuna ja tämä 
puolestaan lisäisi mahdollisuuksia kehittää Liisankadusta 
rauhallisempaa katua kävelylle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle.

Liisankadun länsipäätä ei ole tarkoituksenmukaista sulkea 
henkilöautoliikenteeltä, sillä läpiajavaa liikennettä kadulla on nykyisin 
vähän eikä siitä juurikaan saada kielteistä asukaspalautetta. Yhteys on 
sen sijaan tärkeä alueen asukkaille. Autoliikenteen määrä Liisankadulla 
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ei myöskään ole niin suuri, että se aiheuttaisi mainittavaa haittaa 
raitioliikenteelle.

Toistaiseksi ei ole tarkoituksenmukaista poistaa pysäköintipaikkoja 
Liisankadulta vaan katutilan uudelleenjärjestely on 
tarkoituksenmukaista tehdä, kun tieto Kruunuvuorensillasta ja sitä 
kautta kulkevasta raitio- ja pyöräliikenteen yhteydestä päätetään 
arviolta vuonna 2014. Talviaikaan pysäköinti niin Liisankadulla 
Unioninkadun ja Snellmaninkadun välisellä osuudella kuin 
Snellmaninkadulla Liisankadun ja Yliopistonkadun välisellä osuudella 
aiheuttaa kuitenkin runsaasti häiriöitä raitioliikenteelle, kun katutila 
lumen vuoksi kapenee ja pysäköivät autot jäävät raitiovaunun ajouralle. 
Kaupunkisuunnitteluvirasto yhdessä rakennusviraston kanssa 
harkitseekin Liisankadulle ja Snellmaninkadulle vaihtoehtoisia 
talvipysäköintijärjestelyjä kuten vuoropysäköintiä, jolloin lumenpoisto 
voitaisiin hoitaa korkeatasoisemmin ja joukkoliikenteelle häiriöitä 
aiheuttavaa pysäköintiä voitaisiin vähentää jo talvella 2012-2013.  

11.12.2012 Pöydälle

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Sakari Montonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37134

sakari.montonen(a)hel.fi
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§ 57
Kaj / Den av ledamoten Tarja Kantola väckta motionen om en 
miniatyrmodell över Helsingfors centrala kartområde

HEL 2012-011879 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Tarja Kantola väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Tarja Kantolan aloite
2 Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto 11.1.2013

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Tarja Kantola väckta 
motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Tarja Kantola och 12 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att det görs en miniatyrmodell över Helsingfors centrala kartområde 
som lämpar sig för allmänt bruk.

Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in och 
konstaterar att miniatyrmodeller har konstaterats vara ett bra och 
åskådligt sätt att berätta om stadens byggande. Utställningsbruket av 
stadens miniatyrmodeller och virtuella modeller och de tekniska 
lösningar som hänför sig till dem har utvecklats med goda resultat. 
Teknologin gör det möjligt att producera allt intressantare interaktiva 
miniatyrmodeller av högklassiga källmaterial.

På info- och utställningslokalen Plattformen presenteras en ljusmodell 
av områdesprojekt för internationella mässevenemang och 
miniatyrmodeller av områdesprojekt i olika skalor. Dessutom har 
staden en utställningscontainer för utomhusevenemang till sitt 
förfogande, i vilken flygbildsbaserade miniatyrmodeller av 
områdesprojekt och en multimediepresentation om Helsingfors framtid 
har ställts ut.
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Virtuella modeller som möjliggör fri rörlighet finns tillgängliga på 
internetsidor bland annat av Skatudden, Salutorget och Södra hamnen 
för bruk i arkitekturtävlingen En brokig hamn och av Finlandiaparken, 
Sanomahuset och Banan. Simulatorn för projekt för högt byggande är 
endast i tjänstebruk.

I framtiden kommer betydelsen av miniatyrmodeller i 3D-format 
antagligen att öka. 3D-stadsmodellen ger ett mervärde med tanke på 
planering, beslutsfattande, växelverkan och marknadsföring. Modellen 
är i dag nästa lika viktig som baskartan.

Stadsstyrelsen konstaterar att det i nuläget finns tillräckligt många 
miniatyrmodeller att tillgå. Modellerna uppdateras och utvecklas i takt 
med byggandet. 3D-modellerna som den nya teknologin gör möjliga är 
ett viktigt element i åskådliggörandet av Helsingfors byggande och 
stadsmarknadsföring.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Tarja Kantolan aloite
2 Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto 11.1.2013

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 114

HEL 2012-011879 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa Tarja Kantolan aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi
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Talous- ja suunnittelukeskus 17.12.2012

HEL 2012-011879 T 00 00 03

Valtuutettu Tarja Kantola ja 12 muuta valtuutettu esittävät, että 
Helsingin keskeisestä kartta-alueesta tehdään julkiseen käyttöön 
soveltuva pienois-malli. Mallin rakentamisen tulisi edistää uuden 
teknologian käyttöä Helsingin kaupungin esittelyssä. Valtuutetut 
katsovat, että Helsingin kasvaessa ja kehittyessä, tulee asukkaille, eri 
toimijoille ja myös kansainvälisille yleisöille/vieraille pystyä kuvaamaan 
tätä kehitystä kiinnostavalla tavalla.

Helsingin kaupungilla on useampia kiinnostavia ja ajan tasalla olevia 
pienoismalleja.

Kaupunkisuunnitteluviraston ja talous- ja suunnittelukeskuksen 
yhteishankkeena valmistui vuonna 2011 pienoismalli, jossa ilmakuvan 
päälle on sovitettu uudet keskeiset kaupunkirakentamiskohteet: 
Länsisatama, Kalasatama ja Keski-Pasila. Pienoismallin on 
valopöytämalli, jonka mittakaava on 1: 3 000, koko 245 x 170 cm ja 
siinä on noin 3 000 ledvaloa. Valopöytämalli on ollut esillä Euroopan 
suurimmissa kiinteistö- ja sijoitusalan tapahtumissa Cannesin 
MIPIMissä ja Münchenin EXPOREALissa. Malli on myös ollut esillä 
Kaupungintalon Virka Galleriassa, Laiturilla ja Jätkäsaaren 
infokeskuksessa Huutokonttorissa. Kaikissa paikoissa sillä on ollut 
suuri suosio. Tällä hetkellä mallia päivitetään mm. Finlandiapuiston 
osalta. Malli viedään jälleen maaliskuussa 2013 Cannesin MIPIM – 
tapahtumaan ja sen jälkeen takaisin kaupungin em. näyttelytiloihin.

Mainitun valopöytämallin lisäksi uusista kaupunginosista omat pysyvät 
mallinsa on Länsisatamalla ja vuoden 2013 alusta myös Kalasatamalla. 
Ne sijaitsevat projektialueiden infotiloissa.

Pienoismallit on havaittu hyväksi ja havainnolliseksi tavaksi kertoa 
kaupungin rakentamisesta. Tällä hetkellä talous- ja 
suunnittelukeskuksen mielestä pienoismalleja on riittävässä määrin. 
Malleja päivitetään ja kehitetään alueiden rakentumisen myötä.

Lisätiedot
Sirkka Mäkeläinen, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 36132

sirkka.makelainen(a)hel.fi
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§ 58
Kaj / Den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen om en rondell 
i korsningen mellan Dickurvägen och Stapelstadsvägen

HEL 2012-011873 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Antti Vuorelan aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Antti Vuorela väckta 
motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Antti Vuorela föreslår i sin motion att en rondell ska byggas 
i korsningen mellan Dickurvägen och Stapelstadsvägen.

Stadsstyrelsen hänvisar till ett utlåtande och meddelar att korsningen 
mellan Dickurvägen och Stapelstadsvägen får en rondell när en 
detaljplaneändring för området söder om Stapelstadsvägen, nr 11965, 
genomförs. Detaljplaneändringen vann laga kraft 11.1.2013. 
Byggnadskontoret kan nu inleda gatuplaneringen, och rondellen byggs 
de närmaste åren, inom ramen för resurserna för trafikinvesteringar.  

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Antti Vuorelan aloite
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 115

HEL 2012-011873 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Antti Vuorelan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.12.2012 § 467

HEL 2012-011873 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 6.5.2010 
Tapulikaupungintien ja Tikkuritien risteyksen kiertoliittymäsuunnitelman 
osana Tapulikaupungintien eteläpuolen asemakaavan (11965) 
muutosta.

Asemakaavasta valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi 
kaavaa koskevat valitukset. Tämän jälkeen on haettu valituslupaa 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Mikäli valituslupaa ei saada, 
asemakaava vahvistuu ja rakennusvirasto aloittaa katusuunnittelun ja 
kiertoliittymä toteutetaan seuraavien vuosien aikana 
liikenneinvestointeihin käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Jaakko Heinonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37118

jaakko.heinonen(a)hel.fi
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§ 59
Stj / Den av ledamoten Kati Peltola väckta motionen om producent- 
och medborgardiskussioner om konstruktionen av ett datasystem 
inom hälsovården

HEL 2012-012533 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Kati Peltola väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Peltola Kati valtuustoaloite Kvsto 12.9.2012 asia 18

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Kati Peltola väckta 
motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Kati Peltola och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
en bred producent- och medborgardiskussion arrangeras om de 
grundläggande villkor på vilka upphandlingen av det kommande kund- 
och patientdatasystemet genomförs.

Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in och 
konstaterar att stadsfullmäktige 12.12.2012 beslutade godkänna avtalet 
om upphandlingssamarbete i samband med det gemensamma kund- 
och patientdatasystemet för socialvården, primärvården och 
specialsjukvården (projektet Apotti). Avtalsparterna samkommunen 
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, städerna Helsingfors, Esbo, 
Vanda, Grankulla och Kervo och Kyrkslätts kommun och KL-
Kuntahankinnat Oy bildar en upphandlingspool som konkurrensutsätter 
upphandlingen av det gemensamma kund- och patientdatasystemet för 
socialvården, primärvården och specialsjukvården. Varje medlem i 
upphandlingspoolen fungerar som en egen upphandlingsenhet.

Det är meningen att upphandlingen genomförs som ett förhandlat 
förfarande i enlighet med upphandlingslagen. Upphandlingen börjar 
med publiceringen av en upphandlingsannons och en uppmaning att 
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lämna in anbudsansökan. De grundläggande villkoren för 
upphandlingen, som beskrivs i dem och preciseras i förhandlingarna, 
kan inte ändras i fortsättningen. Förhandlingarna kan inledas då svaren 
på uppmaningen har kommit in. Sammanlagt 3–6 aktörer som uppfyller 
de kriterier som ställs för en anbudsansökan väljs till det förhandlade 
förfarandet.

Helsingfors stads initiativ-, respons- och inflytandesystem utvecklas 
som bäst. Projektet Apotti har en egen webbplats 
(http://www.hel.fi/apotti) där besökarna kan följa hur projektet 
avancerar och skicka in frågor och respons. Projektkansliet samlar ihop 
de vanligaste frågorna och svarar på dem samlat på sidan för frågor 
och svar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Peltola Kati valtuustoaloite Kvsto 12.9.2012 asia 18

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 116

HEL 2012-012533 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:   

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Kati Peltolan aloitteen 
loppuun käsitellyksi.   

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 18.12.2012 § 419

HEL 2012-012533 T 00 00 03
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Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle 
seuraavan sisältöisen lausunnon.

Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
palvelukokonaisuudet liittyvät toisiinsa entistä enemmän. Yhteistyötä ja 
toimintamallien yhtenäistämistä on tehty muun muassa sopimalla 
yhteistyömalleja ja hoitoketjuja. Nykyiset tietojärjestelmät eivät 
riittävästi tue tätä tavoitetta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on järjestetty eri tavalla kunnasta 
ja organisaatioista riippuen. Kunnilla ja Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirillä (HUS) on käytössä useita eri asiakas- ja 
potilastietojärjestelmiä eivätkä asiakkaan hoitoa ja palveluja koskevat 
tiedot siirry sujuvasti niiden välillä.

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 19.3.2012 sopimuksen 
sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun (Apotti-hanke) 
hankintayhteistyöstä. Sosiaalilautakunta ja terveyslautakunta 
hyväksyivät osaltaan 2.10.2012 kokouksessa sosiaalihuollon, 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja

potilastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyön laajentamisen siten, 
että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS), Helsingin, 
Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kaupungin sekä 
Kirkkonummen kunnan lisäksi hankintarenkaaseen liittyy KL-
Kuntahankinnat Oy.

Sosiaali- ja terveyslautakunnat hyväksyivät kokouksessaan 13.11.2012  
lausunnon sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja 
potilastietojärjestelmäpalvelun hankintailmoituksesta ja pyynnöstä 
osallistumishakemusten jättämisestä. Sosiaalilautakunta lisäsi 
esitykseen yksimielisellä päätöksellä jäsen Sanna Vesikansan 
ehdottamat tekstilisäykset.  

 Helsingin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 3.12. 2012esittää 
valtuustolle hyväksyttäväksi sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja 
potilastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyötä koskevan 
sopimuksen. Sopimuksen osapuolina ovat Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiiri, Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan 
kaupungit sekä Kirkkonummen kunta ja KL-Kuntahankinnat Oy. Myös 
Kauniaisten, Keravan ja Vantaan kaupunginhallitukset päättivät 
kokouksissaan 3.12.2012 samoin.
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Yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun hankinnan 
tavoitteena on mm. hoito- ja hoivakokonaisuuksien parempi hallinta, 
palvelujen tuottavuuden parantaminen ja parempi laatu sekä 
toimintatapojen ja terveydenhuollon prosessien uusiminen. 

Tavoitteena on ajanmukainen sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon 
sekä erikoissairaanhoidon yhteinen järjestelmä, joka mahdollistaa 
monipuolisen toiminnan tukemisen, helpon laajennettavuuden ja 
sellaisen avoimen rajapinnan, jonka avulla liitytään sujuvasti muihin 
käytössä oleviin tietojärjestelmiin. 

Sopimuksen osapuolet ovat päättit muodostaa hankintarenkaan, joka 
kilpailuttaa sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja 
potilastietojärjestelmäpalvelun hankinnan. Hankintarenkaan kukin jäsen 
toimii omana hankintayksikkönä. 

Hankintarenkaana tehtävää yhteistyötä valvoo ohjausryhmä, joka tekee 
päätökset yksimielisesti. Päätöksentekoon osallistuvat HUS:n ja edellä 
mainittujen kuntien edustajat. Myös sosiaali- ja terveysministeriöllä on 
ohjausryhmässä läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi hankkeella on 
kehittämisryhmä ja neuvotteluja varten perustettava neuvotteluryhmä. 
Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa hanketoimisto. 

Hankinnan on arvioitu ajoittuvan vuosiksi 2012–2013. Jos yhteiseen 
hankintaan päädytään, arvioidaan uuden järjestelmäpalvelun olevan 
tuotantokäytössä viimeistään vuonna 2017. 

Hankintaesitys on herättänyt vilkasta keskustelua eri medioissa. 
Tulevan tietojärjestelmän hinta on merkittävä ja siihen kohdistuvat 
odotukset suuria. 

Valtuutettu Kati Peltola ja 15 muuta allekirjoittajaa ovat tehneet 
valtuustoaloitteen laajan tuottaja- ja kansalaiskeskustelun 
järjestämisestä niistä perusehdoista, joilla tulevan asiakas- ja 
potilastietojärjestelmäpalvelun hankinta toteutetaan. 

Lehdistössä, Internetissä ja sosiaalisessa mediassa alkoi vilkas 
keskustelu terveydenhuollon tietojärjestelmistä syyskuussa, kun 
julkisuuteen tuli tieto esityksestä Apotti-hankkeen hankintailmoituksen 
ja osallistumishakemusten jättämispyynnön käsittelemisestä Helsingin 
sosiaalilautakunnassa ja terveyslautakunnassa.

Aloitteessa toivotut avoimet tuottajakeskustelut tulee käydä ennen 
hankinnan käynnistämistä ja edellä mainitun hankintailmoituksen 
julkaisemista. Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista 
säädetyssä laissa määrättyjä menettelyjä. Asiakas- ja 
potilastietojärjestelmän hankinta on tarkoitus toteuttaa tämän lain 
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mukaista neuvottelumenettelyä käyttäen. Jo tarjouspyynnössä täytyy 
tarkasti määritellä perusehdot, joita hankittavalta järjestelmältä 
vaaditaan. Neuvottelumenettely voidaan käynnistää vasta sen jälkeen, 
kun tarjouspyyntöön on saatu vastaukset. Neuvottelut käydään 
hyväksytyn tarjouksen jättäneiden toimittajien kanssa eikä 
tarjouspyynnössä kuvattuja perusehtoja ole luvallista enää muuttaa, 
vaan ainoastaan tarkentaa.

Aloitteessa toivotaan, että tuleva tietojärjestelmä muodostuisi sujuvasti 
muunneltavista ja toisiinsa liitettävistä järjestelmistä ja niiden osista. 
Julkisessa keskustelussa on myös toivottu, että monet pienet 
toimittajat/tuottajat voisivat osallistua järjestelmän toteuttamiseen. 
Tämä ratkaisu ei kuitenkaan poista niitä nykytilan ongelmia, joiden 
vuoksi uuden, yhteisen ja yhdenmukaisen tietojärjestelmän hankintaan 
on päädytty. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät koostuvat 
tällä hetkellä kymmenistä eri ohjelmistoista, joiden välinen tiedonsiirto 
on hankalaa tai jopa mahdotonta. Eri ohjelmien käytettävyys vaihtelee 
ja niihin sisään kirjautuminen vie aikaa. Ohjelmien toimintalogiikka on 
erilainen ja vaatii käyttäjältä monenlaisten toimintatapojen hallitsemista. 
Päätös siitä, hankitaanko yksi vai useita järjestelmiä ja yhdeltä suurelta 
vai usealta pieneltä toimittajalta, on tehtävä ennen hankintailmoituksen 
julkaisemista.

HUS ja Sitra ovat vuosina 2010-2011 tehneet laajoja selvityksiä 
erilaisten kansallisten ja kansainvälisten potilastietojärjestelmien 
ominaisuuksista. Suurten tietojärjestelmien toimittajat ovat myös 
järjestäneet Helsingissä esittelytilaisuuksia, joissa terveydenhuollon 
tietojärjestelmien käyttäjät ja tietotekniikan asiantuntijat ovat voineet 
tutustua niiden ominaisuuksiin. Esittelyiden jälkeen keskustelua on 
käyty ammattilehdissä, mutta myös Internetin keskustelupalstoilla ja 
muissa medioissa. Lääkärit ja it-alan ammattilaiset ovat painottaneet 
tärkeitä ominaisuuksia, jotka hankittavassa järjestelmässä tulee olla, 
kuten käytettävyys, joustavuus ja muunneltavuus, toimittajan 
luotettavuus ja järjestelmän toimintavarmuus. 

Kansalaiskeskustelujen järjestäminen julkisen sosiaali- ja 
terveydenhuollon tietojärjestelmän hankkimisesta on haastavaa. 
Helsinki on suuri kaupunki ja asukkaiden suoran osallistumisen 
mahdollistaminen on vaikeaa. Edustuksellisen demokratian lisäksi 
voidaan käyttää uudenlaisia ratkaisuja ja hyödyntää olemassa olevia 
informaatio-, kuulemis-, osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmiä ja 
kertoa niistä kuntalaisille. 

Kaupunki kehittää sähköisiä välineitä asukasdemokratian 
toteuttamiseen. Kaupungin osallistumisjärjestelmää kehitetään 
vaiheittain kohti yleistä osallistumisportaalia, joka julkaistaan kaupungin 
Internetsivujen (hel.fi) uudistuksen yhteydessä. Kaikessa kaupungin 
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hallinnossa tulee olla lähtökohtana asukasvaikuttamiseen 
panostaminen ja päätöksenteon läpinäkyvyys. 

Kaupunkilaisille tullaan tarjoamaan myös yhdenvertaiset ja kattavat 
aloite-, palaute- ja vaikuttamisjärjestelmät. Tämä taataan mm. 
kehittämällä ja ottamalla käyttöön kaupunkiyhteinen palautejärjestelmä, 
jota terveyskeskus aikoo pilotoida loppuvuodesta 2012 ja jonka kaikki 
hallintokunnan ottavat vaiheittain käyttöön.

Apotti-hankkeella on omat verkkosivut (http://www.hel.fi/apotti), joiden 
välityksellä voi seurata hankkeen etenemistä ja myös lähettää 
kysymyksiä ja palautetta hankkeeseen liittyen. Hanketoimisto kokoaa 
yleisimmät kysymykset palautteen perusteella ja vastaa niihin kootusti 
kysymys- ja vastauspalstalla (FAQ).

Sosiaalilautakunta pitää aloitteessa esitettyjä näkökantoja tärkeänä. 
Sosiaalilautakunta päätti 2.10.2012 antaessaan lausunnon 
sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintailmoituksesta ja 
pyynnöstä osallistumishakemusten jättämisestä, palauttaa asian 
uudelleen valmisteltavaksi. Lautakunta halusi lisäselvityksiä 
mahdollisuudesta hankkia järjestelmä osina ja rakentaa se asteittain 
tarkentuen sekä tästä johtuvista kustannusvaikutuksista, kuten myös 
hankkeen viivästymisestä johtuvasta riskianalyysistä. 

Sosiaalilautakunta päätti 6.11.2012 kokouksessaan omalta osaltaan 
jättää pöydälle esityksen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja 
potilastietojärjestelmäpalvelun hankintailmoituksen ja pyynnön 
osallistumishakemusten jättämisestä käsiteltäväksi seuraavaksi 
13.11.2012 pidettävässä kokouksessaan.

Sosiaalilautakunta päätti 13.11.2012 kokouksessaan hyväksyä 
esityksen lausunnoksi sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja 
potilastietojärjestelmäpalvelun hankintailmoituksesta ja pyynnöstä 
osallistumishakemusten jättämisestä esityksen lisäten siihen 
yksimielisellä päätöksellä jäsen Sanna Vesikansan ehdottamat 
tekstilisäykset.

Asian käsittelyn yhteydessä saadut lisäselvitykset ja käyty keskustelu 
ovat osaltaan tuoneet tietoa niistä tietojärjestelmän toteuttamisen 
perusehdoista, joita aloitteen tekijät toivovat kansalaiskeskustelujen 
avulla saatettavan hankkeesta päättävien tietoon.

Terveysvaikutusten arviointi
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Hyvin toimiva  asiakastietojärjestelmä parantaa tiedon kulkua, lisää 
palvelun ja hoidon laatua ja potilasturvallisuutta sekä vapauttaa 
henkilöstön  työaikaa asiakkaille ja potilaille. Tietojärjestelmä, joka lisää 
hoidon tuottavuutta ja vaikuttavuutta, parantaa koko HUS-alueen 
asukkaiden terveyspalveluja ja vaikuttaa myönteisesti heidän 
terveyteensä.

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Kalle Pesonen, vs. tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 43007

kalle.pesonen(a)hel.fi

Terveyslautakunta 13.11.2012 § 273

HEL 2012-012533 T 00 00 03

Päätös

Terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan, 
esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

"Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
palvelukokonaisuudet liittyvät toisiinsa entistä enemmän. Yhteistyötä ja 
toimintamallien yhtenäistämistä on tehty muun muassa sopimalla 
yhteistyömalleja ja hoitoketjuja. Nykyiset tietojärjestelmät eivät 
riittävästi tue tätä tavoitetta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on järjestetty eri tavalla kunnasta 
ja organisaatioista riippuen. Kunnilla ja Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirillä (HUS) on käytössä useita eri asiakas- ja 
potilastietojärjestelmiä eivätkä asiakkaan hoitoa ja palveluja koskevat 
tiedot siirry sujuvasti niiden välillä.

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 19.3.2012 sopimuksen 
sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun (Apotti-hanke) 
hankintayhteistyöstä. Sosiaalilautakunta ja terveyslautakunta 
hyväksyivät osaltaan 2.10.2012 kokouksessa sosiaalihuollon, 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja
potilastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyön laajentamisen siten, 
että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS), Helsingin, 
Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kaupungin sekä 
Kirkkonummen kunnan lisäksi hankintarenkaaseen liittyy KL-
Kuntahankinnat Oy.
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Yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun hankinnan 
tavoitteena on mm. hoito- ja hoivakokonaisuuksien parempi hallinta, 
palvelujen tuottavuuden parantaminen ja parempi laatu sekä 
toimintatapojen ja terveydenhuollon prosessien uusiminen. 

Tavoitteena on ajanmukainen sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon 
sekä erikoissairaanhoidon yhteinen järjestelmä, joka mahdollistaa 
monipuolisen toiminnan tukemisen, helpon laajennettavuuden ja 
sellaisen avoimen rajapinnan, jonka avulla liitytään sujuvasti muihin 
käytössä oleviin tietojärjestelmiin. 

Sopimuksen osapuolet ovat päättit muodostaa hankintarenkaan, joka 
kilpailuttaa sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja 
potilastietojärjestelmäpalvelun hankinnan. Hankintarenkaan kukin jäsen 
toimii omana hankintayksikkönä. 

Hankintarenkaana tehtävää yhteistyötä valvoo ohjausryhmä, joka tekee 
päätökset yksimielisesti. Päätöksentekoon osallistuvat HUS:n ja edellä 
mainittujen kuntien edustajat. Myös sosiaali- ja terveysministeriöllä on 
ohjausryhmässä läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi hankkeella on 
kehittämisryhmä ja neuvotteluja varten perustettava neuvotteluryhmä. 
Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa hanketoimisto. 

Hankinnan on arvioitu ajoittuvan vuosiksi 2012–2013. Jos yhteiseen 
hankintaan päädytään, arvioidaan uuden järjestelmäpalvelun olevan 
tuotantokäytössä viimeistään vuonna 2017. 

Hankintaesitys on herättänyt vilkasta keskustelua eri medioissa. 
Tulevan tietojärjestelmän hinta on merkittävä ja siihen kohdistuvat 
odotukset suuria. 

Valtuutettu Kati Peltola ja 15 muuta allekirjoittajaa ovat tehneet 
valtuustoaloitteen laajan tuottaja- ja kansalaiskeskustelun 
järjestämisestä niistä perusehdoista, joilla tulevan asiakas- ja 
potilastietojärjestelmäpalvelun hankinta toteutetaan. 

Lehdistössä, internetissä ja sosiaalisessa mediassa alkoi vilkas 
keskustelu terveydenhuollon tietojärjestelmistä syyskuussa, kun 
julkisuuteen tuli tieto esityksestä Apotti-hankkeen hankintailmoituksen 
ja osallistumishakemusten jättämispyynnön käsittelemisestä Helsingin 
terveyslautakunnassa.

Aloitteessa toivotut avoimet tuottajakeskustelut tulee käydä ennen 
hankinnan käynnistämistä ja edellä mainitun hankintailmoituksen 
julkaisemista. Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista 
säädetyssä laissa määrättyjä menettelyjä. Asiakas- ja 
potilastietojärjestelmän hankinta on tarkoitus toteuttaa tämän lain 
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mukaista neuvottelumenettelyä käyttäen. Jo tarjouspyynnössä täytyy 
tarkasti määritellä perusehdot, joita hankittavalta järjestelmältä 
vaaditaan. Neuvottelumenettely voidaan käynnistää vasta sen jälkeen, 
kun tarjouspyyntöön on saatu vastaukset. Neuvottelut käydään 
hyväksytyn tarjouksen jättäneiden toimittajien kanssa eikä 
tarjouspyynnössä kuvattuja perusehtoja ole luvallista enää muuttaa, 
vaan ainoastaan tarkentaa.

Aloitteessa toivotaan, että tuleva tietojärjestelmä muodostuisi sujuvasti 
muunneltavista ja toisiinsa liitettävistä järjestelmistä ja niiden osista. 
Julkisessa keskustelussa on myös toivottu, että monet pienet 
toimittajat/tuottajat voisivat osallistua järjestelmän toteuttamiseen. 
Tämä ratkaisu ei kuitenkaan poista niitä nykytilan ongelmia, joiden 
vuoksi uuden, yhteisen ja yhdenmukaisen tietojärjestelmän hankintaan 
on päädytty. Terveydenhuollon tietojärjestelmät koostuvat tällä hetkellä 
kymmenistä eri ohjelmistoista, joiden välinen tiedonsiirto on hankalaa 
tai jopa mahdotonta. Eri ohjelmien käytettävyys vaihtelee ja niihin 
sisään kirjautuminen vie aikaa. Ohjelmien toimintalogiikka on erilainen 
ja vaatii käyttäjältä monenlaisten toimintatapojen hallitsemista. Päätös 
siitä, hankitaanko yksi vai useita järjestelmiä ja yhdeltä suurelta vai 
usealta pieneltä toimittajalta, on tehtävä ennen hankintailmoituksen 
julkaisemista.

HUS ja Sitra ovat vuosina 2010-2011 tehneet laajoja selvityksiä 
erilaisten kansallisten ja kansainvälisten potilastietojärjestelmien 
ominaisuuksista. Suurten tietojärjestelmien toimittajat ovat myös 
järjestäneet Helsingissä esittelytilaisuuksia, joissa terveydenhuollon 
tietojärjestelmien käyttäjät ja tietotekniikan asiantuntijat ovat voineet 
tutustua niiden ominaisuuksiin. Esittelyiden jälkeen keskustelua on 
käyty ammattilehdissä, mutta myös internetin keskustelupalstoilla ja 
muissa medioissa. Lääkärit ja it-alan ammattilaiset ovat painottaneet 
tärkeitä ominaisuuksia, jotka hankittavassa järjestelmässä tulee olla, 
kuten käytettävyys, joustavuus ja muunneltavuus, toimittajan 
luotettavuus ja järjestelmän toimintavarmuus. 

Kansalaiskeskustelujen järjestäminen julkisen terveydenhuollon 
tietojärjestelmän hankkimisesta on haastavaa. Helsinki on suuri 
kaupunki ja asukkaiden suoran osallistumisen mahdollistaminen on 
vaikeaa. Edustuksellisen demokratian lisäksi voidaan käyttää 
uudenlaisia ratkaisuja ja hyödyntää olemassa olevia informaatio-, 
kuulemis-, osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmiä ja kertoa niistä 
kuntalaisille. 

Kaupunki kehittää sähköisiä välineitä asukasdemokratian 
toteuttamiseen. Kaupungin osallistumisjärjestelmää kehitetään 
vaiheittain kohti yleistä osallistumisportaalia, joka julkaistaan kaupungin 
internetsivujen (hel.fi) uudistuksen yhteydessä. Kaikessa kaupungin 
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hallinnossa tulee olla lähtökohtana asukasvaikuttamiseen 
panostaminen ja päätöksenteon läpinäkyvyys. 

Kaupunkilaisille tullaan tarjoamaan myös yhdenvertaiset ja kattavat 
aloite-, palaute- ja vaikuttamisjärjestelmät. Tämä taataan mm. 
kehittämällä ja ottamalla käyttöön kaupunkiyhteinen palautejärjestelmä, 
jota terveyskeskus aikoo pilotoida loppuvuodesta 2012 ja jonka kaikki 
hallintokunnan ottavat vaiheittain käyttöön.

Apotti-hankkeella on omat verkkosivut (http://www.hel.fi/apotti), joiden 
välityksellä voi seurata hankkeen etenemistä ja myös lähettää 
kysymyksiä ja palautetta hankkeeseen liittyen. Hanketoimisto kokoaa 
yleisimmät kysymykset palautteen perusteella ja vastaa niihin kootusti 
kysymys- ja vastauspalstalla (FAQ).

Terveyslautakunta pitää aloitteessa esitettyjä näkökantoja tärkeänä. 
Terveyslautakunta päätti 2.10.2012 antaessaan lausunnon 
sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintailmoituksesta ja 
pyynnöstä osallistumishakemusten jättämisestä, palauttaa asian 
uudelleen valmisteltavaksi. Lautakunta halusi lisäselvityksiä 
mahdollisuudesta hankkia järjestelmä osina ja rakentaa se asteittain 
tarkentuen sekä tästä johtuvista kustannusvaikutuksista, kuten myös 
hankkeen viivästymisestä johtuvasta riskianalyysistä. Nämä 
lisäselvitykset tulevat tuomaan paljon tietoa niistä tietojärjestelmän 
toteuttamisen perusehdoista, joita aloitteen tekijät toivovat 
kansalaiskeskustelujen avulla saatettavan hankkeesta päättävien 
tietoon.

Terveyslautakunta päätti 6.11.2012 kokouksessaan omalta osaltaan 
jättää pöydälle esityksen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja 
potilastietojärjestelmäpalvelun hankintailmoituksen ja pyynnön 
osallistumishakemusten jättämisestä käsiteltäväksi seuraavaksi 
13.11.2012 pidettävässä kokouksessaan.

Terveysvaikutusten arviointi

Hyvin toimiva tietojärjestelmä parantaa tiedon kulkua, lisää hoidon 
laatua ja potilasturvallisuutta sekä vapauttaa lääkärien työaikaa 
potilaille. Tietojärjestelmä, joka lisää hoidon tuottavuutta ja 
vaikuttavuutta, parantaa koko HUS-alueen asukkaiden terveyspalveluja 
ja vaikuttaa myönteisesti heidän terveyteensä."

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola

Lisätiedot
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Helena Calonius, kehittämisjohtaja vs., puhelin: 310 42213
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§ 60
Stj / Den av ledamoten Pekka Saarnio väckta motionen om 
utnyttjandet av skolor inom invånarverksamheten

HEL 2012-012534 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Pekka Saarnio väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Saarnio Pekka valtuustoaloite Kvsto 12.9.2012 asia 19

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Pekka Saarnio 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Pekka Saarnio och fem andra ledamöter föreslår i sin 
motion att social- och hälsovårdsverkets enhet för områdesarbete ska 
utreda möjligheten att ha lokalvärdinnor och lokalvärdar i skolorna i de 
områden där det inte finns särskilda lokaler för invånarverksamhet.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och anser att lokalerna i 
skolorna och läroanstalterna ska utnyttjas effektivare och att det kan 
ordnas bland annat invånarverksamhet av olika slag i dem.

Stadsstyrelsen anser att det är möjligt att effektivare använda skol- och 
anstaltslokalerna till exempel genom att informera om de olika 
sökmöjligheterna i det centraliserade elektroniska 
tidsbokningssystemet och om tillgången till lokalerna bland annat för 
invånarverksamhet i enlighet med förslaget.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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Bilagor

1 Saarnio Pekka valtuustoaloite Kvsto 12.9.2012 asia 19

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 117

HEL 2012-012534 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Pekka Saarnion 
aloitteen loppuun käsitellyksi.  

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 14.12.2012

HEL 2012-012534 T 00 00 03

Talous- ja suunnittelukeskus pitää tärkeänä, että koulu- ja oppilaitostilat 
ovat tehokkaassa käytössä, ja että niissä voidaan järjestää muun 
muassa erilaista asukastoimintaa.

Samalla talous- ja suunnittelukeskus viittaa opetuslautakunnalta 
saatuun lausuntoon ja toteaa, että tiloja tulee voida jakaa 
mahdollisimman monenlaisiin ja monipuolisiin tarkoituksiin, ja että tämä 
jako on tarkoituksenmukaista hoitaa nykyisellä tavalla keskitetysti ja 
käyttäen sähköistä varausjärjestelmää. Tilaa tarvitseva voi selata 
vapaana olevia tiloja sekä tehdä varaushakemuksia kaikkiin kouluihin 
ja oppilaitoksiin, joissa on mahdollista antaa tiloja ilta- ja vapaa-
ajankäyttöön.

Lisäksi talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että sosiaaliviraston 
aluetyön yksikkö ylläpitää yhdessä kumppanien kanssa 13 
asukastaloa. Lisäksi aluetyön yksikkö on toiminnallisesti tai 
taloudellisesti tukemassa noin 25 pääasiassa kolmannen sektorin 
toimijoiden ylläpitämää asukastaloa tai -tilaa. Sosiaalilautakunnan 
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asukastaloihin kohdistamaa järjestöavustusta sai tänä vuonna 15 
toimijaa.

Lisätiedot
Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Opetuslautakunta 11.12.2012 § 209

HEL 2012-012534 T 00 00 03

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Opetustoimi myöntää kello 17.00 jälkeen koulu- ja oppilaitostiloja ilta- ja 
vapaa-ajankäyttöön erilaisiin käyttötarkastuksiin kuten 
liikuntaharrastuksiin, kulttuuritapahtumiin, musiikkiopetukseen ja 
kokoontumistarkoituksiin. Kaikki tilavaraukset tehdään ja hyväksytään 
sähköiseen webtimmi -varausjärjestelmään, jota hallinnoidaan 
opetusvirastossa. Kouluissa ja oppilaitoksissa ei ole erillisiä alueellisia 
asukastiloja, vaan tilaisuuden luonteesta riippuen kuntalaiset ja muut 
asiakkaat hakevat tarpeisiinsa soveltuvaa tilaa. Erityisen paljon 
käyttöön halutaan koulujen ja oppilaitosten liikuntasaleja.

Pääasiassa tilat myönnetään ulkopuoliseen käyttöön siten, että niissä 
on valvoja. Valvojan opetusvirasto tilaa Palmialta. Käytännössä Palmia 
hankkii iltavalvojat Seure Oy:ltä. Tiloista peritään opetuslautakunnan 
vuosittain päättämä tilamaksu ja maksussa on otettu huomioon 
valvontakustannukset. Varsinaisen valvontatyön lisäksi valvojat 
huolehtivat käytön jälkeisestä tarkastussiivouksesta. Opetuslautakunta 
on myös vahvistanut tilojen jakojärjestyksen. Koulujen ja oppilaitosten 
rehtoreilla on lisäksi oikeus eräissä tilanteissa myöntää koulutyöpäivinä 
ennen kello 17:ää tiloja maksutta käyttöön. Näissä tapauksissa asiakas 
vastaa muun muassa käytön aikaisesta tilojen valvonnasta ja tilojen 
siivouksesta. 

Opetuslautakunta pitää tärkeänä, että koulu- ja oppilaitostilat ovat 
tehokkaassa käytössä ja että niissä voidaan järjestää muun muassa 
erilaista asukastoimintaa. Lautakunta katsoo kuitenkin, että tiloja tulee 
voida jakaa mahdollisimman monenlaisiin ja monipuolisiin tarkoituksiin 
ja että tämä jako on tarkoituksenmukaista hoitaa nykyisellä tavalla 
keskitetysti ja käyttäen sähköistä varausjärjestelmää. Tilaa tarvitseva 
voi selata vapaana olevia tiloja sekä tehdä varaushakemuksia kaikkiin 
kouluihin ja oppilaitoksiin, joissa on mahdollista antaa tiloja ilta- ja 
vapaa-ajankäyttöön. Tilaemäntiä ja -isäntiä ei ole tarvetta sijoittaa 
aloitteessa mainittuihin tilojen jakamis- ja neuvottelutehtäviin. 
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Opetuslautakunta toteaa, että tilojen käyttö vaatii useimmissa 
kiinteistöissä valvojapalveluita ja että palvelun tuottajatahoa voidaan 
tarvittaessa selvittää. 

Terveysvaikutukset

Tilojen käyttö ilta- ja vapaa-ajantoimintoihin mahdollistaa kuntalaisten 
yhdessäoloa, yhteisten asioiden hoitoa ja erilaista harrastusten 
järjestämistä ja tätä kautta edistää kuntalaisten psyykkistä ja fyysistä 
hyvinvointia.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot
Susanna Sarvanto-Hohtari, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

susanna.sarvanto-hohtari(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 20.11.2012 § 373

HEL 2012-012534 T 00 00 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle 
seuraavan sisältöisen lausunnon. 

Pekka Saarnio ja viisi muuta kaupunginvaltuutettua ovat aloitteessaan 
esittäneet, että sosiaaliviraston aluetyön yksikkö selvittää 
mahdollisuuden sijoittaa tilaemäntiä tai -isäntiä niiden alueiden 
kouluihin, joilla ei ole erillisiä alueellisia asukastiloja. Aloitteessa 
todetaan, että Helsinki yrittää parantaa asukkaiden yhteistyötä ja 
vaikutusmahdollisuuksia. Koulujen ja muiden palvelutilojen avaamisen 
asukaskäyttöön nähdään tukevan lähidemokratiaa. 

Sosiaaliviraston aluetyön yksikkö ylläpitää yhdessä kumppanien 
kanssa 13 asukastaloa. Lisäksi aluetyön yksikkö on toiminnallisesti tai 
taloudellisesti tukemassa noin 25 pääasiassa kolmannen sektorin 
toimijoiden ylläpitämää asukastaloa tai -tilaa. Sosiaalilautakunnan 
asukastaloihin kohdistamaa järjestöavustusta sai tänä vuonna 15 
toimijaa. Vaikka asukastalojen tai -tilojen verkosto on kohtalainen, 
Helsingissä on kuitenkin monia alueita, joilla ei ole omaa asukastilaa. 
Puute tulee jatkuvasti esiin asukasyhteistyön eri tasoilla, esimerkiksi 
ylipormestarin asukasilloissa.   

Tarve asukastalotoimintaan vaihtelee. Asukkaiden käyttöön osoitetulla 
tilalla tarkoitetaan yhtäältä mahdollisuutta pitää tiloissa 
tiedotustilaisuuksia, kokouksia ja asukasiltoja. Toisaalta tiloissa 
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järjestetään myös käden taitojen toimintaa tai muita kohdennettuja 
ryhmiä, opetetaan atk-taitoja, tarjotaan edullista ruokaa ja ylläpidetään 
kahvilaa. On myös paljon variaatiota sen suhteen, miten nykyisten 
tilojen ylläpito ja kustannusten kattaminen on järjestetty. 
Asukastaloverkosto kehittyy ja muuttuu jatkuvasti. Toiminnan 
luonteeseen kuuluu innovatiivisten ratkaisujen etsiminen eikä toiminta 
ole sidoksissa vain nykyisiin asukastiloihin.

Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan koulujen tilat täydentäisivät 
nykyisten asukastilojen tarjontaa, mikä lisäisi lähidemokratiaa. Kaikki 
koulujen tilat eivät kuitenkaan sovellu asukastalokäyttöön. Aluetyön 
yksikkö on valmis asian tarkempaan selvittämiseen yhdessä 
opetustoimen kanssa. 

Asukastalotoiminnan laajeneminen kouluille edellyttäisi tarpeellisen 
työvoiman palkkaamista. Osaa tiloista ylläpidetään jatkossakin 
vapaaehtoisvoimin.

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Janne Typpi, aluetyön päällikkö, puhelin: 310 73372

janne.typpi(a)hel.fi
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§ 61
Stj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om 
utarbetandet av ett äldreomsorgsprogram

Bordlades 13.02.2013

HEL 2012-012540 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga 
ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta 
motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Yrjö Hakanen och 22 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att stadsstyrelsen ska börja bereda ett förslag för stadsfullmäktige om 
ett äldreomsorgsprogram. I programmet ska det anges konkreta 
åtgärder för god vård.

Stadsstyrelsen konstaterar att det inte har gjorts upp ett särskilt 
äldreomsorgsprogram i Helsingfors efter programmet för 2006–2009 
utan riktlinjerna för åldersgruppen i fråga har inkluderats i stadens 
strategiprogram och i förvaltningarnas verksamhetsplaner.

Strategiprogrammet för 2013–2016 är under arbete. Programmet 
kommer att innehålla även stadens gemensamma riktlinjer för äldre. 
Härigenom är det möjligt att säkerställa att riktlinjerna för 
åldersgruppen förpliktar alla förvaltningar och att frågor beträffande 
äldre inte faller bara under till exempel social- och 
hälsovårdsväsendets ansvar. De befintliga kunskaperna och 
undersökningarna utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt i 
beredningsarbetet. På basis av stadens strategiska riktlinjer upprättar 
förvaltningarna sina verksamhetsplaner, i vilka det anges konkreta mål 
och åtgärder.

Stadsstyrelsen förenar sig om den uppfattning i utlåtandena enligt 
vilken organisationsreformen inom social- och hälsovårdsväsendet 
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kommer att ge alldeles nya möjligheter till att utveckla tjänsterna för 
äldre när gränserna mellan organisationerna avvecklas och nya 
verksamhetsenheter bildas. I samband med verksamhetsplanerna 
kommer man dessutom att precisera tillvägagångssätten för 
dygnetruntvård, rehabilitering, hemtjänster, serviceboende och stöd för 
närståendevård. Den nya organisationen ska också fortsätta och 
vidareutveckla samarbetet för äldres bästa med äldrerådet, de övriga 
förvaltningarna och den tredje sektorn.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite
2 Vanhusneuvoston lausunto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 118

HEL 2012-012540 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 20.11.2012 § 372

HEL 2012-012540 T 00 00 03

Päätös
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Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle 
seuraavan sisältöisen lausunnon.

Sosiaalilautakunta yhtyy aloitteen tekijöiden näkemykseen siitä, että 
ikääntyvien helsinkiläisten palvelujen turvaaminen on kasvava haaste, 
joka koskee erilaisia palveluja sosiaali- ja terveystoimesta asumiseen, 
liikuntaan, kulttuuriin ja joukkoliikenteeseen. Helsingissä ei ole laadittu 
erillistä vanhuspalveluohjelmaa vuosia 2006 - 2009 koskeneen 
ohjelman jälkeen, vaan tätä ikäryhmää koskevat linjaukset on 
sisällytetty kaupungin strategiaohjelmaan ja hallintokuntien 
toimintasuunnitelmiin.

Strategiaohjelmaa vuosille 2013 - 2016 ollaan parhaillaan laatimassa ja 
se tulee sisältämään myös ikääntyviä koskevat kaupungin yhteiset 
linjaukset. Kaupungin strategisten linjausten pohjalta hallintokunnat 
tulevat laatimaan omat toimintasuunnitelmansa, joissa konkretisoidaan 
tavoitteet ja toimintatavat. Sosiaali- ja terveystoimen 
organisaatiouudistus 1.1.2013 antaa hyvät mahdollisuudet ikäihmisten 
palvelujen kehittämiselle entisten organisaatiorajojen poistuessa ja 
uusien toimintayksikköjen käynnistyessä. Toimintaa suunniteltaessa 
tullaan linjaamaan myös aloitteessa mainitut ympärivuorokautisen 
hoidon, kuntoutuksen, kotiin annettavien palvelujen ja omaishoidon 
tuen toimintatavat.  

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden 
sosiaali- ja terveyspalveluista on menossa eduskunnan käsittelyyn ja 
sen on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2013. Jos eduskunta hyväksyy lain 
esitetyssä muodossa, tulee laki edellyttämään kunnilta suunnitelmaa 
ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja 
itsenäisen suoriutumisen edistämisestä. Suunnitelmassa on 

1) arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle 
väestölle tarjolla olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä 
palvelutarpeeseen vaikuttavia tekijöitä; 

2) määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin 
edistämiseksi, itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä palvelujen 
määrän ja laadun kehittämiseksi; 

3) määriteltävä toimenpiteet, joilla kunta vastaa näiden tavoitteiden 
toteutumisesta; 

4) arvioitava voimavarat, jotka kunnassa tarvitaan toimenpiteiden 
toteuttamiseksi; 

5) määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut toimenpiteiden 
toteuttamisessa; sekä 
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6) määriteltävä, miten kunta toteuttaa yhteistyötä ikääntyneen väestön 
elinoloihin vaikuttamisessa ikääntyneitä edustavien järjestöjen ja 
muiden kolmannen sektorin toimijoiden, yritysten, valtion viranomaisten 
ja muiden asiaan liittyvien toimijoiden kanssa. 

Lisäksi kunnan on arvioitava ikääntyneelle väestölle tarjolla olevien 
palvelujen riittävyyttä ja laatua vuosittain. Lain edellyttämä suunnitelma 
tulee siis suurelta osalta vastaamaan aloitteessa esitettyä 
vanhuspalveluohjelmaa. 

Terveysvaikutusten arviointi

Ikäihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kannalta on ratkaisevaa, 
tukevatko erilaiset palvelut, hoiva ja hoito heidän päivittäistä 
selviytymistään. Kunta voi tukea ikäihmisiä riittävillä ja oikea-aikaisilla 
palveluilla ja toimenpiteillä sekä yhteistyöllä eri tahojen kanssa. 
Yksilöllisten palvelukokonaisuuksien järjestäminen edellyttää selkeää 
yhteistä tavoitetilaa, laaja-alaista suunnittelua ja toteutusta sekä 
arviointia. Ikäihmisiä koskevilla strategisilla linjauksilla ja niiden 
toimeenpanoa tukevilla toimintasuunnitelmilla kunta voi edesauttaa 
tavoitteiden toteutumista myönteisten terveysvaikutusten 
saavuttamiseksi

Käsittely

20.11.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä poisti lausuntoehdotuksensa Terveysvaikutusten arviointi -
nimisen luvun toisen virkkeen kolmannen sanan "osaltaan", jolloin 
virkkeen alku "Kunta voi osaltaan tukea" muuttui muotoon "Kunta voi 
tukea".

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Outi Paulig, kehittämiskonsultti, puhelin: 310 43580

outi.paulig(a)hel.fi

Terveyslautakunta 13.11.2012 § 274

HEL 2012-012540 T 00 00 03

Päätös

Terveyslautakunta päätti antaa aloitteesta seuraavan esittelijän 
ehdotuksen mukaisen lausunnon:
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"Terveyslautakunta yhtyy aloitteen tekijöiden näkemykseen siitä, että 
ikääntyvien helsinkiläisten palvelujen turvaaminen on kasvava haaste, 
joka koskee laajasti erilaisia palveluja sosiaali- ja terveystoimesta 
asumiseen, liikuntaan, kulttuuriin ja joukkoliikenteeseen. 

Terveyslautakunta toteaa, että kaupungin suunnittelujärjestelmässä 
tavoitteena on toimia selkeästi siten, että asiat linjataan 
strategiaohjelmassa ja talousarviossa. Näin on mahdollista varmistaa 
tavoitteiden toteutuminen myös taloudellisesti. Erillisiä ohjelmia 
pyritään välttämään, koska niiden sitominen suunnittelujärjestelmään 
on haasteellista. Niinpä Helsingissä ei ole laadittu erillistä 
vanhuspalveluohjelmaa vuosia 2006 - 2009 koskeneen ohjelman 
jälkeen, vaan strategiaohjelmaa iäkkäille ollaan parhaillaan laatimassa 
vuosille 2013 - 2016. Tähän strategiaohjelmaan tultaneen 
sisällyttämään kaikkia hallintokuntia velvoittavat vanhuspalveluita 
koskevat kaupungin yhteiset linjaukset. Näin on myös mahdollista 
varmistaa, että tätä ikäryhmää koskevat linjaukset velvoittavat kaikkia 
hallintokuntia, eivätkä ikäihmisten asiat jää esimerkiksi vain sosiaali- ja 
terveystoimen vastuulle. 

Valmistelutyössä käytetään mahdollisimman laajasti saatavilla olevia 
tutkimuksia ja selvityksiä, kuten esimerkiksi kaupunginjohtajan tilaamaa 
selvitystä ”Vanhenemiseen varautuva kaupunki – esimerkkinä Helsinki” 
(Harriet Finne-Soveri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportti 
31/2012).

Hallintokunnat tulevat laatimaan kaupungin strategisten linjausten 
pohjalta omat toimintasuunnitelmansa, joissa konkretisoidaan tavoitteet 
ja toimintatavat. Sosiaali- ja terveystoimen 1.1.2013 voimaan astuva 
organisaatiouudistus tulee antamaan mahdollisuuksia ikäihmisten 
palvelujen kehittämiselle entisten organisaatiorajojen poistuessa ja 
uusien toimintayksikköjen käynnistyessä. Toimintaa suunniteltaessa 
tullaan linjaamaan myös aloitteessa mainitut ympärivuorokautisen 
hoidon, kuntoutuksen, kotiin annettavien palvelujen, palveluasumisen 
ja omaishoidon tuen toimintatavat. Uuden organisaation tulee jatkaa ja 
edelleen kehittää vanhusneuvoston, muiden hallintokuntien ja 
kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä ikäihmisten 
hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Vielä terveyslautakunta toteaa, että kaupungin tulee seurata tiiviisti 
meneillään olevia lakiuudistuksia myös ikäihmisten näkökulmasta. 
Ajankohtainen on erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon 
lainsäädännön uudistamiskokonaisuus, johon sisältyy Iäkkään henkilön 
sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaaminen (nk. 
vanhuspalvelulaki).

Terveysvaikutusten arviointi
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Ikäihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kannalta on ratkaisevaa 
tukevatko erilaiset palvelut, hoiva ja hoito heidän päivittäistä 
selviytymistään. Kunta voi osaltaan tukea ikäihmisiä riittävillä ja oikea-
aikaisilla palveluilla ja toimenpiteillä sekä yhteistyöllä eri tahojen 
kanssa. Yksilöllisten palvelukokonaisuuksien järjestäminen edellyttää 
selkeää yhteistä tavoitetilaa, laaja-alaista suunnittelua ja toteutusta 
sekä arviointia. Ikäihmisiä koskevilla strategisilla linjauksilla ja niiden 
toimeenpanoa tukevilla toimintasuunnitelmilla kunta voi edesauttaa 
tavoitteiden toteutumista myönteisten terveysvaikutusten 
saavuttamiseksi."

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 1.11.2012

HEL 2012-012540 T 00 00 03

Talous- ja suunnittelukeskus on aloitteen tekijöiden kanssa samaa 
mieltä, että ikääntyvien helsinkiläisten palvelujen turvaaminen on 
kasvava haaste, joka koskee laajasti erilaisia palveluja sosiaali- ja 
terveystoimesta asumiseen, liikuntaan, kulttuuriin ja 
joukkoliikenteeseen.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että Helsingissä ei ole laadittu 
erillistä vanhuspalveluohjelmaa vuosia 2006 - 2009 koskeneen 
ohjelman jälkeen, vaan tätä ikäryhmää koskevat linjaukset on 
sisällytetty kaupungin strategiaohjelmaan ja hallintokuntien 
toimintasuunnitelmiin. 

Strategiaohjelmaa vuosille 2013 - 2016 ollaan parhaillaan laatimassa ja 
se tulee sisältämään myös ikääntyviä koskevat kaupungin yhteiset 
linjaukset. Näin on mahdollista varmistaa, että tätä ikäryhmää koskevat 
linjaukset velvoittavat kaikkia hallintokuntia, eivätkä ikäihmisten asiat 
jää esimerkiksi vain sosiaali- ja terveystoimen vastuulle. 
Valmistelutyössä käytetään mahdollisimman laajasti saatavilla olevia 
tietoja ja tutkimuksia. Kaupungin strategisten linjausten pohjalta 
hallintokunnat tulevat laatimaan omat toimintasuunnitelmansa, joissa 
konkretisoidaan tavoitteet ja toimintatavat.

Sosiaali- ja terveystoimen 1.1.2013 voimaan astuva 
organisaatiouudistus tulee antamaan aivan uudenlaisia 
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mahdollisuuksia ikäihmisten palvelujen kehittämiselle entisten 
organisaatiorajojen poistuessa ja uusien toimintayksikköjen 
käynnistyessä. Toimintaa suunniteltaessa tullaan linjaamaan myös 
aloitteessa mainitut ympärivuorokautisen hoidon, kuntoutuksen, kotiin 
annettavien palvelujen, palveluasumisen ja omaishoidon tuen 
toimintatavat. Lisäksi uuden organisaation tulee jatkaa ja edelleen 
kehittää vanhusneuvoston, muiden hallintokuntien ja kolmannen 
sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä ikäihmisten parhaaksi.

Lopuksi talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että meneillään on 
lakiuudistuksia koskien myös ikäihmisiä. Näitä ovat erityisesti sosiaali- 
ja terveydenhuollon lainsäädännön uudistamiskokonaisuus, johon 
sisältyy Iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin 
turvaaminen (nk. vanhuspalvelulaki).

Lisätiedot
Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 3/2013 321 (365)
Stadsfullmäktige

Kj/33
13.02.2013

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

§ 62
Stj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om en egen 
stödmodell för familjer med barn med överkänsliga sinnen

Bordlades 13.02.2013

HEL 2012-013151 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga 
ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Sari Näre väckta 
motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Sari Näre och 30 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
staden ska komma med en egen stödmodell för familjer med 
överkänsliga barn när social- och hälsovårdsväsendet slås ihop.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och konstaterar att staden 
redan nu strävar att så bra som möjligt beakta behoven hos barn som 
behöver särskilt stöd och hos deras familjer. Bland annat 
rådgivningsbyråerna, daghemmen, barnskyddet och elevhälsovården i 
skolorna stöder en så hälsosam uppväxt och utveckling som möjligt 
hos alla barn. Särskilda prioritetsområden är att i tidigt skede identifiera 
barnens och deras familjers problem och att ingripa i dem.

Sedan social- och hälsovårdsväsendet i början av 2013 slogs samman 
har moderskaps- och barnrådgivningsbyrån, elevhälsovården, 
familjerådgivningen och hemtjänsten för barnfamiljer fungerat inom 
samma helhet. Stadsstyrelsen förenar sig om socialnämndens och 
hälsovårdsnämndens uppfattning om att den nya organisationen ger 
bättre förutsättningar att tillhandahålla tidigt stöd till barn och familjer 
och att främja deras helhetsbetonade välfärd. Härigenom är en särskild 
stödmodell inte nödvändig.

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sari Näreen aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 119

HEL 2012-013151 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Opetuslautakunta 11.12.2012 § 207

HEL 2012-013151 T 00 00 03

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon 
kaupunginhallitukselle:

Perusopetuslain  ja opetussuunnitelman perusteiden mukaan 
tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opetus tulee järjestää 
ottaen huomioon oppilaan etu ja järjestämisedellytykset. Opetus 
annetaan  muun opetuksen yhteydessä (integraatio) tai osittain tai 
kokonaan erityisryhmissä.

Helsingissä ei ole integraation vuoksi luovuttu erityisluokista vaan 
edelleen suurin osa erityisen tuen oppilaista opiskelee joko 
yleisopetuksen kouluun sijoitetussa erityisluokassa tai erityiskoulussa. 
Lukuvuonna 2012 - 13 Helsingissä on noin 300 erityisluokkaa, joissa 
opiskelee 2429 oppilasta. Erityisluokkien muodostamisessa otetaan 
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huomioon oppilaiden tarvitsema tuen tarve  ja mm. autistisille oppilaille 
on omia erityisluokkia.

Oppilaan tuen tarve suunnitellaan ja arvioidaan yhdessä huoltajien 
kanssa. Tuen tarpeen suunnitteluun ja arviointiin koulussa osallistuu  
moniammatillinen oppilashuoltoryhmä sekä mahdollisuuksien mukaan 
oppilasta hoitavat ja kuntouttavat tahot. 

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot
Marjo Kyllönen, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86208

marjo.kyllonen(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 04.12.2012 § 387

HEL 2012-013151 T 00 00 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle 
seuraavan sisältöisen lausunnon.

Lasten ja heidän perheidensä tarpeiden varhainen tunnistaminen ja 
lasten sekä perheiden tukeminen ovat lapsiperheiden palvelujen 
keskeinen painopistealue. Ehkäisevää lastensuojelua ja varhaista 
tukea tarjotaan opetuksessa, nuorisotyössä, päivähoidossa, äitiys- ja 
lastenneuvolassa sekä muussa sosiaali- ja terveydenhuollossa. 

Lapsiperheiden kotipalvelu on ennaltaehkäisevää lastensuojelua, jolla 
edistetään ja turvataan lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä 
tuetaan vanhemmuutta perheiden erilaisissa elämäntilanteissa. 
Lapsiperheiden kotipalvelu on kotiin vietävää matalan kynnyksen tukea 
perheille joko lasten hoitoon ja kasvatukseen liittyen tai perheen 
alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen sekä vamman tai sairauden 
perusteella. Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaaliviraston kärkihanke 
vuonna 2012, jonka aikana kotipalvelua on laajennettu ja kehitetty 
monipuolisia kotipalvelun työmenetelmiä.

Lapsiperheiden palvelujen varhaisen tuen sosiaaliohjaus tarjoaa myös 
perheille ohjausta ja neuvontaa sekä tukea vanhemmuuteen.

Lapsen neurologisten häiriöiden ja aistiyliherkkyyden tunnistaminen ja 
hoito edellyttävät usein yhteistyötä perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon kesken sekä lapsen erityistarpeiden huomioimista 
peruspalveluissa, kuten päivähoidossa ja opetustoimessa. Perheissä, 
joissa on erilaisista kasvu- tai kehityshäiriöistä kärsiviä lapsia, 
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vanhemmuus voi olla ajoittain haasteellista. Sekä lapset että 
vanhemmat tarvitsevat usein monenlaista tukea. Perheneuvola tarjoaa 
lapsille, nuorille ja perheille erityistason neuvontaa sekä tukea 
vanhemmuuteen liittyvissä asioissa.

Sosiaalilautakunta toteaa, että lasten kasvu- ja kehityshäiriöiden 
mahdollisimman varhainen tunnistaminen ja tarvittavien tutkimus-, 
hoito- ja tukipalvelujen järjestäminen lapsen yksilöllisten tarpeiden 
mukaisesti on tärkeää. Sosiaali- ja terveystoimen yhdistyessä vuoden 
2013 alusta äitiys- ja lastenneuvola, kouluterveydenhoito, 
perheneuvola sekä lapsiperheiden kotipalvelu toimivat samassa 
kokonaisuudessa. Uusi organisaatio antaa aiempaa paremmat 
edellytykset lasten ja perheiden varhaisen tuen toteutumiseen ja 
perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen eikä erillistä 
tukimallia näin ollen tarvita.

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Maria Kahila, kehittämiskonsultti, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Terveyslautakunta 13.11.2012 § 275

HEL 2012-013151 T 00 00 03

Päätös

Terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan, 
esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

"Lasten ja heidän perheidensä tarpeiden varhainen tunnistaminen ja 
lasten ja perheiden tukeminen ovat neuvolatoiminnan ja 
kouluterveydenhuollon keskeisiä painoalueita. Kouluterveydenhuolto 
jatkaa neuvolassa aloitettua perhetyötä. Terveysneuvonta ja 
terveystarkastukset ovat suunnitelmallista toimintaa. Ne muodostavat 
lapsen ja hänen perheensä hyvinvointia ja terveyttä seuraavan 
kokonaisuuden raskauden alusta lapsen opiskeluvaiheen loppuun 
saakka. Neuvolan ja kouluterveydenhuollon terveydenhoitajan 
toteuttamien tarkastusten lisäksi saatavilla on laaja-alaisia 
terveystarkastuksia, joihin sisältyy sekä terveydenhoitajan että lääkärin 
tekemä tarkastus. Terveystarkastuksissa selvitetään lapsen ikävaiheen 
ja yksilöllisen tarpeen mukaista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia 
haastattelulla ja kliinisillä tutkimuksilla ja ohjataan lapsi tarvittaessa 
jatkotutkimuksiin. 
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Neuvolan terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastuksissa seurataan 
säännöllisesti lapsen neurologista ja sensomotorista kehitystä. Lisäksi 
nelivuotistarkastukseen sisältyy tarkempi neurologinen 
arviointitutkimus, LENE. Mikäli jotakin normaalista poikkeavaa 
havaitaan, lapsi lähetetään tarpeen mukaisesti tarkempiin 
jatkotutkimuksiin, esimerkiksi neurologiseen arvioon, toimintaterapeutin 
tai fysioterapeutin arvioon, psykologille, kuntoutukseen, foniatriselle 
poliklinikalle tai erikoissairaanhoitoon. Nelivuotistarkastusta edeltävästi 
päivähoidossa on tehty yhteistyössä vanhempien kanssa 
varhaiskasvatussuunnitelma, josta tiedot siirtyvät neuvolaan. 
Suunnitelmaan on kirjattu lapsen kehityksen oleelliset vahvuudet ja 
tuen tarpeet. Tarkempi neurologinen arviointitutkimus, LENE, voidaan 
tehdä tarvittaessa myös viisivuotistarkastuksen yhteydessä. Neuvola 
toimii tiiviissä yhteistyössä perheneuvolan, varhaisentuen kanssa. 
Erikoissairaanhoidon kanssa on selkiytetty pienten lasten psykiatrian ja 
lasten ADHD-hoitoketjut. 

Kouluterveydenhuollossa terveydenhoitaja tapaa peruskoulun oppilaat 
vuosittain. Peruskoulun luokilla 1, 5 ja 8 tehdään laaja-alaiset 
terveystarkastukset, johon sisältyy terveydenhoitajan tekemän 
tarkastuksen lisäksi lääkärintarkastus sekä vanhempien tapaaminen ja 
haastattelu. Tarkastuksissa korostuvat oppilaan omien voimavarojen 
tukeminen, terveydenedistäminen ja omien vahvuuksien löytäminen, 
mahdollisten terveysongelmien ennaltaehkäisy sekä terveysneuvonta. 
Huoltajien kirjallisella suostumuksella laajaan terveystarkastukseen 
voidaan lisäksi pyytää opettajan arvio oppilaan selviytymisestä 
koulussa niiltä osin kuin se on välttämätöntä hoidon ja tuen 
järjestämisen kannalta. Laajassa terveystarkastuksessa selvitetään 
perheen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat, kuten perheen 
terveystottumukset ja huolenpito lapsesta. Terveystarkastuksissa 
pyritään löytämään ne lapset, jotka saattavat tarvita tehostetumpaa 
seurantaa tulevaisuudessa.

Terveystarkastuksia voidaan myös järjestää yksilöllisen tarpeen 
mukaan muina ajankohtina tai muille kuin edellä mainituille ryhmille 
erityisen tuen tai hoidon suunnittelemiseksi ja järjestämiseksi. 
Tarvittaessa terveydenhoitaja tekee kotikäyntejä yhteistyössä muiden 
oppilashuollon asiantuntijoiden kanssa. 

Koulun terveydenhoitaja ja lääkäri toimivat oppilashuoltoryhmässä 
terveydenhuollon asiantuntijoina. Oppilashuollon tavoitteena on tukea 
erityisesti niitä oppilaita, joilla on vaikeuksia koulussa, kotona tai 
sosiaalisessa toimintaympäristössä. Opettaja voi ohjata 
oppilashuoltoryhmälle ne oppilaat, joihin terveystarkastuksessa tulisi 
kiinnittää huomiota esimerkiksi oppimisvaikeuksien, 
käyttäytymisongelmien, runsaiden poissaolojen tai muun näihin 
rinnastuvan syyn vuoksi. 
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Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään 
säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on annettava 
tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. 
Pedagoginen arvio tehostetun tuen tarpeen arvioimiseksi ja 
aloittamiseksi tehdään moniammatillisena yhteistyönä ja sitä voidaan 
täydentää psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla 
tai vastaavalla sosiaalisella selvityksellä. Kouluterveydenhuolto 
osallistuu tarvittaessa pedagogisen arvion tai pedagogisen selvityksen 
laatimiseen. Selvitykseen voidaan liittää lääkärin tai erikoislääkärin 
erillinen lausunto. Selvitystä tehtäessä kuullaan myös oppilaan 
huoltajia ja oppilasta itseään.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten hoidon järjestelyistä on olemassa 
toimintamalleja, joista esimerkkeinä mainittakoon diabetesta 
sairastavan lapsen hoidon järjestelyt koulupäivän aikana ja ADHD-
lääkityksen järjestäminen. Kouluterveydenhuollossa tehdään 
yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa. Tarvittavat alkukartoitukset 
tehdään terveystarkastusten yhteydessä: tiedot kasvusta ja 
kehityksestä, oppilaan selviytymisestä luokkatilanteissa, mahdolliset 
keskittymis- ja oppimisvaikeudet, ääni- ja muut ärsykeyliherkkyydet ja 
muut sairaudet. Koululääkäri tekee tarvittaessa lähetteen 
erikoissairaanhoitoon, HYKS:n lastenneurologian- tai lastenpsykiatrian 
poliklinikalle. Nykyisen käytännön mukaan esim. ADHD:n diagnosointi 
tehdään erikoissairaanhoidossa. Sieltä annetaan ohjeet vanhemmille ja 
vanhempien kautta opetustoimelle. Kouluterveydenhuolto saa 
palautteen tehdystä lähetteestä sekä seuranta- ja tukitoimiohjeet. 
Opetustoimen tehtävä on huolehtia opetuksen järjestelyistä. 

Terveyslautakunta toteaa, että lasten kasvu- ja kehityshäiriöiden 
mahdollisimman varhainen tunnistaminen on erittäin tärkeää ja 
lastenneuvola on tässä avainasemassa. Tällä hetkellä on olemassa 
aistiherkille lapsille suunnattuja tutkimus- ja selvityskäytäntöjä ja 
erilaisia tukimuotoja. Sosiaali- ja terveystoimen uudistuksen myötä 
vuoden 2013 alusta perheneuvolat, kouluterveydenhuolto sekä 
lastenneuvola ovat samassa osastossa. Uudessa osastossa voidaan 
tarkemmin arvioida aivotoiminnan ja aistitasapainon häiriöitä potevien 
lasten perheiden tukimallin tarve ja muoto, ottaen huomioon nykyiset 
käytännöt ja yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa.

Terveysvaikutusten arviointi

Erityistukea vaativien lasten ja heidän perheidensä tarpeet pyritään jo 
nyt ottamaan mahdollisimman kattavasti huomioon. Neuvola ja koulu- 
ja opiskeluterveydenhuolto perustehtävänsä mukaisesti tukevat 
jokaisen lapsen mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä. Lasten ja 
heidän perheidensä ongelmien varhainen tunnistaminen ja niihin 
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puuttuminen ovat neuvolatoiminnan ja kouluterveydenhuollon keskeiset 
painoalueet. 

Peruskoulujen oppilashuoltotyö sisältää oppilaiden ja opiskelijoiden 
hyvinvoinnin ja terveyden seuraamista, arviointia ja edistämistä sekä 
oppimisen, tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmien tunnistamista ja 
selvittämistä yhteistyössä muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa. 
Oppilas, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään 
säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, saa jo 
nykyisin tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman 
mukaisesti."

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola

Lisätiedot
Marketta Kupiainen, hallintoylihoitaja, puhelin: 310 42348

marketta.kupiainen(a)hel.fi
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§ 63
Sj / Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om kartläggning 
av viktiga skogar för skolor och daghem

HEL 2012-011874 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Emma Kari väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Kari Emma valtuustoaloite Kvsto 29.8.2012

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Emma Kari väckta 
motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Emma Kari och 13 andra ledamöter föreslår att man i 
skolorna och daghemmen i Helsingfors ska besvara Finlands 
naturskyddsförbunds enkät om skolskogar. Med enkäten vill man 
kartlägga de för undervisnings- och uppfostringsarbetet viktiga 
skogarna.

Stadsstyrelsen konstaterar på basis av utlåtandena att det är viktigt att 
kartlägga skolornas närskogar eftersom de är viktiga för 
undervisningen och fritidsrekreationen. Närskogarna utnyttjas redan nu 
i samråd mellan byggnadskontoret och bildnings- och socialväsendet.

Utbildningsverket konstaterar att kartläggningen ska genomföras av 
sakkunniga inom branschen. Skolorna har inte heller resurser för att 
kartlägga skogarna. Inom stadens organisation hör park- och 
skogsområdena till byggnadskontorets gatu- och parkavdelnings 
ansvar. Avdelningen kan hjälpa med att genomföra en eventuell 
kartläggning.

Nämnden för allmänna arbeten konstaterar att byggnadskontoret har 
mycket information och sakkunskap om skogsnaturen. Kunskaperna 
har redan utnyttjats och de kan vidare utnyttjas i samarbete med 



Helsingfors stad Protokoll 3/2013 329 (365)
Stadsfullmäktige

Kj/34
13.02.2013

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

bildnings- och socialväsendet. Byggnadskontoret samarbetar redan i 
nuläget med daghems- och skollärare och deltar aktivt i 
naturuppfostran av barn i daghemsåldern och av skolelever.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Kari Emma valtuustoaloite Kvsto 29.8.2012

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 120

HEL 2012-011874 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Opetuslautakunta 30.10.2012 § 183

HEL 2012-011874 T 00 00 03

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Koulujen lähimetsät ovat tärkeitä opetuksen ja vapaa-ajan 
virkistyskäytön vuoksi. Metsät ovat olennainen osa Suomen luontoa ja 
on tärkeää, että lapset oppivat tuntemaan metsän, arvostamaan sitä 
sekä käyttämään metsää virkistykseen eri tavoin.
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Opetusvirasto kannattaa koulujen lähimetsien kartoittamista. 
Lähimetsien kartoittamisen tulisi tapahtua alan asiantuntijoiden 
toimesta, jolloin koulu ei ole tehtävään soveltuvin taho. Kouluilla ei ole 
myöskään resursseja metsien kartoittamiseen.  

Kaupungin organisaatiossa puisto- ja metsäalueiden hallinta kuuluu 
rakennusviraston katu- ja puisto-osastolle, jonka avustuksella 
mahdollinen kartoitus voitaneen tehdä.

Opetuslautakunta kannattaa myös ekologisesti järkevää 
täydennysrakentamista, jolloin turvataan jo olemassa olevien koulujen 
riittävä oppilasmäärä, ja vähennetään yhdyskuntarakenteen leviämistä.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot
Seppo Manner, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86854

seppo.a.manner(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 16.10.2012 § 462

HEL 2012-011874 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Rakennusvirastossa on runsaasti tietoa ja asiantuntemusta 
metsäluonnosta. Sitä on jo hyödynnetty ja voidaan edelleen hyödyntää 
yhteistyössä sivistys- ja sosiaalitoimen kanssa. Rakennusvirasto tekee 
jo nyt yhteistyötä päiväkotien ohjaajien ja koulujen opettajien kanssa ja 
osallistuu aktiivisesti  päiväkoti-ikäisten ja koululaisten 
luontokasvatukseen.

Aloitteessa mainitun Suomen luonnonsuojeluliiton järjestämän, 
kertaluontoisen Koulumetsäkyselyn vastausten määräaika oli 
30.9.2012. On toivottavaa, että Helsingin kouluissa ja päiväkodeissa 
osallistuttiin kyselyyn mahdollisimman laajasti. Tällöin 
rakennusvirastoon saadaan lisää tietoa lasten ja nuorten tärkeinä 
pitämistä metsistä.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa valtuustoaloitteen hyväksymistä 
edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
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Lisätiedot
Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38508

tiina.saukkonen(a)hel.fi
Elina Nummi, projektipäällikkö, puhelin: 310 38475

elina.nummi(a)hel.fi
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi
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§ 64
Sj / Den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen om belysning 
av skejtparken vid Lyktvägen

HEL 2012-012527 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Lyhtytien skateparkin valaisemisesta

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Antti Vuorela väckta 
motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in, av vilka det 
framgår att frågan om belysning av skejtparken vid Lyktvägen hör till 
ungdomscentralen. Ungdomsnämnden framhåller i sitt utlåtande att 
belysning i skejtparken skulle öka tryggheten där och göra det möjligt 
att använda parken långt in på hösten. Nämnden understöder förslaget 
att belysa parken. Samtidigt konstaterar nämnden att det inte har 
reserverats medel i ungdomsväsendets budget för belysning. För att 
installera belysning krävs det därför annan finansiering. 
Ungdomscentralen har för avsikt att göra en ansökan hos 
Förortsfonden om finansiering för projektet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Lyhtytien skateparkin valaisemisesta
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 121

HEL 2012-012527 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Antti Vuorelan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 13.12.2012 § 113

HEL 2012-012527 T 00 00 03

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Nuorisoasiainkeskus tukee aloitetta Lyhtytien skateparkin 
valaisemisesta. Helsingin skeittiohjelman 2010-2014 mukaan skeittaus 
on kasvanut nopeasti erittäin suosituksi nuorten ja nuorten aikuisten 
harrastukseksi. Arvion mukaan lähes viidennes 10-15-vuotiaista pojista 
harrastaa skeittausta. Laji on yleistynyt kovaa vauhtia myös tyttöjen 
keskuudessa. Lajien harrastajien erityispiirteitä ovat esimerkiksi 
yhteisöllisyys ja vertaisohjaaminen. Lisäksi harrastajat ovat aktiivisia 
toimijoita järjestäen itse eri lajien tapahtumia, kursseja ja kilpailuja 
pienillä resursseilla.

Helsingissä on tällä hetkellä 18 ulkoskeittipaikkaa, joista kymmenen on 
valaistu. Niistä kaksi (Pihlajamäen nuorisopuisto ja Tattarisuo) on 
nuorisoasiainkeskuksen hallinnoimaa. Nuorisoasiankeskus katsoo, että 
skeittipaikkojen valaistus pidentää huomattavasti harrastuskautta 
syksyisin sekä lisää skeittipaikan käyttöastetta. Lyhtytien skeittipaikka 
(Tullikirjurin skeittipuisto) on yksi suosituimpia skeittipaikkoja 
Helsingissä. Kävijöitä Tullikirjurissa on arvion mukaan noin 9 000 
huhtikuun lopun ja lokakuun lopun välillä.
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Skeittipaikkojen valaistus lisää käyttäjien turvallisuutta, sillä harrastajat 
skeittaavat joka tapauksessa iltaisin hämärän ja jopa pimeän aikana. 
Harrastajien mukaan syksyisin on mahdollista skeitata kuivina päivinä 
lokakuun loppuun asti.

Nuorisoasiainkeskuksen teknisen isännöitsijän Jari Vännisen tekemän 
selvityksen mukaan valaistuksen rakentaminen Lyhtytien 
skeittipaikkaan tulisi maksamaan noin 30 000 euroa.

Nuorisoasiainkeskuksella ei kuitenkaan ole tarvittavia määrärahoja 
valaistuksen suunnitteluun ja rakentamiseen, joten voimavarojen 
saaminen esimerkiksi Lähiörahastosta on ehtona hankkeen 
toteutumiselle.

Esittelijä
va. osastopäällikkö
Merja Hovi

Lisätiedot
Sari Nybäck, hallintosihteeri, puhelin: 310 89043

sari.nyback(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 04.12.2012 § 554

HEL 2012-012527 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Lyhtytien skateparkin rakenteista ja niiden ylläpidosta sekä 
kustannuksista vastaa nuorisoasiainkeskus. Näin ollen myös 
mahdollisen valaistuksen toteuttaminen kuuluu 
nuorisoasiainkeskukselle. Rakennusvirastosta on oltu aloitteen 
johdosta yhteydessä nuorisoasiainkeskukseen.

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Juhani Sandström, valaistuspäällikkö, puhelin: 310 38521

juhani.sandstrom(a)hel.fi

Helsingin Energian johtokunta 20.11.2012 § 66

HEL 2012-012527 T 00 00 03

Päätös
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Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän 
ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Helsingin Energia on käytännössä vastannut kaupungin julkisen alueen 
valaistuksesta. Kaikki julkinen valaistus on suunniteltu, rakennettu ja 
ylläpidetty rakennusviraston tai liikuntaviraston tilauksesta. 
Vähäisemmässä määrin myös kaupungin taidemuseo on tehnyt 
tilauksia. Kun liitytään Helsingin Energian ulkovalaistusverkkoon, 
sitoutuu tilaaja vastaamaan valaistuksen ylläpidon jokavuotisista 
kustannuksista.

Kyseisestä kohteesta Helsingin Energia ei ole kuitenkaan saanut 
tilausta, mikä on edellytyksenä suunnittelun käynnistämiselle.

Esittelijä
Toimitusjohtaja
Pekka Manninen

Lisätiedot
Jarmo Karjalainen, Johtaja, puhelin: +358 9 617 2510

jarmo.karjalainen(a)helen.fi
Olli Markkanen, Yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 617 2510

olli.markkanen(a)helen.fi
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§ 65
Sj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om bibliotek 
och sagotering som en del av det mångkulturella arbetet

HEL 2012-012530 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Päivi Lipposen aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Päivi Lipponen 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Päivi Lipponen föreslår i sin motion att bibliotek och 
sagotering ska göras till delar av det mångkulturella arbetet.

Stadsstyrelsen hänvisar till kultur- och biblioteksnämndens utlåtande i 
vilket man konstaterar att biblioteket utvecklar sina mångkulturella 
tjänster och strävar att i alla sina tjänster beakta även den 
mångkulturella invånarstrukturen i Helsingfors. Biblioteken i 
huvudstadsregionen har bland annat en organiserad sagoberättarbank 
med personer med olika modersmål. Härigenom kan sagostunder 
ordnas redan på över tio olika språk. Sagoteringen som metod har 
ännu inte utnyttjats med invandrarbarn, men även det kan prövas som 
en del av det mångspråkiga barnbiblioteksarbetet. Det konstateras 
dessutom i utlåtandet att det är meningsfullt att stöda alla 
bibliotekstjänster för att barnen ska lära sig finska, även om det är 
lättast att ordna undervisning i skolor och på daghem.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054
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leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Päivi Lipposen aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 122

HEL 2012-012530 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Päivi Lipposen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 16.10.2012 § 138

HEL 2012-012530 T 00 00 03

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan 
lausunnon:

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta pitää tärkeänä järjestää lasten oman 
äidinkielen kehitystä tukevaa toimintaa. Lasten suomen kielen 
oppimisen kannalta taas on mielekästä tukea kaikkea kirjastoasiointia, 
joskin opetus tapahtuu parhaiten kouluissa ja päiväkodeissa.

Helsingin kaupunginkirjasto toimii yleisten kirjastojen keskuskirjastona 
ja sillä on myös Monikielisen kirjaston tehtävä. Kirjasto kehittää 
monikulttuurisia palveluja ja pyrkii kaikissa palveluissa ja 
kehittämistoimissa ottamaan huomioon myös Helsingin kaupungin 
monikulttuurisen asukasrakenteen.

Kaupunginkirjastossa järjestetään erikielisiä satutunteja ja 
pääkaupunkiseudun kirjastoissa on organisoitu myös ns. 
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sadunkertojien pankki, johon on saatu eri kieliä äidinkielenään puhuvia 
sadunkertojia. Näin erikielisiä satutunteja voidaan järjestää jo yli 
kymmenellä kielellä. Myös kaksikielisiä satutunteja on järjestetty jos 
kuulijakunta on ollut monikielistä.

Sadutusta metodina, jonka avulla lapsi itse on tarinan keksijänä ja 
kertojana ei ole kirjastossa käytetty maahanmuuttajalapsilla, mutta 
tätäkin voidaan joskus kokeilla osana monikielistä lastenkirjastotyötä.

Esittelijä
kirjastotoimen johtaja
Maija Berndtson

Lisätiedot
Anna-Maria Soininvaara, kirjastotoimen apulaisjohtaja, puhelin: 310 85400

anna-maria.soininvaara(a)hel.fi
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§ 66
Sj / Den av ledamoten Tarja Tenkula väckta motionen om 
anställning av vikarier för fortbildningsdagar

HEL 2012-012537 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Tarja Tenkula väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1 Tarja Tenkulan aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Tarja Tenkula väckta 
motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Tenkula föreslår i sin motion att vikarier ska anställas på 
stadens arbetsplatser utgående från att de anställda årligen har 
möjlighet att delta i tre fortbildningsdagar för att utveckla sina 
yrkeskunskaper.

Stadsstyrelsen hänvisar till personalnämndens utlåtande, i vilket 
nämnden framhäver betydelsen av personalens kunskaper och vikten 
av att utveckla sig själv. Det konstateras i utlåtandet att personalen 
inom social- och hälsovården har en särskild förpliktelse att delta i 
fortbildningen. Stadens övriga personal har inget motsvarande 
minimikrav i fråga om utbildning. Det konstateras dessutom i utlåtandet 
att frånvaro på grund av fortbildning planeras i förväg och att det i de 
flesta fallen är möjligt att utnyttja interna arbetsarrangemang. Vid 
hälsovårdscentralen används reservpersonal och det är möjligt att 
anställa en vikarie genom Seure. Alla nödvändiga fortbildningsdagar 
har genomförts vid hälsovårdscentralen på årsnivå. Personalcentralen 
anser därför att man inte behöver börja anställa s.k. 
fortbildningsvikarier.
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Stadsstyrelsen konstaterar vidare att på basis av den för 
personalrapporten sammanställda statistiken har personalen 3,4 
utbildningsdagar om året i genomsnitt. Utfallet av fortbildningsdagar är 
sannolikt ännu något större än statistikgenomsnittet. Förvridning 
orsakas till exempel av att en del av personalen inte fyller i en skriftlig 
utbildningsansökan för en relativt kort, avgiftsfri utbildning. Dylika 
utbildningar kommer då inte med i statistiken.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1 Tarja Tenkulan aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 123

HEL 2012-012537 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tarjan Tenkulan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Henkilöstökeskus 9.1.2013

HEL 2012-012537 T 00 00 03

Henkilökunnan osaamisesta ja sen kehittämisestä huolehtiminen on 
tärkeää nykyään ja yhä tärkeämpää tulevaisuudessa.  Vastuu tästä on 
sekä työntekijällä itsellään että työnantajalla, kuten aloitteessa 
todetaan.
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Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilökunnan tulee osallistua 
vuosittain vähintään kolmen työpäivän ajan täydennyskoulutukseen. 
Täydennyskoulutukseen lasketaan erillisten koulutuspäivien lisäksi 
työpaikalla tapahtuva koulutus. Muulla henkilökunnalla ei ole vastaavaa 
täydennyskoulutuksen vähimmäismäärää.

Osallistuminen henkilöstökoulutukseen suunnitellaan etukäteen 
yhdessä esimiehen kanssa, ja koulutukseen osallistumiset otetaan 
huomioon työvuorosuunnittelussa. Lyhyistä poissaoloista aiheutuvat 
sijaistustarpeet pyritään ensisijaisesti hoitamaan työjärjestelyin ja 
sisäisin siirroin. Sijaisia palkataan 1 – 3 päivän poissaoloihin vain, 
mikäli palvelutarve tätä ehdottomasti edellyttää. Näin ollen suurin osa 
henkilökunnan täydennyskoulutuksesta toteutetaan palkkaamatta 
sijaisia.

Aloitteessa viitataan terveyskeskukseen, jossa sijaisten käyttäminen on 
usein välttämätöntä lyhyidenkin poissaolojen korvaamiseen. Tällöin 
käytetään ensisijaisesti varahenkilöstöä tai sijainen palkataan Seuren 
kautta. Koulutuksesta aiheutuvat poissaolot ovat ennalta suunniteltuja, 
joten valtaosa koulutuspäivistä toteutuu em. järjestelyjen avulla. 
Esimerkiksi sairaustapausten sattuessa saattaa kuitenkin olla, että 
suunniteltua koulutusta joudutaan siirtämään.  Kaikki välttämättömät 
täydennyskoulutuspäivät ovat kuitenkin toteutuneet vuositasolla. 
Varahenkilöstössä oli vuoden 2012 lopussa 267 henkilöä. 

Henkilöstökeskus katsoo, ettei aloite aiheuta toimenpiteitä.

Lisätiedot
Marju Pohjaniemi, osastopäällikkö, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi
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§ 67
Sj / Den av ledamoten Tarja Tenkula väckta motionen om 
effektiviserade försök till uppsökande ungdomsarbete

HEL 2012-012539 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Tarja Tenkula väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Tarja Tenkulan aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Tarja Tenkula väckta 
motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Tarja Tenkula hänvisar i sin motion till stadsfullmäktiges 
jubileumsbeslut med vilket ett särskilt anslag på tio miljoner euro 
beviljades för åtgärder som förebygger utslagning bland unga. Det 
anses i motionen att man nu har ett bra tillfälle att inleda flera projekt 
på stadsnivå för att genomföra effektiviserade försök till uppsökande 
ungdomsarbete.

Stadsstyrelsen hänvisar till ungdomsnämndens och 
utbildningsnämndens detaljerade utlåtanden och dessutom till 
stadsstyrelsens beslut 10.12.2012 om användningen av det särskilda 
anslaget på tio miljoner euro. Stadsstyrelsen beviljade då 
personalcentralen 5,185 miljoner euro för införandet av 
verksamhetsmodellen RESPA, utbildningsverket 2,5 miljoner euro för 
igångsättandet av det öppna yrkesinstitutet och ungdomscentralen 1,23 
miljoner euro för forsknings- och utvecklingsprojektet Hyvä vapaa-aika.

Verksamhetsmodellen RESPA har som syfte att väsentligt minska 
arbetslösheten bland unga i 17–29 års ålder genom att på bred bas 
erbjuda ungdomar sysselsättning och tjänster som främjar deras 
utbildningsfärdigheter. Alla ungdomar får sin egen karriärhandledare 
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som tillsammans med den unga personen skräddarsyr en planmässig 
helhet av de tjänster som står till förfogande. Det treåriga projektet har 
dessutom som mål att förstärka andelen av stadens samarbetsföretag 
och föreningar som aktörer som erbjuder sysselsättningstjänster och 
jobb för ungdomar bland annat genom fadderföretag.

Öppna yrkesinstitutet tillhandahåller yrkesutbildning och handledning 
för helsingforsiska ungdomar som har blivit utan studieplats och för de 
studerande vid yrkesläroanstalter som har avbrutit eller tänker avbryta 
studierna. Ungdomarna kan välja den studiehelhet som passar dem 
bäst bland helheter avpassade till exempel för studerande som byter 
bransch eller återupptar studierna eller för invandrare. Dessutom görs 
det upp en personlig studie- och arbetsplan för studerandena. Öppna 
yrkesinstitutet fungerar som en del av Stadin ammattiopisto som 
inledde sin verksamhet i januari 2013.

Forsknings- och utvecklingsprojektet Hyvä vapaa-aika syftar till att 
utreda hurdana följder en högkvalitativ fritid har för ungdomarnas 
välfärd och inlärning. Projektet går ut på att fyra helsingforsiska klasser 
på årskurs 7 får stöd med ungdomsarbetet och med elevernas 
hobbyer. Stödåtgärderna varierar från betalning av hobbyavgifter till 
individuell handledning, gruppverksamhet och utrustning. Ungdomarna 
följs upp från hösten i årskurs 7 ända till hösten efter att eleverna har 
gått ut grundskolan. Det är meningen att publicera projektets resultat 
och de rekommenderade åtgärderna våren 2017.

Stadsstyrelsen konstaterar dessutom att ett sektorsövergripande 
nätverk för vägledning av och tjänster för unga inledde sin verksamhet 
hösten 2012. Nätverket har som avsikt att för sin del säkerställa att det 
inte kvarstår luckor i tjänsterna för unga och att tjänsterna bra passar 
ihop. Därtill förmedlar nätverket mångsidig information om 
ungdomarnas förhållanden och verksamheten för unga.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Tarja Tenkulan aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 124
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HEL 2012-012539 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tarja Tenkulan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Opetuslautakunta 11.12.2012 § 208

HEL 2012-012539 T 00 00 03

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingissä on tarjolla nuorille alle 29-vuotiaille erilaisia ohjaus- ja 
neuvontapalveluita. Palveluita järjestävät kaupungin eri hallintokunnat 
sekä muut toimijat. Palveluverkoston kehittämisessä tulee jatkossa 
keskittyä erityisesti palveluiden yhteensovittamiseen. 

Kaupunginjohtaja päätti 5.9.2012 johtajistokäsittelyssä asettaa 
Helsinkiin nuorisolain mukaisen monialaisen nuorten ohjaus- ja 
palveluverkosto -työryhmän, jonka tehtävänä on:

* koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta 
nuorten tilannetta Helsingissä päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi;
* edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja 
vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus ja 
saavutettavuus;
* suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin 
ohjautumiseksi ja tarvittaessa palvelusta toiseen siirtymiseksi;
 * edistää nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon 
sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten 
kesken.

Verkostoon on nimetty nuorten palveluista vastaavien hallintokuntien 
edustajia sekä kutsuttu edustus työ-, poliisi- ja puolustushallinnosta 
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sekä seurakuntayhtymästä. Nuorten edustus ryhmään tuulee Ruuti-
järjestelmän kautta.

Opetusvirasto tavoittaa opiskelevat nuoret ja vastaa heidän ohjaus- ja 
neuvontapalveluista Helsingin kaupungin toisen asteen oppilaitoksissa. 
Lisäksi Helsingissä on yksityisiä toisen asteen oppilaitoksia, jotka 
hoitavat itse ohjaus- ja neuvontapalvelunsa. Noin puolet kaikista toisen 
asteen opiskelijoista opiskelee kaupungin toisen asteen oppilaitoksissa. 
Suurin osa heistä on alle 29-vuotiaita. 

Jokaisessa Helsingin kaupungin toisen asteen oppilaitoksessa on 
tarjolla opiskelijahuoltopalveluita. Opiskelijahuoltopalvelut koostuvat 
psykologista, kuraattorista, opinto-ohjaajasta ja terveydenhoitajasta. 
Osassa oppilaitoksia on saatavilla lisäksi psykiatrisen sairaanhoitajan, 
urasuunnittelunohjaajan ja arkiohjaajan palveluita. Palveluihin pääsy on 
pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi. Yhteistyötä tehdään 
muiden hallintokuntien toimijoiden kanssa.

Opetusvirasto vastaa koulutuksen ulkopuolella olevien ohjaus- ja 
neuvontapalveluista koordinoimalla etsivää nuorisotyötä Helsingissä. 
Etsivän nuorisotyön tehtävänä on ohjata ja tukea alle 29-vuotiaita 
nuoria löytämään ne palvelut, joilla edistetään nuoren pääsyä 
koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö ei tarjoa vain 
neuvontaa, vaan tarvittaessa jalkautuu palveluiden pariin yhdessä 
nuoren kanssa. Etsivän nuorisotyön ohjausta voi käyttää 
kertaluontoisesti tai ohjaussuhde voi olla pitkäkestoinen.

Nuori voi hakeutua etsivän nuorisotyön ohjaukseen itse. Myös huoltajat 
voivat ottaa yhteyttä etsivään nuorisotyöntekijään. Nuorisolaki 
velvoittaa opetuksen/koulutuksen järjestäjää luovuttamaan nuoren 
yksilöinti- ja yhteystiedot etsivälle nuorisotyölle perusopetuksen 
päättistä nuoresta, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin 
opintoihin sekä alle 25-vuotiaasta nuoresta, joka keskeyttää opinnot 
ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa. Laki velvoittaa 
myös puolustusvoimia sekä siviilipalveluskeskusta luovuttamaan tiedot 
alle 25-vuotiaasta nuoresta, joka vapautetaan varusmies- tai 
siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka 
keskeyttää palveluksen.

Etsivää nuorisotyötä toteutetaan Helsingissä lähtökohtaisesti yli 
hallintokuntarajojen yhteistyössä palveluntuottajayhteisöjen kanssa. 
Opetusvirasto hankkii etsivää nuorisotyötä yhteistyösopimuksin 
palveluntuottajilta. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa 
palveluntuottajia. 

Vuonna 2012 etsivää nuorisotyötä Helsingissä tarjoaa:
* Tulevaisuustiski/Helsingin kaupungin henkilöstökeskus, palvelu 
15–17-vuotiaille
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* Helsingin seudun erilaiset oppijat, palvelu 17–28-vuotiaille
* Valmis Väylä -hanke/Sovinto ry, palvelu 17–28-vuotiaille 
* Vamos/HDO, palvelu 16–28-vuotiaille
* SVEPS, palvelu suunnattu ruotsinkielisille 16–28-vuotiaille. 

Etsiviä nuorisotyön työntekijöitä em. toimijoilla on yhteensä 21. Vuonna 
2011 toimijoilla oli yhteensä 1 039 asiakasta. Vuoden 2012 
ensimmäisen kuuden kuukauden aikana on asiakkaita ollut lähes yhtä 
paljon, yhteensä 964. Asiakasvirran arvioidaan kasvavan toiminnan 
tunnettavuuden ja vakiintuneempien käytäntöjen myötä. Vuodelle 2013 
kaupunki on arvioinut tarvitsevansa kolmekymmentä etsivän 
nuorisotyön työntekijää, jotta palvelun saatavuus ja laatu voidaan 
turvata.

Etsivä nuorisotyö auttaa ja tukee nuoria löytämään tarvitsemansa 
palvelut, mutta myös nuorten palveluiden tarjontatapaa on Helsingissä 
kehitettävä. Helsinkiläisnuoren kannalta palvelut ovat usein hajallaan, 
eikä kenelläkään ole vastuuta kokonaisuudesta. 
Palvelutarjontarakennetta tulee yhteensovittaa niin, että nuoren 
elämänkulun kannalta keskeiset palvelut (mm. koulutus, talous, työ, 
terveys, asuminen) ovat saatavissa ns. yhden luukun periaatteen 
mukaisesti. Palvelurakenteen yhteensovittaminen vaatii Helsingissä 
vahvaa monihallintokuntaista yhteistyötä. 

Nuorten alle 29-vuotiaiden ohjaus- ja tukipalvelun on oltava nuoren 
kannalta kokonaisvaltaista eri elämänalueet huomioon ottavaa. 
Palveluiden ulkopuolelle oleville nuorille ei riitä pelkkä ohjaus- ja 
neuvontapalvelu, vaan ohjauksen tulee olla aktiivista ja 
kokonaisvaltaista. Kokonaisvaltaisuudella tarkoitetaan sitä, että mm. 
koulutukseen, asumiseen, talouteen, terveyteen ja vapaa-aikaan 
liittyvät palvelut on osa ohjausprosessia. Nuoren palvelujatkumo tulee 
turvata, vaikka yksittäisiä palveluita tuottaisivat eri hallintokunnat tai 
toimijat. 

Opetusvirastossa on suunniteltu nuorten palveluiden 
palvelukokonaisuutta ns. palveluhybridiä. Palveluhybridi toteutettaisiin 
monihallintokuntaisena yhteistyönä. Etsivä nuorisotyö olisi kiinteä osa 
hybridin toimintaa. Hallintokunnat toisivat oman alansa palvelut ja 
ammattitaidon kokonaisuuteen. Palvelumuodossa tulisi ottaa huomioon 
monikulttuurinen ohjausosaaminen. Nuorille olisi tarjolla jalkautuvaa 
henkilökohtaista tukea ja ohjausta. Hybridi tarjoaisi ohjauksen ja 
neuvonnan lisäksi nuoren toimintakykyä ja hyvinvointia 
kokonaisvaltaisesti edistäviä palveluita liittyen mm. koulutukseen, 
työllistymiseen, talouteen, asumisen, terveyteen ja vapaa-aikaan.

Palveluhybridin koulutuspalvelut toteutettaisiin avoin ammattiopisto -
mallilla. Avoimen ammattiopiston kautta nuori voisi opiskella osia 
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ammatillisista perustutkinnoista eri ammattialoilta sekä ammattitaitoa 
täydentäviä aineita (mm. äidinkieli, vieraat kielet, matematiikka). 
Opinnot voisivat liittyä työllistymiseen tai arjenhallintaan. Jos nuori 
siirtyisi avoimesta ammattiopistosta tutkinto-opiskelijaksi, aiemmat 
opinnot hyväksiluettaisiin. Tarjolla olisi myös valinnaiskursseja, joiden 
kautta opiskelijoita ohjataan mm. harrastuksiin.

Nuorten palvelutarjontarakenteen yhteensovittamisella sekä 
toiminnallisen ja kokonaisvaltaisen ohjauksen lisäämisellä on 
merkittävä vaikutus nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot
Anna Lyra-Katz, projektikoordinaattori, puhelin: 310 86706

anna.lyra-katz(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 29.11.2012 § 103

HEL 2012-012539 T 00 00 03

Päätös

Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Syrjäytymisen ehkäisyn määräraha

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti myöntää 11.4.2012 
kokouksessaan Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina –juhlavuoden 
johdosta 10 milj. euroa kohdistettavaksi nuorten syrjäytymistä 
ehkäiseviin toimenpiteisiin. Samalla valtuusto kehotti 
opetuslautakuntaa, sosiaalilautakuntaa, nuorisolautakuntaa ja 
henkilöstökeskusta yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen 
kanssa valmistelemaan ehdotuksen toimenpiteistä ja määrärahan 
käyttösuunnitelman. Päätöksessään valtuusto edellytti, että rahan 
käyttöä suunniteltaessa seuraavat näkökohdat huomioidaan ja 
Helsinkiläisten nuorten koulutus- ja työmahdollisuuksien turvaamiseksi, 
ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi kaupunki kohdistaa 10 
miljoonan euron erillismäärärahan seuraaviin painopisteisiin:

 peruskoulunsa päättävien helsinkiläisten nuorten ohjaamiseen 
siten, että jokainen peruskoulunsa päättänyt nuori tavoitetaan ja 
koulutus- tai jatkopaikka taataan, 

 uusien ratkaisumallien ja toteutustapojen etsimiseen 
tulevaisuuden koulutus- ja työmalleiksi, etsivän nuorisotyön 
tehostettujen kokeilujen toteuttamiseen,
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 ammatillisen koulutuksen lisäämiseen ja ammatillisen 
koulutuksen läpäisyasteen nostamisen tehostettuihin 
toimenpiteisiin tai kokeiluihin, 

 ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen vähentämiseen, 
 oppisopimuspaikkojen lisäämiseen ja oppisopimuksen 

kehittämiskokeiluihin yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa ja 
 nuorten osallistumisen lisäämiseen

Juhlarahan käyttöä on ollut pohtimassa eri hallintokunnista koottu 
työryhmä joka on kokoontunut Talous- ja suunnittelukeskuksen johdolla 
kaksi kertaa. Työryhmässä on ollut esillä useita hanke-ehdotuksia 
nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Hanke-ehdotusten 
valmistelussa on otettu huomioon kaupunginvaltuuston päätökseen 
mainitun rahan käytöstä liittyvä ohjeistus. Päätöksiä siitä, millaisilla 
toimenpiteillä asiassa edetään ja mitkä mainituista hanke-ehdotuksista 
toteutetaan, ollaan tekemässä vuoden 2012 aikana

Työ- ja elinkeinoministeriön 20.3.2012 julkaiseman ”Nuorten 
yhteiskuntakuu” – raportin mukaan Nuorten yhteiskuntatakuulla 
tarkoitetaan sitä, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle, sekä jokaiselle alle 
30-vuotiaalle vastavalmistuneelle voidaan tarjota työ-, harjoittelu-, 
opiskelu-, työpaja- tai kuntoutus-paikka viimeistään kolmen kuukauden 
kuluessa työttömäksi joutumisesta. Osana tätä yhteiskuntatakuuta on 
koulutustakuu, joka tarkoittaa sitä, että jokaiselle peruskoulun päättille 
taataan koulutuspaikka lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, 
oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla 
tavoin. Nuorten yhteiskuntatakuun toimeenpanon tulee käynnistyä 
vuoden 2013 alusta. (Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, 2012)

Nuorten yhteiskuntatakuun keskeisistä sisällöistä saattaisi saada 
sellaisen kuvan, että kysymyksessä on lähinnä nuorten 
koulutuspolkuihin ja työllisyyskysymyksiin keskittyminen. 
Nuorisolautakunnan näkemyksen mukaan on tärkeää, että 
nuorisotakuuseen liittyvässä keskustelussa muistetaan ottaa esille 
myös kokonaisvaltainen näkemys nuorten hyvinvointiin ja 
elämänhallintaan. Nuorisotoimella on roolinsa ja tahtotilaa olla mukana 
kehittämässä nuorten palvelujärjestelmää ja siihen liittyvää ohjausta.  
Keskusteltaessa juhlarahan käytöstä, nuorisolautakunta toivoo, että 
otetaan huomioon nuorten palvelujen ohjauksen tämän hetkinen 
pirstaleisuus, huolehditaan myös ennalta ehkäisevistä toiminnoista, 
sekä otetaan nuorten hyvinvointiin ja nuorten syrjäytymiseen 
kokonaisvaltainen näkökulma: koulutus, työllistyminen, vapaa-aika ja 
terveys. On tärkeää, että nuorille tehdään henkilökohtainen 
tukisuunnitelma, joka sisältää myös arjen hallinnan ja vapaa-ajan, sekä 
selvitetään edelleen nuorten syrjäytymistä ilmiönä niin, että myös 
nuoria osallistetaan prosessiin. Lisäksi nuorisolautakunta pitää erittäin 
tärkeänä virastojen välisen yhteistyön koordinaatiovastuusta sopimista. 
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Nuorisoasiankeskuksella on matala kynnys tulla palveluihin ja 
tarvittaessa virastossa on valmiutta keskustella myös tästä roolista.

Etsivä nuorisotyö

Helsinkiin on perustettu nuorisolain mukainen nuorten ohjaus- ja 
palveluverkosto, jonka ohella kaupungissa on paljon yhteistyön 
muotoja, jotka ovat olleet toiminnassa vuosia.

Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston puheenjohtajan toimii 
sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja ja se kokoontuu ensimmäistä 
kertaa joulukuussa 2012.

Nuorisolain mukaisesti etsivän nuorisotyön keskeisin tehtävä on 
tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori, sekä auttaa hänet sellaisten 
palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja 
itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. 
Toiminta pohjautuu vapaaehtoisuuteen ja etsivä nuorisotyö perustuu 
nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen 
tarpeesta.

Nuorisolaissa todetaan, että kunta järjestää tarvittaessa nuorten 
työpajapalveluja ja etsivää nuorisotyötä. Kun kunta järjestää etsivää 
nuorisotyötä, sen tulee nimetä etsivän nuorisotyön toimeenpanosta 
vastaava kunnan viranhaltija tai kuntaan työsopimussuhteessa oleva 
henkilö. Mikäli etsivän nuorisotyön palvelu toteutetaan hankkimalla ne 
nuorten palveluja tuottavalta yhteisöltä, on kunnan vastattava 
hankittujen palvelujen lainmukaisuudesta suhteessa nuorisolakiin. 
Helsingissä etsivän nuorisotyön viranomaiseksi on nimetty 
opetusvirasto ja siellä tarkemmin nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan 
linjajohtaja. Opetusvirasto vastaa myös etsivän nuorisotyön 
koordinoinnista ja toimeenpanosta.

Vuonna 2012 etsivää nuorisotyötä toteutettiin kaupungin omana 
toimintana Tulevaisuustiskillä ja lisäksi viiden kaupungin ulkopuolisen 
palveluntuottajan voimin.  Näitä olivat Sovinto ry, Helsingin 
Diakonissalaitos, SVEPS ry, HERO ry ja Vihreä Keidas ry

Helsinki tarjoaa useita erilaisia tukimuotoja 18- 22 -vuotiaille nuorille. 
Opiskelijoille oma oppilaitos ja sen oppilashuolto on lähellä oleva tuen 
tarjoaja, mutta tietoa, neuvoja ja tukea opinto- ja urasuunnitteluun 
tarjotaan laajalti myös työllisyydenhoidon palveluissa. Näistä 
esimerkiksi Tulevaisuustiskillä on tarjolla tukea hyvinkin monenlaisia 
kysymyksiä pohtiville nuorille. Kaupungin itse tuottamia palveluja 
täydentävät Opetusviraston koordinaatiossa muut etsivän nuorisotyön 
toimijat, joita on mm. Helsingin Diakonissalaitoksen toteuttama Vamos- 
palvelukokonaisuus, jonka kohderyhmään aloitteessa mainitut nuoret 
aikuiset myös luontevasti kuuluvat. 



Helsingfors stad Protokoll 3/2013 350 (365)
Stadsfullmäktige

Kj/38
13.02.2013

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

Nuorisolautakunta toteaa, että nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn 
suunnatun määrärahan käytöstä tulee tehdä ratkaisuja mahdollisimman 
pian ja hankkeita valmisteltaessa on tärkeää ottaa huomioon jo 
olemassa oleva palveluverkko. Lisäksi on hyvä huomioida toiminnassa 
olevat muut kehittämishankkeet ja – suunnitelmat, sekä pyrkiä 
välttämään aukkokohtia ja toisaalta myös päällekkäisyyttä nuorten 
palveluissa. Tähän päästään huolellisella, hallintokuntien yhteisellä 
hankevalmistelulla ja aidolla yhteistyöllä eri toimijoiden kesken.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Markku Toivonen

Lisätiedot
Martti Poteri, toimistopäällikkö, puhelin: 310 71687

martti.poteri(a)hel.fi
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§ 68
Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 22 
motioner

HEL 2013-002202, 2013-002181, 2013-002198, 2013-002199, 2013-002200, 2013-002201, 2013-002182, 2013-
002195, 2013-002183, 2013-002184, 2013-002196, 2013-002185, 2013-002186, 2013-002187, 2013-002194, 
2013-002188, 2013-002197, 2013-002189, 2013-002190, 2013-002191, 2013-002192, 2013-002193

Beslut

1. Budgetmotion av ledamoten Mari Holopainen m.fl. om en flytande 
badanläggning

2. Budgetmotion av ledamoten Jukka Relander m.fl. om understöd 
för invånarlokaler

3. Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om ett 
allaktivitetshus i Månsas

4. Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om barnomsorgen 
2014–2016

5. Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om tjänster för 
äldre och omsorgs- och vårdgarantin 2014–2016

6. Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om anslag för 
social- och hälsovårdsväsendet för år 2014 och 
ekonomiplaneperioden 2014–2016

7. Motion av ledamoten Vesa Korkkula m.fl. om permanent status för 
skejtparken på Braheplanen

8. Motion av ledamoten Henrik Nyholm m.fl. om säsongsmässig 
användning av nödutgångarna på metrostationer

9. Motion av ledamoten Belle Selene Xia m.fl. om förbättring av 
trivseln i staden

10. Motion av ledamoten Belle Selene Xia m.fl. om buss- och 
tågtidtabeller
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11. Motion av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto m.fl. om utvidgad 
användning av procentprincipen för konst och kultur

12. Motion av ledamoten Belle Selene Xia m.fl. om beviljande av Ara-
hyresbostäder

13. Motion av ledamoten Belle Selene Xia m.fl. om företagen inom 
huvudstadsregionen som sysselsättare

14. Motion av ledamoten Belle Selene Xia m.fl. om rehabilitering för 
äldre

15. Motion av ledamoten Tarja Tenkula m.fl. om ett sommarpass på 
papper

16. Motion av ledamoten Tuomo Valokainen m.fl. om arbets- och 
näringsbyråernas ansvar

17. Motion av ledamoten Pekka Tiusanen m.fl. om ordnande av och 
finansiering för dansundervisning i östra Helsingfors

18. Motion av ledamoten Belle Selene Xia m.fl. om läroavtalsutbildning 
för invandrare

19. Motion av ledamoten Belle Selene Xia m.fl. om kurser i finska

20. Motion av ledamoten Belle Selene Xia m.fl. om förebyggande av 
utslagning av unga 

21. Motion av ledamoten Belle Selene Xia m.fl. om motionsmöjligheter 
för unga 

22. Motion av ledamoten Belle Selene Xia m.fl. om utveckling av 
undervisningens kvalitet vid finska arbetarinstitutet

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för 
beredning.
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HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO

HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

Mari Puoskari
puheenjohtaja
ordförande
30 - 31, osa 32 sekä 33 - 68 §

Harry Bogomoloff
puheenjohtaja
ordförande
osa 32§

Antti Peltonen
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare
30 - 68 §

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Veronika Honkasalo Juha Hakola

Heidi Hautala Björn Månsson

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 27.02.2013 ja asianosaista 
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koskeva päätös on lähetetty seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan 
nähtävänäpitämisestä.

Protokollet har hållits offentligt framlagt på Helsingfors stads 
registratorskontor (Norra esplanaden 11-13) 27.02.2013 och det beslut 
som gäller vederbörande har postats därpåföljande arbetsdag.

Antti Peltonen
vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö
stf. chef för beslutsberedningsenheten
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 31 - 32 ja 37 - 68 §

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 35 ja 36 §

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
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 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: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
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
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 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 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistys- ja henkilöstötoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 33 ja 34 §

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 358 (365)
Kaupunginvaltuusto

13.02.2013

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

 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.

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:

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

 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
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1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

31 - 32 och 37 - 68 § i protokollet

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning.

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

35 och 36 § i protokollet

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 av den som ett beslut 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.

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
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Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Banbyggarvägen 5

 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079

Telefonnummer: 029 56 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.

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
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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: PB10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13 
Telefonnummer: (09) 310 13700 (Allmän förvaltning, Energi och 

Hamnen)
 (09) 310 13701 (Stadsplanerings- och fastighetsväsendet)

 (09) 310 13702 (Byggnads- och miljöväsendet)

 (09) 310 13703 (Bildnings- och personalväsendet)

 (09) 310 13704 (Social- och hälsovårdsväsendet)

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

3
BESVÄRSANVISNING

33 och 34 § i protokollet

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

I ett beslut som gäller godkännande av generalplan, detaljplan och 
byggnadsordning får ändring genom kommunalbesvär sökas

 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
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 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: Banbyggarvägen 5
 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079
Telefonnummer: 029 56 42000

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på 
skriftlig form.
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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
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer: (09) 310 13701
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Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00. 


