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Kokousaika 29.05.2013 18:00  22:54

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

Puoskari, Mari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. 

varapuheenjohtaja
Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. 

varapuheenjohtaja
AlankoKahiluoto, Outi saapui 18:05, poistui 19:58, poissa: 

204§, 205§, 215§  237§
Anttila, Maija
Arajärvi, Pentti
Arhinmäki, Paavo poistui 19:24, poissa: 208§  237§
AskoSeljavaara, Sirpa
Brettschneider, Gunvor
Ebeling, Mika
Enroth, Matti
Hakanen, Yrjö saapui 18:35, poissa: 204§, 205§
Hakola, Juha saapui 18:05, poissa: 204§, 205§
Hallaaho, Jussi
Hamid, Jasmin
Heinäluoma, Eero
Hetemaj, Fatbardhe
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hursti, Rene
Huru, Nina
Jalovaara, Ville
Kanerva, Seppo
Kantola, Helena
Karhuvaara, Arja
Koivulaakso, Dan
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Kousa, Tuuli
Laaninen, Timo
Lindell, Harri
Lipponen, Päivi
Loukoila, Eija
Majuri, Pekka
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Modig, Silvia
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Mäki, Terhi
Mäkimattila, Sari
Männistö, Lasse
Niiranen, Matti
Oskala, Hannu
Packalén, Tom
Pajamäki, Osku
Pakarinen, Pia
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Perälä, Erkki
Puhakka, Sirpa
Raatikainen, Mika
Raittinen, Timo
Rantala, Marcus
Rauhamäki, Tatu
Rautava, Risto
Razmyar, Nasima
Relander, Jukka
Saarnio, Pekka
Sinnemäki, Anni saapui 18:04, poissa: 204§
Storgård, Päivi
Stranius, Leo
Sumuvuori, Johanna
Taipale, Ilkka
Thors, Astrid
Urho, UllaMarja
Wallgren, Thomas saapui 18:34, poissa: 204§, 205§
Vuorjoki, Anna
Ingervo, Sirkku varajäsen
Karhu, Jessica varajäsen
Korkkula, Vesa varajäsen

saapui 19:24, poissa: 204§  206§
Kuikka, Essi varajäsen
Luukkainen, Hannele varajäsen
Malin, Petra varajäsen
Moisio, Elina varajäsen

saapui 19:22, poissa: 204§  206§
Möller, Antti varajäsen
Nordström, Laura varajäsen
Palm, Anniina varajäsen
Rantanen, Mari varajäsen

poistui 19:25, poissa: 209§  237§
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Rantanen, Tuomas varajäsen
Salla, Aura varajäsen
Saukkonen, Lea varajäsen
Sevander, Tomi varajäsen
Sydänmaa, Johanna varajäsen
Taipale, Kaarin varajäsen
Takkinen, Heikki varajäsen

poistui 18:35, poissa: 207§  237§
Toijonen, Karita varajäsen

saapui 19:25, poissa: 204§  207§
Tuure, Tuomas varajäsen
Vainikka, Mirka varajäsen

poistui 18:23, poissa: 207§  237§
Vuorinen, Markku varajäsen
Ylikahri, Ville varajäsen

saapui 19:58, poissa: 204§  213§

Muut

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Penttilä, Hannu apulaiskaupunginjohtaja
Räty, Laura apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio rahoitusjohtaja
Ratasvuori, Eila hallintojohtaja
Summanen, Juha osastopäällikkö
Härmälä, Timo kaupunginsihteeri
Rautanen, MarjaLiisa kaupunginsihteeri
SippolaAlho, Tanja kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Hyttinen, Hannu kaupunginsihteeri
Rämö, Suvi vs. apulaiskaupunginsihteeri
Kari, Tapio lehdistöpäällikkö
Almqvist, Casper tiedottaja
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Peltonen, Antti vs. päätösvalmisteluyksikön 

päällikkö
Pennanen, SariAnna kaupunginasiamies

Asiantuntijat

Kukkonen, Arja ohjauspalveluiden päällikkö
Närö, Jaana toimitusjohtaja
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Tid 29.05.2013 18:00  22:54

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Puoskari, Mari stadsfullmäktiges ordförande
Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande
Paavolainen, Sara stadsfullmäktiges II vice ordförande
AlankoKahiluoto, Outi anlände 18:05, avlägsnade sig 

19:58, frånvarande: 204§, 205§, 
215§  237§

Anttila, Maija
Arajärvi, Pentti
Arhinmäki, Paavo avlägsnade sig 19:24, frånvarande: 

208§  237§
AskoSeljavaara, Sirpa
Brettschneider, Gunvor
Ebeling, Mika
Enroth, Matti
Hakanen, Yrjö anlände 18:35, frånvarande: 204§, 

205§
Hakola, Juha anlände 18:05, frånvarande: 204§, 

205§
Hallaaho, Jussi
Hamid, Jasmin
Heinäluoma, Eero
Hetemaj, Fatbardhe
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hursti, Rene
Huru, Nina
Jalovaara, Ville
Kanerva, Seppo
Kantola, Helena
Karhuvaara, Arja
Koivulaakso, Dan
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Kousa, Tuuli
Laaninen, Timo
Lindell, Harri
Lipponen, Päivi
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Loukoila, Eija
Majuri, Pekka
Modig, Silvia
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Mäki, Terhi
Mäkimattila, Sari
Männistö, Lasse
Niiranen, Matti
Oskala, Hannu
Packalén, Tom
Pajamäki, Osku
Pakarinen, Pia
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Perälä, Erkki
Puhakka, Sirpa
Raatikainen, Mika
Raittinen, Timo
Rantala, Marcus
Rauhamäki, Tatu
Rautava, Risto
Razmyar, Nasima
Relander, Jukka
Saarnio, Pekka
Sinnemäki, Anni anlände 18:04, frånvarande: 204§
Storgård, Päivi
Stranius, Leo
Sumuvuori, Johanna
Taipale, Ilkka
Thors, Astrid
Urho, UllaMarja
Wallgren, Thomas anlände 18:34, frånvarande: 204§, 

205§
Vuorjoki, Anna
Ingervo, Sirkku ersättare
Karhu, Jessica ersättare
Korkkula, Vesa ersättare

anlände 19:24, frånvarande: 204§  
206§

Kuikka, Essi ersättare
Luukkainen, Hannele ersättare
Malin, Petra ersättare
Moisio, Elina ersättare

anlände 19:22, frånvarande: 204§  
206§
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Möller, Antti ersättare
Nordström, Laura ersättare
Palm, Anniina ersättare
Rantanen, Mari ersättare

avlägsnade sig 19:25, frånvarande: 
209§  237§

Rantanen, Tuomas ersättare
Salla, Aura ersättare
Saukkonen, Lea ersättare
Sevander, Tomi ersättare
Sydänmaa, Johanna ersättare
Taipale, Kaarin ersättare
Takkinen, Heikki ersättare

avlägsnade sig 18:35, frånvarande: 
207§  237§

Toijonen, Karita ersättare
anlände 19:25, frånvarande: 204§  
207§

Tuure, Tuomas ersättare
Vainikka, Mirka ersättare

avlägsnade sig 18:23, frånvarande: 
207§  237§

Vuorinen, Markku ersättare
Ylikahri, Ville ersättare

anlände 19:58, frånvarande: 204§  
213§

Övriga

Pajunen, Jussi stadsdirektör
Penttilä, Hannu biträdande stadsdirektör
Räty, Laura biträdande stadsdirektör
Korhonen, Tapio finansdirektör
Ratasvuori, Eila förvaltningsdirektör
Summanen, Juha avdelningschef
Härmälä, Timo stadssekreterare
Rautanen, MarjaLiisa stadssekreterare
SippolaAlho, Tanja stadssekreterare
Vallittu, Anja stadssekreterare
Hyttinen, Hannu stadssekreterare
Rämö, Suvi stf. biträdande stadssekreterare
Kari, Tapio presschef
Almqvist, Casper informatör
Djupsjö, Stefan övertranslator
Peltonen, Antti stf. chef för 

beslutsberedningsenheten
Pennanen, SariAnna ledande stadsombudsman



Helsingfors stad Protokoll 10/2013
Stadsfullmäktige

29.05.2013

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

Sakkunniga

Kukkonen, Arja ledningsservicechef
Närö, Jaana verkställande direktör
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§ Asia

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

205 Pj/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

206 Pj/3 Kyselytunti
Frågestund

207 Kaj/4 Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratiasäännön tarkistaminen
Ny hyresgästdemokratistadga för Helsingfors stad

208 Kaj/5 Kiinteistöjen ostaminen Östersundomista Ines, Karl, Bertel ja Gustav 
Krogellin säätiöltä
Köp av fastigheter i Östersundom av Ines, Karl, Bertel och Gustav 
Krogells stiftelse

209 Kaj/6 Vuokrausperusteiden määrääminen, LänsiPakila (kortteli 34117 tontti 
3 ja kortteli 34130 tontti 4)
Arrendegrunder för tomten 3 i kvarteret 34117 och tomten 4 i kvarteret 
34130 i Västra Baggböle

210 Kaj/7 Laajasalon asuinpientalotonttien 49111/14 ja 49112/4 
vuokrausperusteet (Jollaksentie/Sarvastonkaari)
Arrendegrunder för småhustomterna 49111/14 och 49112/4 i Degerö 
(Jollasvägen/Fladabågen)

211 Kaj/8 Vuokrausperusteet eräille Laajasalon, Suutarilan ja Tapaninkylän 
tonteille
Arrendegrunder för tomter på Degerö, i Skomakarböle och i 
Staffansby

212 Kaj/9 Sörnäisten tonttien nro 291/4 ja 5 asemakaavan muuttaminen (nro 
12174, Sörnäisten verokampus)
Detaljplaneändring för tomterna 291/4 och 291/5 i Sörnäs (nr 12174, 
Sörnäs skattecampus)

213 Kaj/10 Vanhankaupungin erään puistoalueen asemakaavan muuttaminen 
(nro 12159, Villa Arabeskin alue)
Detaljplaneändring för ett parkområde i Gammelstaden (nr 12159, 
Villa Arabeski)

214 Kaj/11 Malmin tontin 38317/3 asemakaavan muuttaminen (nro 12135, 
Pihlajistontie 1)
Detaljplaneändring för tomten 38317/3 i Malm (nr 12135, 
Rönningevägen 1)
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215 Stj/12 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston 
jäsenen valinta
Val av ledamot i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och 
Nylands sjukvårdsdistrikt

216 Kj/13 Kj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite asukkaiden ja asiakkaiden 
tiedonsaannin parantamisesta
Kj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om bättre 
information för invånare och klienter

217 Kj/14 Kj / Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite selvityksen tekemisestä laskujen 
perinnän hoitamisesta
Kj / Den av ledamoten Ilkka Taipale väckta motionen om en utredning 
över hur indrivningen av räkningar sköts

218 Kj/15 Kj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Helsingin irtaantumiseksi 
ydinvoimahankkeista
Kj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om lösgörande 
av Helsingfors från kärnkraftsprojekt

219 Kj/16 Kj / Valtuutettu Kati Peltolan aloite avoimen tiedon lisäämisestä
Kj / Den av ledamoten Kati Peltola väckta motionen om ökad tillgång 
till öppna data

220 Kj/17 Kj / Valtuutettu Belle Selene Xian aloite kerjäläisten asiattoman 
oleskelun kieltämiseksi
Kj / Den av ledamoten Belle Selene Xia väckta motionen om förbud för 
tiggare mot obehörigt uppehåll

221 Kj/18 Ryj / Valtuutettu Pekka Saarnion aloite HSL:n ostamien 
liikennepalvelujen työolojen selvittämisestä
Ryj / Den av ledamoten Pekka Saarnio väckta motionen om utredning 
av arbetsförhållandena i fråga om de av HRT köpta trafiktjänsterna

222 Kj/19 Ryj / Valtuutettu Mika Ebelingin aloite vanhan rakennuskannan 
energiatehokkuuden parantamisesta
Ryj / Den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen om bättre 
energieffektivitet i det gamla byggnadsbeståndet

223 Kj/20 Ryj / Valtuutettu Outi  AlankoKahiluodon aloite pienituloisimpien 
maksuttomasta joukkoliikennekortista
Ryj / Den av ledamoten Outi AlankoKahiluoto väckta motionen om ett 
avgiftsfritt kollektivtrafikkort för de minst bemedlade helsingforsarna

224 Kj/21 Ryj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vuosittaisista päästökiintiöistä
Ryj / Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om årliga 
utsläppskvoter
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225 Kj/22 Ryj / Valtuutettu Emma Karin aloite maksuttoman joukkoliikenteen 
laajentamisesta lasta kantoliinassa tai rintarepussa kuljettaviin
Ryj / Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om utvidgad 
avgiftsfri kollektivtrafik för passagerare med ett barn i bärsjal eller 
bärsele

226 Kj/23 Kaj / Valtuutettu Kimmo Helistön aloite kaupungin omistamien tyhjien 
tilojen käytöstä
Kaj / Den av ledamoten Kimmo Helistö väckta motionen om 
användning av tomma lokaler i stadens ägo

227 Kj/24 Kaj / Valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloite tilojen väliaikaiskäytöstä
Kaj / Den av ledamoten Johanna Sumuvuori väckta motionen om 
tillfällig användning av lokaler

228 Kj/25 Kaj / Valtuutettu Eija Loukoilan aloite Vuosaaren sillan 
liikenneturvallisuuden parantamisesta
Kaj / Den av ledamoten Eija Loukoila väckta motionen om förbättring 
av trafiksäkerheten på Nordsjö bro

229 Kj/26 Kaj / Valtuutettu Kauko Koskisen aloite selvityksen tekemisestä 
aravavuokraasuntojen rakennuskustannuksista
Kaj / Den av ledamoten Kauko Koskinen väckta motionen om 
utredning av byggkostnaderna för aravahyresbostäder

230 Kj/27 Kaj / Valtuutettu Seppo Kanervan aloite Lauttasaaren Heikkiläntiellä 
sijaitsevien asiakaspysäköintipaikkojen palauttamisesta yritysten 
käyttöön
Kaj / Den av ledamoten Seppo Kanerva väckta motionen om rätt att 
åter använda området vid Heikasvägen 2 för besöksparkering med 
tanke på företagen

231 Kj/28 Kaj / Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite pyöräverkon ja 
pyöräilymahdollisuuksien kehittämisestä
Kaj / Den av ledamoten Vesa Korkkula väckta motionen om utveckling 
av cykelnätet och möjligheterna till cykelåkning

232 Kj/29 Stj / Valtuutettu Sirpa AskoSeljavaaran aloite ammatinharjoittajamallin 
kokeilemisesta terveysasemilla
Stj / Den av ledamoten Sirpa AskoSeljavaara väckta motionen om ett 
försök med en yrkesutövarmodell på hälsostationerna

233 Kj/30 Stj / Valtuutettu Kati Peltolan aloite terveysasemapalvelujen 
saamisesta Koskelan vanhustenkeskuksesta
Stj / Den av ledamoten Kati Peltola väckta motionen om tillgång till 
hälsostationstjänster på Forsby äldrecenter

234 Kj/31 Stj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite vanhusasiamiehestä
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Stj / Den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen om en 
äldreombudsman

235 Kj/32 Stj / Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite ruotsinkielisestä 
vanhustenhoidosta
Stj / Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om 
äldreomsorgen på svenska

236 Kj/33 Sj / Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite nuorisotalon saamisesta 
Kruunuvuorenrantaan
Sj / Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om en 
ungdomsgård i Kronbergsstranden

237 /34 Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat seitsemän 
aloitetta
Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande sju motioner
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§ 204
Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käsittely

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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§ 205
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta valittiin pöytäkirjantarkastajiksi 
valtuutetut UllaMarja Urho ja Thomas Wallgren sekä varatarkastajiksi 
valtuutetut Anni Sinnemäki ja Dan Koivulaakso.
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§ 206
Kyselytunti

HEL 2013005487, HEL 2013007061, HEL 2013007133, HEL 2013007151,  HEL 2013007166, HEL 2013
007167 

Päätös

Kyselytunnilla käsitellään kysymykset nro 17 ja 20:

Vt Jaana Pelkonen (nro 17)

"Vastentahtoista intiimiä koskettelua, seksiin painostamista tai 
pakottamista ja maksun tarjoamista seksistä. Tuoreimman 
Kouluterveyskyselyn mukaan lähes kolmannes 15–17vuotiaista 
ammattioppilaitoksissa Suomessa opiskelevista tytöistä on kokenut 
edellä mainitun kaltaista seksuaalista väkivaltaa. Samanikäisistä 
lukiolais ja peruskoulun tytöistä vastaavaa on kokenut noin viidennes 
ja pojista alle 10 prosenttia.

Internet mahdollistaa aivan uudenlaisen kiusaamisen ja hyväksikäytön. 
Netissä tapahtuva seksuaalinen väkivalta voi olla vainoamista ja 
kiristämistä esimerkiksi valokuvien välityksellä. Niin ikävältä kuin se 
kuulostaakin, houkutus “helppoon rahan ansaitsemiseen” myymällä 
omia kuvia tai seksiä voi olla suuri, kun tilaisuutta siihen varta vasten 
tarjotaan.  Houkuttelun lisäksi muita kimmokkeita omien kuvien tai 
seksin myymiseen voivat olla esimerkiksi kokeilun halu tai halu olla 
aikuinen.

Seksinostotarjouksiin voi törmätä kuka tahansa aktiivisesti nettiä 
käyttävä nuori. Vain harva kuitenkaan uskaltaa ilmoittaa 
seksuaalirikoksista poliisille, kertoa tapahtuneesta terveydenhoitajalle 
tai muille aikuisille, vanhemmilleen tai ylipäätään kenellekään.

Parhaillaan käynnissä olevan seksuaalisen väkivallan vastaisen Mun 
kroppa. Mä päätän.kampanjan tavoitteena on, että nuoret tiedostavat 
omat seksuaaliset oikeutensa ja heitä loukkaavan käyttäytymisen. 
Nuorten tulisi myös tunnistaa uhkatilanteita ja uskaltaa puhua itseensä 
kohdistuneesta loukkauksesta kavereille sekä vanhemmille tai muille 
aikuisille. 

Seksuaalista väkivaltaa vastaan on taisteltava kaikin mahdollisin 
keinoin ja kaikilla mahdollisilla rintamilla. Kysynkin, mitä Helsingin 
kaupunki aikoo tehdä kantaakseen kortensa kekoon tämän vakavan 
ongelman korjaamiseksi ja seksuaalisen väkivallan kohteeksi 
joutumisen riskien vähentämiseksi?" (Sj)

Vt Astrid Thors (nro 20)
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"HelsinkiMission edustajat puuttuivat sunnuntain 19.5.2013 
Hufvudstadsbladetissa vanhusten huolimattomaan hoitoon Helsingissä. 
Yksi artikkelin toteamuksista oli, että monia vanhuksia pidetään 
vankeina omissa asunnoissaan. Lauseella viitattiin muun muassa 
henkilöihin, joilta on evätty oikeus saada apua suihkussa käymiseen.

HelsinkiMission aktiivitoimijat saavat usein yhteydenottoja omaisilta, 
jotka ovat huolissaan siitä, etteivät vanhukset syö tarpeeksi. 
HelsinkiMission saamien tietojen mukaan vanhukset itse tuntevat 
olonsa hyvin masentuneeksi.

Tunnettu ilmiö on myös vanhuksien kotiuttaminen aivan liian 
huonokuntoisina toipilaina selviytyäkseen yksin kotona. Tätä voi 
todellakin kutsua huolimattomaksi hoidoksi!

Tämä kaikki liittyy valitettavasti pyrkimykseen vähentää ns. 
laitoshoitopaikkoja. Viimeisin esimerkki tästä on osastojen sulkeminen 
sosiaaliviraston tiloissa Mechelininkadun ja Sibeliuksenkadun 
kulmassa, jotta päivätoiminnalle saadaan lisätilaa. Asukkaat tulevat 
menettämään turvallisen ympäristönsä. Tätäkö arvokas vanhuus 
todella merkitsee? Noudattaako tilojen sulkeminen strategiassa 
yhteisesti sovittuja periaatteita?

Haluan yllä mainittuun viitaten ja kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 
mukaisesti kysyä seuraavaa asiasta vastuussa olevalta johtajiston 
jäseneltä:

Miten hyvin kaupunki pystyy nykytilanteessa tyydyttämään vanhusten 
kotihoidontarpeen? Kuinka monelta henkilöltä on evätty apu 
henkilökohtaisen hygienian kanssa? Millä tavoin hoitohenkilökunta 
akuutin sairaanhoidon jälkeen arvioi, voiko vanhuksen lähettää kotiin?" 
(Stj)

Lisätiedot
Kirsi Hakola, sihteeri, puhelin: (09) 310 36180

kirsi.hakola(a)hel.fi

Liitteet

1 Kyselytunnille 29.5.2013 jätetyt kysymykset
2 Vastaukset 29.5.2013

Päätösehdotus

Kyselytunnilla käsitellään kysymykset nro 17 ja 20:

Vt Jaana Pelkonen (nro 17)

"Vastentahtoista intiimiä koskettelua, seksiin painostamista tai 
pakottamista ja maksun tarjoamista seksistä. Tuoreimman 
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Kouluterveyskyselyn mukaan lähes kolmannes 15–17vuotiaista 
ammattioppilaitoksissa Suomessa opiskelevista tytöistä on kokenut 
edellä mainitun kaltaista seksuaalista väkivaltaa. Samanikäisistä 
lukiolais ja peruskoulun tytöistä vastaavaa on kokenut noin viidennes 
ja pojista alle 10 prosenttia.

Internet mahdollistaa aivan uudenlaisen kiusaamisen ja hyväksikäytön. 
Netissä tapahtuva seksuaalinen väkivalta voi olla vainoamista ja 
kiristämistä esimerkiksi valokuvien välityksellä. Niin ikävältä kuin se 
kuulostaakin, houkutus “helppoon rahan ansaitsemiseen” myymällä 
omia kuvia tai seksiä voi olla suuri, kun tilaisuutta siihen varta vasten 
tarjotaan.  Houkuttelun lisäksi muita kimmokkeita omien kuvien tai 
seksin myymiseen voivat olla esimerkiksi kokeilun halu tai halu olla 
aikuinen.

Seksinostotarjouksiin voi törmätä kuka tahansa aktiivisesti nettiä 
käyttävä nuori. Vain harva kuitenkaan uskaltaa ilmoittaa 
seksuaalirikoksista poliisille, kertoa tapahtuneesta terveydenhoitajalle 
tai muille aikuisille, vanhemmilleen tai ylipäätään kenellekään.

Parhaillaan käynnissä olevan seksuaalisen väkivallan vastaisen Mun 
kroppa. Mä päätän.kampanjan tavoitteena on, että nuoret tiedostavat 
omat seksuaaliset oikeutensa ja heitä loukkaavan käyttäytymisen. 
Nuorten tulisi myös tunnistaa uhkatilanteita ja uskaltaa puhua itseensä 
kohdistuneesta loukkauksesta kavereille sekä vanhemmille tai muille 
aikuisille. 

Seksuaalista väkivaltaa vastaan on taisteltava kaikin mahdollisin 
keinoin ja kaikilla mahdollisilla rintamilla. Kysynkin, mitä Helsingin 
kaupunki aikoo tehdä kantaakseen kortensa kekoon tämän vakavan 
ongelman korjaamiseksi ja seksuaalisen väkivallan kohteeksi 
joutumisen riskien vähentämiseksi?" (Sj)

Vt Astrid Thors (nro 20)

"HelsinkiMission edustajat puuttuivat sunnuntain 19.5.2013 
Hufvudstadsbladetissa vanhusten huolimattomaan hoitoon Helsingissä. 
Yksi artikkelin toteamuksista oli, että monia vanhuksia pidetään 
vankeina omissa asunnoissaan. Lauseella viitattiin muun muassa 
henkilöihin, joilta on evätty oikeus saada apua suihkussa käymiseen.

HelsinkiMission aktiivitoimijat saavat usein yhteydenottoja omaisilta, 
jotka ovat huolissaan siitä, etteivät vanhukset syö tarpeeksi. 
HelsinkiMission saamien tietojen mukaan vanhukset itse tuntevat 
olonsa hyvin masentuneeksi.
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Tunnettu ilmiö on myös vanhuksien kotiuttaminen aivan liian 
huonokuntoisina toipilaina selviytyäkseen yksin kotona. Tätä voi 
todellakin kutsua huolimattomaksi hoidoksi!

Tämä kaikki liittyy valitettavasti pyrkimykseen vähentää ns. 
laitoshoitopaikkoja. Viimeisin esimerkki tästä on osastojen sulkeminen 
sosiaaliviraston tiloissa Mechelininkadun ja Sibeliuksenkadun 
kulmassa, jotta päivätoiminnalle saadaan lisätilaa. Asukkaat tulevat 
menettämään turvallisen ympäristönsä. Tätäkö arvokas vanhuus 
todella merkitsee? Noudattaako tilojen sulkeminen strategiassa 
yhteisesti sovittuja periaatteita?

Haluan yllä mainittuun viitaten ja kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 
mukaisesti kysyä seuraavaa asiasta vastuussa olevalta johtajiston 
jäseneltä:

Miten hyvin kaupunki pystyy nykytilanteessa tyydyttämään vanhusten 
kotihoidontarpeen? Kuinka monelta henkilöltä on evätty apu 
henkilökohtaisen hygienian kanssa? Millä tavoin hoitohenkilökunta 
akuutin sairaanhoidon jälkeen arvioi, voiko vanhuksen lähettää kotiin?" 
(Stj)

Esittelijä

Kaikki 20.5.2013 klo 12 mennessä jätetyt kysymykset ovat tämän 
esityksen liitteenä, ja ne on toimitettu kaupunginjohtajan tai 
apulaiskaupunginjohtajan vastattavaksi seuraavasti:

16  17 (Sj), 18 (Stj), 19 (Sj), 20 (Stj) ja 21 (Kj).

Kirjalliset vastaukset kaikkiin kysymyksiin julkaistaan kaupungin 
verkkosivuilla kyselytunnin päätyttyä. Seuraava kyselytunti pidetään 
11.9.2013. Tälle kyselytunnille tarkoitetut kysymykset on toimitettava 
viimeistään 2.9.2013 klo 12 kaupungin kirjaamoon 
(helsinki.kirjaamo@hel.fi).

Lisätiedot
Kirsi Hakola, sihteeri, puhelin: (09) 310 36180

kirsi.hakola(a)hel.fi

Liitteet

1 Kyselytunnille 29.5.2013 jätetyt kysymykset
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§ 207
Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratiasäännön tarkistaminen

HEL 2012000918 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä liitteenä 1 olevan Helsingin kaupungin tarkistetun 
vuokralaisdemokratiasäännön.

Käsittely

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

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi 
puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli 
valtuutettu Sirpa Puhakka valtuutettu Yrjö Hakasen kannattamana 
ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian 
kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi seuraavasti:

3 § MUUTOS LOPPUUN:...antaa asuntolautakunta.
9 § Tehtävät

Kohta 1, 3. rivi MUUTOS: …taikka toissijaisesti luottamushenkilön ja
tälle varahenkilön.
Kohta 3, 3 rivi MUUTOS: …kahta ehdokasta ja yhtä varaehdokasta
alueyhtiön hallituksen valiokunnan jäseneksi.
13 § Kokoonpano ja toimikausi
4. kpl, 4. rivi: Puheenjohtajan ollessa pysyvästi estynyt, hänen tilalleen
tulee seuraavaan asukaskokoukseen saakka varapuheenjohtaja, jonka
tilalle toimikunnan jäseneksi tulee seuraavana vuorossa oleva
varajäsen.
25 § Tehtävät
Kohta 6, sivu 7 MUUTOS: …esittää valittavaksi etusijajärjestyksessä
alueyhtiön hallitukseen asukkaiden kokousten esittämistä neljästä
(puolet miehiä ja puolet naisia) jäsenehdokkaasta kaksi jäsentä ja
yhden varajäsenen
Kohta 9, sivu 7 MUUTOS:
esittää valittavaksi etusijajärjestyksessä asukkaiden kokousten
esittämistä neljästä (puolet miehiä ja puolet naisia) jäsenehdokkaasta
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kaksi jäsentä ja yhden varajäsenen alueyhtiön hallituksen valiokuntaan,
kun alueyhtiön hallitus päättää nimittää valiokunnan
33 § Tehtävät
Kohta 6, sivu 9 MUUTOS:
esittää valittavaksi etusijajärjestyksessä kiinteistöyhtiöiden hallitukseen
vuokralaistoimikuntien esittämistä neljästä (puolet miehiä ja puolet
naisia) jäsenehdokkaasta kaksi jäsentä ja yhden varajäsenen
45 § Yleiset periaatteet
1. kappale, 3 rivi LISÄYS: …työvaliokunnan puheenjohtajalle, sihteerille
ja jäsenille maksettavia…
sivu 12 viimeinen luettelon kohta, 2. rivi …niiden puheenjohtajille,
sihteereille ja jäsenille maksettavia palkkioita…

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

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

1 äänestys

JAAehdotus: Jatko
EIehdotus: Esitetään palautettavaksi kaupunginhallituksen esityksen 
mukaisesti:
3 § MUUTOS LOPPUUN:...antaa asuntolautakunta.
9 § Tehtävät Kohta 1, 3. rivi MUUTOS: …taikka toissijaisesti 
luottamushenkilön ja
tälle varahenkilön.
Kohta 3, 3 rivi MUUTOS: …kahta ehdokasta ja yhtä varaehdokasta
alueyhtiön hallituksen valiokunnan jäseneksi.
13 § Kokoonpano ja toimikausi
4. kpl, 4. rivi: Puheenjohtajan ollessa pysyvästi estynyt, hänen tilalleen
tulee seuraavaan asukaskokoukseen saakka varapuheenjohtaja, jonka
tilalle toimikunnan jäseneksi tulee seuraavana vuorossa oleva
varajäsen.
25 § Tehtävät
Kohta 6, sivu 7 MUUTOS: …esittää valittavaksi etusijajärjestyksessä
alueyhtiön hallitukseen asukkaiden kokousten esittämistä neljästä
(puolet miehiä ja puolet naisia) jäsenehdokkaasta kaksi jäsentä ja
yhden varajäsenen
Kohta 9, sivu 7 MUUTOS:
esittää valittavaksi etusijajärjestyksessä asukkaiden kokousten
esittämistä neljästä (puolet miehiä ja puolet naisia) jäsenehdokkaasta
kaksi jäsentä ja yhden varajäsenen alueyhtiön hallituksen valiokuntaan,
kun alueyhtiön hallitus päättää nimittää valiokunnan
33 § Tehtävät
Kohta 6, sivu 9 MUUTOS:
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esittää valittavaksi etusijajärjestyksessä kiinteistöyhtiöiden hallitukseen
vuokralaistoimikuntien esittämistä neljästä (puolet miehiä ja puolet
naisia) jäsenehdokkaasta kaksi jäsentä ja yhden varajäsenen
45 § Yleiset periaatteet
1. kappale, 3 rivi LISÄYS: …työvaliokunnan puheenjohtajalle, sihteerille
ja jäsenille maksettavia…
sivu 12 viimeinen luettelon kohta, 2. rivi …niiden puheenjohtajille,
sihteereille ja jäsenille maksettavia palkkioita…

Jaaäänet: 49
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa AskoSeljavaara, Harry Bogomoloff, 
Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, 
Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Ville Jalovaara, Helena Kantola, Arja 
Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Päivi 
Lipponen, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, 
Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, 
Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, 
Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Aura 
Salla, Lea Saukkonen, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Johanna 
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Astrid Thors, UllaMarja 
Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Markku Vuorinen

Eiäänet: 33
Outi AlankoKahiluoto, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Jussi Halla
aho, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika 
Honkasalo, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, 
Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Harri Lindell, Eija Loukoila, 
Petra Malin, Silvia Modig, Antti Möller, Laura Nordström, Hannu 
Oskala, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas 
Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Anni 
Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Anna Vuorjoki

Poissa: 3
Otso Kivekäs, Mari Rantanen, Tuomas Tuure

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Julistettuaan keskustelun itse asiassa päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Erkki Perälä 
valtuutettu Pekka Saarnion kannattamana ehdottanut, että 
vuokralaisdemokratiasääntöehdotuksen 3 § muutetaan muotoon: 
"Tarkempia käytännön ohjeita tämän säännön soveltamisesta antaa 
asuntolautakunta."

Selonteko myönnettiin oikeaksi.
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Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää 
jaa; jos ei voittaa on valtuutettu Erkki Perälän vastaehdotus hyväksytty.

2 äänestys

JAAehdotus: Khs
EIehdotus: Vuokralaisdemokratiasääntöehdotuksen 3 § muotoon: 
"Tarkempia käytännön ohjeita tämän säännön soveltamisesta antaa 
asuntolautakunta."

Jaaäänet: 43
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa AskoSeljavaara, Harry Bogomoloff, 
Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, 
Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Harri Lindell, Päivi Lipponen, 
Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, 
Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Osku 
Pajamäki, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Timo 
Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Aura 
Salla, Lea Saukkonen, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Johanna 
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Astrid Thors, UllaMarja 
Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren

Eiäänet: 40
Outi AlankoKahiluoto, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, 
Jussi Hallaaho, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Nina Huru, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica 
Karhu, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Timo Laaninen, 
Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Sari Mäkimattila, 
Antti Möller, Laura Nordström, Hannu Oskala, Tom Packalén, Terhi 
Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika 
Raatikainen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, 
Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, 
Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Poissa: 2
Mari Rantanen, Tuomas Tuure

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
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Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan Helsingin 
kaupungin tarkistetun vuokralaisdemokratiasäännön.

Tiivistelmä

Vuokralaisdemokratiasäännön taustalla on yhteishallintolaki, jonka 
soveltamisalaan kuuluvat kaikki aravarajoituksen alaiset vuokratalot ja 
1.1.2002 jälkeen korkotukilainoitetut vuokratalot. Yhteishallintolakia on 
sovellettava myös aravan kymmenen vuoden jatkorajoituskohteissa ja 
sitä voidaan soveltaa soveltuvin osin myös muuhun asuntokantaan, jos 
omistaja niin päättää. 

Vuokralaisdemokratiasääntöä hyväksyttäessä on samalla otettava 
huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiöiden päätöksenteosta ja 
hallituksen vastuusta yhtiön toiminnasta, mikä asettaa omat 
rajoituksensa yhteishallinnon järjestämiselle.

Helsingin kaupunkikonsernissa yhteishallintolakia on noudatettu 
vuokralaisdemokratianimikkeellä kaupunginvaltuuston kulloinkin 
vahvistaman vuokralaisdemokratiasäännön nojalla. 
Vuokralaisdemokratiasääntöä sovelletaan kokonaisuudessaan 
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (jäljempänä Heka) omistuksessa 
oleviin vuokrataloihin sekä soveltuvin osin Kiinteistö Oy Helsingin 
Palveluasuntojen asuntoihin ja Kiinteistö Oy Ruskeasuon Asuntojen 
aravavuokrataloihin sekä Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin 
Korkotukiasunnoissa korkotukilainaaikana. 
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Esittelijä

Kaupungin aravakiinteistöyhtiöiden sulautuminen ja vuokralaisdemokratiasääntöön sen 
johdosta tehdyt muutokset

Kaupunginvaltuusto päätti 20.10.2010 kaupungin omistamien 
aravakiinteistöyhtiöiden sulauttamisesta Helsingin kaupungin asunnot 
Oy:ksi (Heka) ja siihen liittyen kahdenkymmenenyhden alueellisen 
isännöinti ja huoltoyhtiön (alueyhtiö) perustamisesta. 

Kaupunginjohtaja nimesi kaupunginhallituksen 25.10.2010 tekemän 
täytäntöönpanopäätöksen mukaisesti 10.11.2010 
asuntofuusiotyöryhmän ja sille alatyöryhmäksi mm. 
vuokralaisdemokratiatyöryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää 
aravakiinteistöyhtiöiden sulautumisen edellyttämät muutokset 
vuokralaisdemokratiasääntöön ja sen soveltamisesta annettuihin 
menettelyohjeisiin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 26.10.2011 
vuokralaisdemokratiatyöryhmän tekemän ehdotuksen sekä siitä 
pyydettyjen lausuntojen perusteella  vuokralaisdemokratiasääntöön 
tarvittavat muutokset vuokralaisedustuksen järjestämiseksi Hekan ja 
sen omistamien 21 alueyhtiön toiminnassa. 
Vuokralaisdemokratiasääntöön lisättiin yhteishallintolain edellyttämä 
vuokralaisedustus Hekaan. Tämän lisäksi vuokralaisdemokratiaedustus 
säilytettiin aluetasolla eli alueyhtiöissä ja vuokralaisdemokratiasäännön 
kiinteistöyhtiötermi korvattiin alueyhtiötermillä. Lisäksi muutoksia 
tehtiin säännön yksittäisiin sisältökohtiin. 

Uuden vuokralaisdemokratiatyöryhmän asettaminen

Hyväksyessään 26.10.2011 kiinteistöyhtiöiden sulautumisen 
edellyttämät vähimmäismuutokset vuokralaisdemokratiasääntöön 
kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla toivomusponnen, jossa 
kehotettiin asettamaan työryhmä vuokralaisdemokratiasäännön ja 
menettelyohjeen edelleen kehittämiseksi. 

Kaupunginjohtaja asetti toivomusponnen mukaisesti 14.3.2012 
vuokralaisdemokratiatyöryhmäksi nimetyn työryhmän kartoittamaan 
Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratiasääntöön kohdistuvat 
uudistustarpeet sekä laatimaan ehdotuksen säännön ja sen 
soveltamista ohjaavan menettelyohjeen uudistamiseksi. 
Vuokralaisdemokratiasääntö ja menettelyohje perustuvat lakiin 
yhteishallinnosta vuokrataloissa (jäljempänä yhteishallintolaki 649/90). 

Työryhmään nimettiin viranhaltijajäsenten lisäksi edustajat Helsingin 
kaupungin asunnot Oy:stä ja sen alueyhtiöistä sekä yhteensä neljä 
asukasjäsentä Helsingin kaupungin asuntojen 
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vuokralaisneuvottelukunnasta sekä Keskinäinen kiinteistöyhtiö 
Helsingin Korkotukiasuntojen vuokralaistoimikunnasta.

Työryhmän työskentely

Työryhmä käsitteli vuokralaisdemokratiasääntöön ja 
menettelyohjeeseen tehtäviä muutoksia kartoittamalla muutostarpeita 
vuokralaisdemokratiatoiminnassa mukana olevilta tahoilta (yhtiöiden 
edustajat ja asukkaat), selvittämällä muiden yhteishallintolain 
soveltamispiirissä olevien toimijoiden yhteishallintolain mukaista tai 
vastaavaa organisaatiota sekä käymällä laajaa ja rakentavaa 
keskustelua voimassa olevan vuokralaisdemokratiasäännön ja 
menettelyohjeen pohjalta. 

Työryhmä pyysi tietoja vuokralaisdemokratiasäännön ja 
menettelyohjeen uudistustarpeista sekä hyvistä käytännöistä 
arkipäivän vuokralaisdemokratiatoiminnassa seuraavilta tahoilta:

 Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuokralaisneuvottelukunta
 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasuntojen 

vuokralaistoimikunta
 Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen 

vuokralaisdemokratiatoimielimet
 Kiinteistöoy Ruskeapuiston vuokralaisdemokratiatoimielimet
 Helsingin kaupungin asunnot Oy
 Helsingin kaupungin asunnot Oy:n alueyhtiöiden 

toimitusjohtajien kokous
 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot
 Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot
 Kiinteistöoy Ruskeapuisto, nyk. Kiinteistö Oy Ruskeasuon 

Asunnot  

Edellä mainituista työryhmä sai vastaukset Keskinäinen 
kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnoilta, Keskinäinen 
kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasuntojen 
vuokralaistoimikunnalta sekä Hekalta ja sen alueyhtiöiden 
toimitusjohtajien kokoukselta. Lisäksi eräät Hekan alueyhtiöiden 
vuokralaistoimikunnat ja yksittäiset asukkaat toimittivat kirjelmiään 
vuokralaisdemokratiasäännön uudistustarpeista ja hyvistä 
käytännöistä.

Saadut vastaukset ovat esityslistan liitteenä olevan työryhmän raportin 
liitteenä.

Vuokralaisdemokratiasäännön muutostarpeet ja työryhmän ehdotuksen tausta

Työryhmän saamista muutosehdotuksista suurin osa tuli Hekan 
asukkailta sekä Hekan alueyhtiöiden edustajilta, joiden käytännön 
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toiminnassa vuokralaisdemokratialla on korostuneempi asema kuin 
muilla yhteishallintolakia ja vuokralaisdemokratiasääntöä soveltavilla 
Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvilla kiinteistöyhtiöillä. Tästä johtuen 
Hekakonsernin toimintaympäristön erityispiirteet korostuivat 
vastauksissa. Työryhmän ehdotus vuokralaisdemokratiasäännön 
uudistamisesta perustuukin paljolti Hekakonsernin rakenteeseen. 
Muiden vuokralaisdemokratiaa soveltavien kiinteistöyhtiöiden tulee 
ehdotuksen mukaan noudattaa vuokralaisdemokratiasääntöä 
soveltuvin osin ja niiden  oman yhtiö ja 
vuokralaisdemokratiaorganisaatiorakenteen pohjalta.

Muutosehdotuksissa tuotiin esille puutteita yhteishallintolain hengen ja 
tavoitteen toteutumisessa nykyisessä 
vuokralaisdemokratiatoiminnassa. Yhteishallintolain henki eli 
asukasdemokratian edistäminen yhteistyössä omistajan kanssa ei 
kannanottojen mukaan saa riittävästi tukea nykyisestä 
vuokralaisdemokratiasäännöstä ja menettelyohjeesta. Erityisesti 
toivottiin tiedonkulun ja aktiivisen tiedottamisen lisäämistä 
vuokralaisdemokratiatoimielinten kesken sekä niiden ja alue ja 
kiinteistöyhtiön välillä, vuokralaisdemokratiatoimielinten ja niitä 
koskevien sääntöjen nykyistä selkeämpää ja kattavampaa kirjaamista 
vuokralaisdemokratiasääntöön, sekä asukaskokouksen ja 
talotoimikunnan roolin korostamista.

Työryhmälle toimitetuista uudistusehdotuksista ja työryhmän jäsenten 
näkemyksistä kävi enimmäkseen ilmi, että 
vuokralaisdemokratiasäännön sisältämän sääntelyn lisäksi 
vuokralaisdemokratiatoimijat kaipaavat ja tarvitsevat 
yksityiskohtaisempaa sääntelyä ja ohjausta vastaan tulevissa 
käytännön tilanteissa. Erityisesti toivottiin kaikille vuokrataloille 
yhteisten, yhtenäisten ja toimivien käytäntöjen luomista. Tämä korostui 
varsinkin Hekakonserniin kuuluvien vuokralaisdemokratiatoimijoiden 
kannanotoissa. Lähtökohtaisesti nykyisen kaltaista menettelyohjetta 
pidettiin edelleen tarpeellisena. 

Vertailun vuoksi työryhmä tutustui myös muiden yhteishallintolain piiriin 
kuuluvien omistajaorganisaatioiden vuokralaisdemokratiajärjestelmiin. 
Kuvaukset järjestelmistä ovat mietinnön liitteenä.

Työryhmä antoi yksimielisen mietintönsä 31.12.2012. Raportti 
liitteineen on liitteenä 2.

Voimassa oleva vuokralaisdemokratiasääntö on liitteenä 3.

Lausunnot

Vuokralaisdemokratiatyöryhmän raportista ja ehdotuksesta 
vuokralaisdemokratiasäännöksi pyydettiin vuokralaisneuvottelukunnan 
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(22.3.2013) ja Hekan (28.2.2013) lausunnot, jotka ovat esityslistan 
liitteenä, sekä asuntolautakunnan (28.2.2013) lausunto, joka sisältyy 
esityslistan päätöshistoriaan. Lisäksi sääntötoimikunta on käsitellyt 
työryhmän raportin ja antanut siitä lausuntonsa. Raportista saatiin 
myös Helsingin kaupungin vuokraasukkaiden yhdistys ry:n lausunto 
(27.3.2013). 

Siltä osin, kun muutos tai lisäysehdotuksia on pidetty perusteltuina, 
lausunnoissa esille tuodut näkökohdat on otettu huomioon kunkin 
sääntöä koskevan asiakokonaisuuden yhteydessä. 

Vuokralaisneuvottelukunta ja Helsingin kaupungin vuokraasukkaiden yhdistys ry

Vuokralaisneuvottelukunta antoi perusteellisen ja seikkaperäisen 
lausunnon sääntöehdotuksesta. 

Yleisemmällä tasolla neuvottelukunta ja Helsingin kaupungin vuokra
asukkaiden yhdistys katsoivat, että työryhmän ehdotus kaventaa 
toteutuessaan asukkaiden osallistumisoikeuksia. Lausunnoissa 
pidettiin puutteena sitä, ettei ehdotus sisällä 
vuokralaisdemokratiasäännön soveltamisohjetta, joka yhdistyksen 
näkemyksen mukaan olisi tullut laatia ennen säännön hyväksymistä.

Lausunnoissa pidettiin vuokralaisdemokratian kaventamisena erityisesti 
ehdotettua yhtiöiden edustajien osallistumisoikeutta 
vuokralaisdemokratiaelinten kokouksiin, ehdotettuja ehdokaslistoja 
hallitusten asukasjäsenten valinnassa ja ehdotusta, jonka mukaan 
Heka antaa käytännön soveltamisohjeet vuokralaisdemokratiasäännön 
soveltamisesta. Yhdistys esitti lausunnossaan myös Hekan ja 
alueyhtiöiden hallitusten kokoonpanoa tarkistettavaksi.

Lausunnot on ehdotuksessa mahdollisuuksien mukaan otettu 
huomioon ehdotuksen kokonaisuutta ja keskeisiä piirteitä kuitenkaan 
muuttamatta. Lausunnot ovat liitteinä 5 ja 6.

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka)

Heka piti lausunnossaan tarkoituksenmukaisena ehdotettua 
ehdokasasettelua asukasedustajien valinnassa. Se piti myös tärkeänä 
alueellisten työmaatoimikuntien roolin selkeyttämistä osakeyhtiölain 
määräykset huomioon ottaen. Samoin se piti hyvänä ehdotettua 
vuokralaistoimielinten ja hallitusten toimikausien yhtenäistämistä ja 
pidentämistä. Lausunto on liitteenä 7.

Asuntolautakunta

Asuntolautakunta olisi pitänyt hyvänä moniportaisen 
vuokralaisdemokratiaorganisaation keventämistä, josta ei kuitenkaan 
työryhmätyössä ollut mahdollista saavuttaa yksimielisyyttä. Lautakunta 
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korosti lausunnossaan myös tietotekniikan antamia mahdollisuuksia 
vuokralaisten osallistumisen ja vaikuttamisen lisäämisen välineenä. 
Ehdotuksesta poiketen lautakunta kuitenkin esitti, että tarkempia 
ohjeita säännön soveltamisesta antaisi asuntolautakunta ja käytännön 
ohjeita kiinteistöyhtiö. Lausunto on osana päätöshistoriaa.  

Sääntötoimikunta

Sääntötoimikunta antoi 7.2.2013 lausuntonsa ehdotuksesta 
vuokralaisdemokratiasäännöksi. Sääntötoimikunnan lausunnon 
perusteella sääntöön on tehty lisäys talotoimikunnan pöytäkirjan 
tiedoksiantoon liittyen: Talotoimikunnan kokouksen pöytäkirja tulee 
asukkaiden tiedonsaannin turvaamiseksi asettaa nähtäville tai saattaa 
muuten kirjallisesti asukkaiden tietoon. Tämän lisäksi 
sääntötoimikunnan käsittelyn myötä vuokralaisdemokratiasääntöön on 
tehty muutamia teknisluonteisia muutoksia, joilla ei ole ollut vaikutusta 
säännön sisältöön. Lausunto on liitteenä 8.

Keskeisimmät vuokralaisdemokratiasääntöön ehdotettavat muutokset

Seuraavassa on esitelty keskeisimmät työryhmän 
vuokralaisdemokratiasääntöön ehdottamat muutokset, joita koskevat 
perustelut on selostettu tarkemmin esityslistan liitteenä olevassa 
työryhmän raportissa.

Lausuntojen perusteella tehdyt muutokset 
vuokralaisdemokratiasääntöön ilmenevät liitteestä 4.

Vuokralaisdemokratiasääntelyn rakenne, sisältö ja välineet

Työryhmä käsitteli Helsingin kaupunkikonsernin 
vuokralaisdemokratiasääntelyn tarkoituksenmukaista rakennetta sekä 
sen sisältöä. Helsingin kaupunkikonsernissa sovellettava 
vuokralaisdemokratiasääntely on voimassa olevien sääntöjen ja 
ohjeiden osalta jaettu kahteen asiakirjaan eli kaupunginvaltuuston 
hyväksymään vuokralaisdemokratiasääntöön sekä 
kaupunginhallituksen hyväksymään menettelyohjeeseen. Tämän lisäksi 
voimassa olevan vuokralaisdemokratiasäännön mukaan käytännön 
ohjeita antaa kiinteistöyhtiö eli vuokratalot omistava yhtiö.

Työryhmä toteaa, että vuokralaisdemokratiasääntöä koskeva ehdotus 
on periaatteellisen luonteensa vuoksi päädytty saattamaan 
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi toisin kuin useimmissa muissa 
kaupungeissa. Vastaavasti vuokralaisdemokratiasäännön tulee 
lähtökohtaisesti sisältää vain periaatteellisesti merkittäviä linjauksia ja 
asioita, jotka kestävät aikaa ja toimintakentän muutoksia. 
Periaatteellisesti merkittäviä linjauksia ovat muun muassa Helsingin 
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kaupunkikonsernin vuokralaisdemokratiaorganisaation rakenne 
toimielimineen sekä toimielimille kuuluvien tehtävien määrittely.

Jotta vuokralaisdemokratiasääntö yksin ja itsessään muodostaisi 
kuitenkin tarkoituksenmukaisen säännöskokonaisuuden, jota lukemalla 
voi saada mahdollisimman kattavan ja selkeän kuvan 
vuokralaisdemokratiatoimielinten toiminnasta, ei työryhmä katso 
tarkoituksenmukaiseksi karsia vuokralaisdemokratiasäännöstä 
esimerkiksi toimielinten koolle kutsumista ja pöytäkirjoja koskevia 
säännöksiä, joita ei itsessään voida pitää periaatteellisesti merkittävinä 
linjauksina. Kyseiset säännökset kestävät kuitenkin aikaa ja 
toimintakentän muutoksia, eikä niiden nopean muuttamisen pitäisi tulla 
ajankohtaiseksi. Lisäksi työryhmä on ehdotuksessaan lisännyt 
vuokralaisdemokratiasääntöön joitain periaatteellisia säännöksiä kuten 
asukasvalvojien esteellisyys ja kelpoisuusmääräykset.  

Menettelyohjeen sisältämien ohjeiden tulee tarvittaessa olla nopeasti 
sopeutettavissa käytäntöjen muuttumiseen. Operatiivisina pidettävien 
menettelytapaohjeiden antaminen kuuluukin luontevasti kiinteistöyhtiön 
tehtäväksi, koska kiinteistöyhtiö pystyy joustavasti reagoimaan 
toimintaympäristön muutoksiin ja kulloinkin esille tuleviin uusiin 
käytännön tarpeisiin. 

Heka on roolissaan kaikkien aravavuokratalojen omistajana keskeinen 
osapuoli vuokraasuntojen yhteishallinnossa, ja samalla selkeä 
yhteinen kokoava tekijä myös vuokralaisdemokratian hyvien 
käytäntöjen yhtenäistämisessä. Alueyhtiöidensä kautta Hekalla on hyvä 
tuntuma vuokralaisdemokratiatoiminnan käytännön toimintaan ja 
yhteishallintoa järjestävän vuokralaisdemokratiasäännön soveltamis ja 
tulkintakysymyksiin. 

Heka ei yhtenä vuokralaisdemokratiasäännön tarkoittamana 
kiinteistöyhtiönä ole vielä ensimmäisen toimintavuotensa 2012 aikana 
ryhtynyt käytännön ohjeiden laatimiseen, koska Hekan uudessa 
vuokrataloyhtiörakenteessa vuokralaisdemokratiatoiminnan hyvät 
käytännöt ovat vasta muotoutumassa. Koska Heka on suurin toimija 
Helsingin kaupunkikonsernin vuokralaisdemokratiatoiminnassa, olisi 
luonnollista, että Heka oman vuokralaisdemokratiatoimintansa ja 
hyvien yhtenäisten käytäntöjen kehittymisen myötä loisi nykyistä 
menettelytapaohjeistusta vastaavan ohjeistuksen, jota myös muut 
vuokralaisdemokratiasääntöä soveltavat kiinteistöyhtiöt (ks. raportin 
kohta 2.1) noudattaisivat perustuen kaupungin kyseisille yhtiöille 
antamaan omistajaohjaukseen. Hyvien käytäntöjen ensisijaisena 
tarkoituksena on varmistaa, että kaikkien kiinteistöyhtiöiden (ja Heka
konsernissa myös kaikkien alueyhtiöiden) 
vuokralaisdemokratiatoiminnassa noudatetaan tulevaisuudessa samoja 
hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja. Keskeistä on jokaisen asukkaan 
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yhdenvertainen kohtelu tämän asuinalueesta riippumatta. Olennaista 
on myös se, että kiinteistöyhtiön antamat käytännön ohjeet ovat 
joustavasti muutettavissa ja jatkuvasti täydennettävissä 
toimintaympäristön muuttuessa ja että ne laaditaan yhdessä 
asukkaiden kanssa.

Edellä esitetyillä perusteilla työryhmä on laatinut ehdotuksen uudeksi 
Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratiasäännöksi, joka on 
esityslistan liitteenä 1. 

Johtuen Hekan vasta muotoutumisvaiheessa olevista yhtenäisistä 
hyvistä tavoista ja käytännöistä työryhmä ei tässä yhteydessä pitänyt 
perusteltuna tehdä ehdotusta menettelytapaohjeen muuttamisesta, 
vaan ehdottaa, että voimassa olevassa 
vuokralaisdemokratiasäännössä oleva kaupunginhallitukselle annettu 
tarkempien soveltamisohjeiden antamistehtävä poistetaan ja että 
käytännön ohjeita vuokralaisdemokratiasäännön soveltamisesta antaa 
kiinteistöyhtiö. Ehdotus vastaa muiden kaupunkien noudattamaa 
käytäntöä. Tarvittaessa kaupunginhallituksen konsernijaosto voi lisäksi 
yhtiökokousohjeistuksessaan harjoittaa kaupungin omistajaohjausta.

Ehdotuksen pääpiirteet

Asukasjäsenten nimittäminen kiinteistöyhtiön ja alueyhtiön hallitukseen

Työryhmä ehdottaa, että vuokralaisdemokratiasäännön kohtia 
(Vuokralaisdemokratiasäännön IV LUKU Vuokralaistoimikunta, 25 § 
Tehtävät, 5 ja 6 kohdat), jotka koskevat asukasjäsenehdokkaiden 
nimittämistä kiinteistöyhtiön ja alueyhtiöiden hallituksiin muutetaan 
siten, että vuokralaistoimikunta esittää alueyhtiön hallitukseen neljää 
jäsenehdokasta ja kahta varajäsenehdokasta etusijajärjestykseen 
asetettuna. Vastaavasti työryhmä ehdottaa, että 
vuokralaisneuvottelukunta esittää kiinteistöyhtiön hallitukseen neljää 
jäsenehdokasta ja kahta varajäsenehdokasta etusijajärjestykseen 
asetettuna. Asukasjäsenehdotuksen jälkeen kyseisen yhtiön 
yhtiökokous valitsee lähtökohtaisesti etusijajärjestyksen mukaisesti 
tarvittavan ja tarkoituksenmukaisen määrän asukasjäseniä alue tai 
kiinteistöyhtiön hallitukseen. 

Nykyisen vuokralaisdemokratiasäännön mukaan ehdolle asetetaan 
kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Useamman 
asukasjäsenehdokkaan asettaminen nähdään perustelluksi, koska näin 
vältetään tarve kutsua koolle asukkaiden kokouksia ja muita 
vuokralaisdemokratiatoimielinten kokouksia niissä tilanteissa, joissa 
kokousten syynä on ainoastaan uuden asukasjäsenehdokkaan 
asettaminen kesken toimielimen toimikauden. Muutos helpottaisi 
reagointia hallituksen jäsenen muuttaessa, osoittautuessa esteelliseksi 
tai jos osakeyhtiölain mukaiset kelpoisuusvaatimukset muutoin 
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osoittautuisivat kesken toimikauden esteeksi hallituksen jäsenen 
jatkamiselle.

Vuokralaisneuvottelukunta on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota 
asukasjäsenten nimittämiskäytännön muuttamiseen. 
Vuokralaisneuvottelukunnan mukaan vuokralaisdemokratiasäännön 
menettelyohjeessa tulisi ohjeistaa asukkaiden kokouksia siten, että 
ehdolle asettuvalta pyydetään ennen nimeämistä kirjallinen suostumus 
ja vakuutus siitä, että hän on osakeyhtiölain mukaan esteetön ja 
toimikelpoinen. Näin asukasjäsenten nimittämiseen ei olisi sen mukaan 
tarpeen tehdä muutosta.

Työryhmän esittämien asukasjäsenten nimittämiseen liittyvien 
muutosten tarkoituksena on saada vuokralaisdemokratiasääntö 
vastaamaan paremmin sekä yhteishallintolaista että osakeyhtiölaista 
johtuvia vaatimuksia. Työryhmän ehdotuksessa etusijajärjestys 
asukasjäsenehdokkaiden nimeämisessä säilyisi ennallaan, joten se ei 
muuttaisi nykyistä hallitusjäsenten valitsemisen käytäntöä.

Heka tukee lausunnossaan hallitusten asukasjäsenten ehdokasvalintaa 
työryhmän esittämällä tavalla.

Alueyhtiön työmaatoimikunnan roolin täsmentäminen ja nimikkeen muuttaminen

Työmaatoimikunnan roolia ehdotetaan täsmennettäväksi ja sen 
nimikettä muutettavaksi alueyhtiön hallituksen valiokunnaksi 
(Vuokralaisdemokratiasäännön II LUKU Asukkaiden kokous, 9 § 
Tehtävät, kohta 3 ja IV LUKU Vuokralaistoimikunta, 25 § Tehtävät, 
kohta 9). Alueyhtiön hallituksen valiokunta olisi alueyhtiön 
toimitusjohtajan ja hallituksen työskentelyä tukeva ja päätöksentekoa 
valmisteleva toimielin. 

Ehdotus perustuu osakeyhtiölainsäädäntöön. Osakeyhtiölain 
näkökulmasta hallitus ja yhtiön johto vastaavat yhtiön toiminnasta. 
Valiokunnan asettaminen on siten hallituksen päätettävissä, eikä sen 
asettamista ja tehtäviä tule säännellä vuokralaisdemokratiasäännössä. 
Valiokunnalla ei ole hankintavaltuuksia eikä se tee yhtiön puolesta 
lopullisia päätöksiä, vaan tarvittaessa valmistelee hankintoja ja 
urakoita, mutta myös muita asioita siten kuin hallitus tai toimitusjohtaja 
sitä tapauskohtaisesti pyytävät, yhtiön hallituksen ja johdon 
päätettäväksi osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisten 
toimivaltuuksiensa ja kelpoisuutensa rajoissa. 

Työryhmän ehdotuksen mukaan alueyhtiön hallitus voi perustaa 
valiokunnan. Myös alueyhtiön hallituksen valiokunnan tehtävänä olisi 
lähtökohtaisesti valmistella käsiteltäväksi tulevia hankintoja ja urakoita, 
tai muitakin hallituksen määrittelemiä asioita.
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Hekakonsernissa alueyhtiöiden toimitusjohtajien toimivaltuuksia 
määrittävät myös Hekan myöntämät prokurat. Työryhmä esittää, että 
Heka ohjeistaa alueyhtiöitä hankintavaltuuksien osakeyhtiölain 
mukaisesta käyttämisestä ja valiokunnan roolista hankintapäätösten 
suhteen. 

Työryhmä esittää, että hallituksen valiokunnan asukasjäsenet 
valittaisiin jatkossa siten, että alueyhtiön hallitus päättäessään nimittää 
valiokunnan valitsisi valiokunnan kaksi asukasjäsentä 
vuokralaistoimikunnan esittämistä ja etusijajärjestykseen asettamista 
neljästä ehdokkaasta. Perusteet ehdotetulle muutokselle ovat samat 
kuin mitä on esitetty alue ja kiinteistöyhtiön hallitusten asukasjäsenten 
ehdokasasettelun osalta.

Myös Heka katsoo lausunnossaan tarpeelliseksi selkeyttää 
työmaatoimikuntien roolia ja tehtäviä. Heka toi samoin lausunnossaan 
esiin sen, etteivät kyseiset toimikunnat ole 
vuokralaisdemokratiasäännön tai yhteishallintolain mukaisia 
toimielimiä, vaan vuokralaisdemokratiasäännössä ainoastaan 
määritellään, kuinka ehdokkaat asukasjäseniksi työmaatoimikuntiin 
valitaan. Muutoin lausunnoissa ei ole otettu kantaa työryhmän 
ehdottamiin työmaatoimikunnan roolia koskeviin muutoksiin.

Vuokralaisdemokratian toimielinrakenne: työvaliokunnan kokoonpanon ja tehtävien 
määrittely

Yhteishallintolain mukaan asukkaiden kokous on ainoa pakollinen 
vuokralaisdemokratiatoimielin. Helsingin kaupungin 
vuokralaisdemokratiasäännön mukaiset toimielimet, asukasjäsenet 
alue ja kiinteistöyhtiössä sekä talouden ja hallinnon valvojat on esitetty 
kaaviona työryhmän raportin liitteessä 4.

Yksi keskeisimmistä Helsingissä sovellettavaksi vuokralaisdemokratian 
toimielinrakenteeseen esitettävistä muutoksista koskee 
vuokralaisneuvottelukunnan työvaliokuntaa. Sen osalta työryhmä 
ehdottaa, että vuokralaisdemokratiasääntöön 
(Vuokralaisdemokratiasäännön V LUKU Vuokralaisneuvottelukunta, 36 
§) otetaan selkeät säännöt vuokralaisneuvottelukunnan työvaliokunnan 
kokoonpanosta, tehtävistä, koolle kutsumisesta sekä pöytäkirjasta 
vastaavasti kuin muistakin vuokralaisdemokratiatoimielimistä.

Vuokralaisdemokratiatoimielinten, yhtiöiden hallitusten ja hallituksen valiokunnan 
toimikausi

Vuokralaisdemokratiatoimielinten työmäärän vähentämiseksi ja 
toimintojen rationalisoimiseksi työryhmä ehdottaa, että 
vuokralaisdemokratiatoimielinten (talotoimikunta, vuokralaistoimikunta, 
vuokralaisneuvottelukunta) toimikausi säilytetään kaksivuotisena ja 
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toimikausi synkronoidaan sekä kiinteistöyhtiöiden ja alueyhtiöiden 
hallitusten toimikausien että kaupunginhallituksen toimikauden kanssa 
(Vuokralaisdemokratiasäännön 13, 21 ja 29 §:t). 

Tämän saavuttamiseksi kiinteistöyhtiöiden ja alueyhtiöiden 
yhtiöjärjestysmuutoksista tulisi päättää keväällä 2015 pidettävissä 
varsinaisissa yhtiökokouksissa. Vuokralaisdemokratiatoimielinten 
kaksivuotisten toimikausien synkronoimiseksi kaupunginhallituksen 
toimikauden kanssa työryhmä ehdottaa, että vuoden 2013 syksyllä 
pidettävissä asukkaiden kokouksissa vuokralaisdemokratiatoimielinten 
toimikauden pituudeksi päätettäisiin poikkeuksellisesti yksi vuosi ja 
jäsenet vuokralaisdemokratiatoimielimiin valittaisiin poikkeuksellisesti 
vain yhdeksi vuodeksi. Vuoden 2014 syksyllä pidettävistä asukkaiden 
kokouksista lähtien asukkaiden kokouksissa valittaisiin sekä 
vuokralaisdemokratiatoimielinten jäsenet, asukasjäsenehdokkaat 
yhtiöiden hallitusten jäseniksi että talouden ja hallinnon valvojat 
kaksivuotistoimikausille.

Lausunnossaan Heka on puoltanut toimikausien yhtenäistämiseksi 
esitettyä muutosta.

Talouden ja hallinnon valvonta

Työryhmä katsoi tarpeelliseksi selkeyttää ja koota yhteen talouden ja 
hallinnon valvojaa koskevia määräyksiä (Vuokralaisdemokratiasäännön 
VI LUKU), jotka tällä hetkellä ovat hajallaan yhteishallintolaissa, 
vuokralaisdemokratiasäännössä sekä menettelyohjeessa. 

Valvojasta ehdotetaan käytettävän ilmaisua talouden ja hallinnon 
valvoja, ja termi yhteinen valvoja ehdotetaan poistettavan. 
Tarkennuksena tulee aina talouden ja hallinnon valvojan 
valvontakohteesta riippuen viitata joko alue tai kiinteistöyhtiön taikka 
vuokranmääritysyksikön talouden ja hallinnon valvojaan. Lisäksi 
vuokralaisdemokratiasääntöön ehdotetaan lisättävän talouden ja 
hallinnon valvontaa koskeva oma luku, jossa säännellään eri tasoilla 
toimivista talouden ja hallinnon valvojista, valvojille kuuluvista 
valvontakohteista, raportointivelvollisuudesta, toimikaudesta sekä 
esteellisyydestä ja kelpoisuudesta.

Vuokralaisdemokratiatoimielinten kokoonpano, tehtävät ja koolle kutsuminen 

Asukkaiden kokouksen osalta luvun pykälien esittämisjärjestys 
muutetaan vastaamaan vuokralaisdemokratiasäännön muiden 
vuokralaisdemokratiatoimielimiä käsittelevien lukujen pykälien 
esittämisjärjestystä. Asukkaiden kokouksen asiamieskiellon 
täsmennetään koskevan vain asukkaita, ei sen sijaan liike tai 
toimistotilojen välittömiä haltijoita. 
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Työryhmä ehdottaa lisättäväksi asukkaiden kokouksen tehtäviin 
talotoimikunnan varapuheenjohtajan valinnan. Nykyisen 
vuokralaisdemokratiasäännön mukaan varapuheenjohtajan on valinnut 
talotoimikunta keskuudestaan. Muutosehdotuksen perusteluna on 
asukaskokouksen roolin korostaminen ja päätösvallan lisääminen sekä 
ylimääräisten, vain talotoimikunnan uuden puheenjohtajan valintaa 
varten koolle kutsuttavien asukkaiden kokousten aiheuttaman 
työmäärän välttäminen. Edellä mainitun muutosehdotuksen 
seurauksena työryhmä ehdottaa asukkaiden kokousten valitsemien 
talotoimikunnan jäsenten määrän muuttamista yhdestä viiteen nykyisen 
kahdesta kuuteen jäsenen sijaan. 

Asukkaiden kokousten kiinteistöyhtiön tai alueyhtiön hallitukseen 
tekemien asukasjäsenehdokasesitysten tarkka ehdokaslukumäärä 
ehdotetaan kirjattavaksi vuokralaisdemokratiasääntöön epäselvyyksien 
välttämiseksi.  

Talotoimikunnan tehtäviin ja varajäsenten valintaa koskevaan 
menettelyyn ehdotetaan täsmentäviä ja selventäviä muutoksia. 
Talotoimikunnan kokoontumista koskevaan pykälään työryhmä 
ehdottaa vain täsmentäviä muutoksia. Työryhmä esittää, että 
talotoimikuntaan kuuluisi suoraan asukkaiden kokousten valitsemana 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä näiden lisäksi yhdestä viiteen 
varsinaista jäsentä. Talotoimikunnan tehtäväksi jäisi valita 
keskuudestaan sihteeri. Tämän lisäksi työryhmä esittää 
vuokralaisdemokratiasääntöön lisättäväksi, että talotoimikunnan 
puheenjohtajan ollessa pysyvästi estynyt, hänen tilalleen 
puheenjohtajaksi tulisi asukkaiden kokouksen valitsema 
varapuheenjohtaja.

Työryhmä esittää talotoimikunnan yhteishallintolain ja voimassa olevan 
vuokralaisdemokratiasäännön mukaisten tehtävien selkeyttämistä ja 
täsmentämistä. Työryhmä esittää lisäksi, että voimassa olevan 
vuokralaisdemokratiasäännön talotoimikunnan tehtäväluettelon kohta 
7, joka koskee asukkaiden edustajan nimeämistä 
vuokranmääritysyksikön talojen peruskorjauksen suunnittelu, työmaa 
ja vastaavaan toimikuntaan muutetaan kuulumaan siten, että 
asukkaiden edustaja nimetään vuokranmääritysyksikön talojen 
merkittävien korjausten suunnitteluun ja toteutukseen, koska 
asukasedustajan läsnäolo on koettu hyvin tärkeäksi kaikenlaisten 
merkittävien korjausten suunnittelu ja toteutustyössä.

Työryhmä ehdottaa, että talotoimikunnan nykyistä tehtävää antaa 
lausunto kiinteistöyhtiön järjestyssääntöjen sisällöstä 
vuokralaistoimikunnalle muutetaan siten, että talotoimikunnan 
tehtävänä olisi osallistua valmisteluun ja antaa lausunto alueyhtiölle 
kiinteistöyhtiön vuokranmääritysyksikkökohtaisesta järjestyssäännöstä. 
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Talotoimikunnan tiedonsaantioikeuksien vahvistamiseksi työryhmä 
esittää tiedonsaantioikeuksia ja tiedonantovelvoitteita koskevien 
sääntöjen kirjaamista omaan erilliseen lukuunsa.

Työryhmä ei esitä vuokralaistoimikunnan työvaliokunnan kirjaamista 
vuokralaisdemokratiasääntöön, mutta vuokralaisdemokratiasäännön 
VIII lukuun (Yleiset periaatteet koskien toimielinten perustamista, 
palkkioita ja kulujen korvaamista) ehdotetaan otettavaksi säännös, 
jonka mukaan muiden vuokralaisdemokratiatoimielinten kuin 
vuokralaisdemokratiasäännössä määrättyjen toimielinten perustamista, 
niiden puheenjohtajille ja jäsenille maksettavia palkkioita sekä niiden 
toiminnasta aiheutuvien kulujen korvaamista koskevat periaatteet 
vahvistaa kiinteistöyhtiö.

Järjestyssääntöjen osalta työryhmä esittää, että kiinteistöyhtiöiden 
järjestyssäännöt laaditaan lähtökohtaisesti vain kiinteistöyhtiötasolla, 
jotta samat säännöt koskevat lähtökohtaisesti kaikkia saman 
kiinteistöyhtiön vuokralaisia. Säännöistä pyydettäisiin kuitenkin 
lausunto vuokralaisneuvottelukunnalta. 

Vuokralaisneuvottelukuntaa koskeva luku esitetään säilytettäväksi 
pääosin sisällöllisesti ennallaan, mutta erityisesti toimielimen tehtäviin 
ehdotetaan täsmentäviä ja selventäviä muutoksia. 
Vuokralaisneuvottelukunnan työvaliokunnan kokoonpano, tehtävät ja 
kokouskäytännöt esitetään määritettäväksi omassa 
vuokralaisdemokratiasäännön pykälässään. Perusteluna tälle on 
työryhmän tavoitteiden mukaisesti selkeyttää 
vuokralaisdemokratiatoiminnan portaittaiset tehtävät ja määrittää 
kullekin toimielimelle yksiselitteiset toimintatavat. Työvaliokunnan 
kokouskutsu ja pöytäkirjasäännökset vastaavat muiden 
vuokralaisdemokratiatoimielinten vastaavia säännöksiä.

Työryhmä esittää järjestyssääntöjä vahvistettavaksi vain 
kiinteistöyhtiötasolla ja tarvittaessa vuokranmääritysyksikkötasolla niin, 
että vuokralaisneuvottelukunta osallistuu valmisteluun 
kiinteistöyhtiötasolla ja talotoimikunta vuokranmääritysyksikkötasolla. 
Työryhmä ehdottaa edelleen, että vuokralaisdemokratiasääntöön 
kirjataan tarkasti vuokralaisneuvottelukunnan ehdottamien 
ehdokkaiden lukumäärä, samalla tavoin kuin asukkaiden kokouksen 
tehtävien kohdalla on ehdotettu.

Lisäksi työryhmä esittää asukkaiden kokousta, talotoimikuntaa, 
vuokralaistoimikuntaa ja vuokralaisneuvottelukuntaa käsitteleviin 
lukuihin eräitä yleisiä tyylillisiä, kieliopillisia ja terminologisia muutoksia, 
joilla ei ole vaikutusta vuokralaisdemokratiasäännön asiasisältöön.

Käytännön kokousmenettely
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Vuokralaisdemokratiatoimielinten kokouskutsut ja kokouspöytäkirjat

Työryhmä ehdottaa talotoimikunnan, vuokralaistoimikunnan ja 
vuokralaisneuvottelukunnan kokouskutsua ja kaikkien toimielinten 
kokouspöytäkirjoja koskevat pykälät yhdenmukaistettaviksi ja 
täsmennettäviksi. Ehdotuksessa on pyritty huomioimaan eri 
vuokralaisdemokratiatoimielinten yksilölliset tarpeet kokouskutsujen ja 
pöytäkirjojen toimitusajoissa. Työryhmä ehdottaa muun muassa, että 
kaikkien muiden toimielinten paitsi vuokralaisneuvottelukunnan ja 
vuokralaisneuvottelukunnan työvaliokunnan kokouskutsu on 
toimitettava vähintään viikkoa ennen kokousta. 
Vuokralaisneuvottelukunnan ja sen työvaliokunnan kokouskutsuaika 
olisi vähintään kolme päivää ennen kokousta, elleivät ne ole päättäneet 
yksimielisesti toisin.

Työryhmä ehdottaa vuokralaisneuvottelukunnan työvaliokuntaa 
koskevaan pykälään lisättäväksi työvaliokunnan kokousten 
kokouskutsua, kutsun toimittamistapaa, pöytäkirjoja sekä pöytäkirjojen 
allekirjoittamista koskevat säännökset.

Läsnäolo ja puheoikeus

Työryhmä esittää vuokralaisdemokratiasäännön läsnäolo ja 
puheoikeutta koskevien säännösten selkeyttämistä sekä 
täsmentämistä ja ehdottaa, että vuokralaisdemokratiasääntöön 
kirjataan kunkin toimielimen kohdalle oma säännös kyseisen 
toimielimen kokouksissa läsnäolo ja puheoikeutetuista henkilöistä. 
Tässä on tavoitteena erityisesti yhteishallintolain mukainen asukkaiden 
ja omistajan edustajien myötävaikutus asioiden käsittelyssä ja näin 
samalla suoran tiedonkulun varmistaminen asukkaiden ja yhtiöiden 
kesken.

Työryhmän ehdotuksen mukaan alueyhtiön edustajan läsnäolooikeus 
rajoittuisi pääsääntöisesti alueyhtiön toimialueen 
vuokralaisdemokratiatoimielimiin, kun taas kiinteistöyhtiön edustajan 
läsnäolooikeus omistajan edustajana on perusteltua kaikissa 
vuokralaisdemokratiatoimielimissä. Erikseen kutsuttuina alue ja 
kiinteistöyhtiön edustajat ovat työnsä puolesta luonnollisesti yhtiön 
edustajina velvollisia olemaan läsnä myös muissa kokouksissa.

Ehdotettuun sääntöön on lisätty vuokralaisneuvottelukunnan lausunnon 
mukaisesti oikeus kuulla asiantuntijoita. 

Vastaavasti säännön lukuun VIII Yleiset periaatteet (koskien 
toimielinten perustamista, palkkiota ja kulujen korvaamista) ehdotetaan 
sisällytettäväksi maininta asiantuntijoille maksettavista palkkioista, 
joiden periaatteet kiinteistöyhtiö hyväksyisi. 
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Tiedonsaantioikeus ja tiedottamisvelvollisuus 
vuokralaisdemokratiatoiminnassa

Työryhmä ehdottaa vuokralaisdemokratiasääntöön uutta erillistä lukua 
(vuokralaisdemokratiasäännön Luku VII) tiedonsaantioikeuksista ja 
tiedottamisvelvollisuuksista. Työryhmä ehdottaa kyseisten oikeuksien 
ja velvollisuuksien ulottamista koskemaan kaikkia 
vuokralaisdemokratiatoimijoita sekä alue ja kiinteistöyhtiöitä ja näiden 
edustajia.

Työryhmä toteaa lisäksi, että tiedonsaantioikeuksien ja 
tiedottamisvelvollisuuksien käytännön toteuttamisesta on suositeltavaa 
ja joustavaa määrätä yksityiskohtaisesti kiinteistöyhtiön antamissa 
käytännön ohjeissa, koska tiedonsaantioikeuden laajuuteen ei 
käytännön joustavuuden mahdollistamiseksi itse säännössä ole 
tarkoituksenmukaista ottaa kantaa.

Yleiset periaatteet koskien toimielinten perustamista, palkkioita ja 
kulujen korvaamista

Vuokralaisdemokratiasäännön selkeyttämiseksi ja yhtenäistämiseksi 
työryhmä ehdottaa, että palkkiota ja kulujen korvaamista koskevat 
vuokralaisdemokratiasäännön säännökset kootaan omaan lukuunsa 
(Luku VIII Yleiset periaatteet koskien toimielinten perustamista, 
palkkioita ja kulujen korvaamista, 45 § Yleiset periaatteet), johon 
ehdotetaan lisättäväksi myös talouden ja hallinnon valvojaa sekä 
talotoimikunnan sijaan valittua luottamushenkilöä koskevat 
palkkiokäytännöt.

Kiinteistöyhtiön hallituksen tehtäväksi ehdotetaan vahvistaa yleiset 
periaatteet koskien vuokralaisdemokratiatoimielinten (mukaan lukien 
luottamushenkilöt) ja talouden ja hallinnon valvojan palkkioita, niiden 
toiminnasta aiheutuvien kulujen korvaamista sekä kuultujen 
asiantuntijoiden palkkioita.

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että kiinteistöyhtiön hallituksella olisi 
mahdollisuus vahvistaa myös yleiset periaatteet koskien muiden 
vuokralaisdemokratiatoimielinten kuin vuokralaisdemokratiasäännössä 
määrättyjen toimielinten perustamista, niiden puheenjohtajille ja 
jäsenille maksettavia palkkioita sekä niiden toiminnasta aiheutuvien 
kulujen korvaamista.

Muut lausunnoissa esitetyt huomiot

Lisäksi vuokralaisneuvottelukunta esittää lausunnossaan työryhmän 
ehdotukseen vuokralaisdemokratiasäännöksi eräitä teknisiä ja 
esitystapaan kohdistuvia muutoksia, jotka on huomioitu soveltuvin osin 
nyt esitettävässä säännössä.
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Vuokralaisdemokratiasäännön menettelyohjeen päivittäminen ja muut jatkotoimenpiteet

Vuokralaisneuvottelukunta katsoo, että vuokralaisdemokratiasäännön 
menettelyohje tulisi myös jatkossa hyväksyä kaupunginhallituksessa. 
Vuokralaisneuvottelukunta katsoo edelleen, että jatkossa yhtiön 
toimesta laadittava menettelyohje tulee valmistella yhdessä asukkaiden 
edustajien kanssa eikä yksin kiinteistöyhtiön toimesta.

Kaupunginhallitus pitää kannanottoa yhteistyössä valmisteltavasta 
menettelyohjeesta perusteltuna, koska käytännön toimintaa ohjaavan 
menettelyohjeen laatiminen yhteistyössä omistajayhtiön ja 
vuokralaisdemokratiaelinten kesken on yhteishallintolain hengen 
mukaista. Vahvistaminen tulee joustavuuden ja menettelyohjeen 
käytännöllisen luonteen vuoksi kuitenkin jättää yhtiön omaan 
päätösvaltaan, kun se joka tapauksessa tulee laatia 
vuokralaisdemokratiasäännön asettamissa puitteissa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.05.2013 § 598

HEL 2012000918 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä liitteenä 1 olevan Helsingin 
kaupungin tarkistetun vuokralaisdemokratiasäännön.

Käsittely

20.05.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Jussi Hallaaho: Palautetaan valmisteltavaksi siten, että 
Vuokralaisneuvottelukunnan lausunnossa 22.3.2013 tehdyt sisällölliset 
muutosesitykset huomioidaan.

Kannattajat: Tuuli Kousa

Palautusehdotus:
Sirpa Puhakka: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi huomioiden 
seuraavat muutosesitykset:

3 § MUUTOS LOPPUUN: …antaa asuntolautakunta.

9 § Tehtävät
Kohta 1, 3. rivi MUUTOS: …taikka toissijaisesti luottamushenkilön ja 
tälle varahenkilön.
Kohta 3, 3 rivi MUUTOS: …kahta ehdokasta ja yhtä varaehdokasta 
alueyhtiön hallituksen valiokunnan jäseneksi.

13 § Kokoonpano ja toimikausi
4. kpl, 4. rivi:  Puheenjohtajan ollessa pysyvästi estynyt, hänen tilalleen 
tulee  seuraavaan asukaskokoukseen saakka varapuheenjohtaja, jonka 
tilalle toimikunnan jäseneksi tulee seuraavana vuorossa oleva 
varajäsen.

25 § Tehtävät
Kohta 6, sivu 7 MUUTOS: …esittää valittavaksi etusijajärjestyksessä 
alueyhtiön hallitukseen asukkaiden kokousten esittämistä neljästä 
(puolet miehiä ja puolet naisia) jäsenehdokkaasta kaksi jäsentä ja 
yhden varajäsenen
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Kohta 9, sivu 7 MUUTOS:
esittää valittavaksi etusijajärjestyksessä asukkaiden kokousten 
esittämistä neljästä (puolet miehiä ja puolet naisia) jäsenehdokkaasta 
kaksi jäsentä ja yhden varajäsenen alueyhtiön hallituksen valiokuntaan, 
kun alueyhtiön hallitus päättää nimittää valiokunnan

33 § Tehtävät
Kohta 6, sivu 9 MUUTOS:
esittää valittavaksi etusijajärjestyksessä kiinteistöyhtiöiden hallitukseen 
vuokralaistoimikuntien esittämistä neljästä (puolet miehiä ja puolet 
naisia) jäsenehdokkaasta kaksi jäsentä ja yhden varajäsenen 

45 § Yleiset periaatteet
1. kappale, 3 rivi LISÄYS: …työvaliokunnan puheenjohtajalle, sihteerille 
ja jäsenille maksettavia…
sivu 12 viimeinen luettelon kohta, 2. rivi …niiden puheenjohtajille, 
sihteereille ja jäsenille maksettavia palkkioita…

Kannattajat: Erkki Perälä

Vastaehdotus:
Erkki Perälä: Vuokralaisdemokratiasääntöehdotuksen 3 § muotoon: 
"Tarkempia käytännön ohjeita tämän säännön soveltamisesta antaa 
asuntolautakunta."

Kannattajat: Tuuli Kousa

1. äänestys

JAAehdotus: Palautetaan valmisteltavaksi siten, että 
Vuokralaisneuvottelukunnan lausunnossa 22.3.2013 tehdyt sisällölliset 
muutosesitykset huomioidaan.

EIehdotus: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi huomioiden 
seuraavat muutosesitykset: 3 § MUUTOS LOPPUUN: …antaa 
asuntolautakunta. 9 § Tehtävät
Kohta 1, 3. rivi MUUTOS: …taikka toissijaisesti luottamushenkilön ja 
tälle varahenkilön.
Kohta 3, 3 rivi MUUTOS: …kahta ehdokasta ja yhtä varaehdokasta 
alueyhtiön hallituksen valiokunnan jäseneksi. 13 § Kokoonpano ja 
toimikausi
4. kpl, 4. rivi:  Puheenjohtajan ollessa pysyvästi estynyt, hänen tilalleen 
tulee  seuraavaan asukaskokoukseen saakka varapuheenjohtaja, jonka 
tilalle toimikunnan jäseneksi tulee seuraavana vuorossa oleva 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 29 (627)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/4
29.05.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

varajäsen. 25 § Tehtävät
Kohta 6, sivu 7 MUUTOS: …esittää valittavaksi etusijajärjestyksessä 
alueyhtiön hallitukseen asukkaiden kokousten esittämistä neljästä 
(puolet miehiä ja puolet naisia) jäsenehdokkaasta kaksi jäsentä ja 
yhden varajäsenen
Kohta 9, sivu 7 MUUTOS:
esittää valittavaksi etusijajärjestyksessä asukkaiden kokousten 
esittämistä neljästä (puolet miehiä ja puolet naisia) jäsenehdokkaasta 
kaksi jäsentä ja yhden varajäsenen alueyhtiön hallituksen valiokuntaan, 
kun alueyhtiön hallitus päättää nimittää valiokunnan 33 § Tehtävät
Kohta 6, sivu 9 MUUTOS:
esittää valittavaksi etusijajärjestyksessä kiinteistöyhtiöiden hallitukseen 
vuokralaistoimikuntien esittämistä neljästä (puolet miehiä ja puolet 
naisia) jäsenehdokkaasta kaksi jäsentä ja yhden varajäsenen  45 § 
Yleiset periaatteet
1. kappale, 3 rivi LISÄYS: …työvaliokunnan puheenjohtajalle, sihteerille 
ja jäsenille maksettavia…
sivu 12 viimeinen luettelon kohta, 2. rivi …niiden puheenjohtajille, 
sihteereille ja jäsenille maksettavia palkkioita…

Jaaäänet: 7
Juha Hakola, Jussi Hallaaho, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Marcus 
Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Eiäänet: 5
Emma Kari, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka

Tyhjä: 3
Jorma Bergholm, Nina Casten, Tarja Tenkula

Poissa: 0

Äänin 7  5 (3 tyhjää) kaupunginhallitus hyväksyi jäsen Hallaahon 
palautusehdotuksen.

2. äänestys

JAAehdotus: Esityksen mukaan

EIehdotus: Palautetaan valmisteltavaksi siten, että 
Vuokralaisneuvottelukunnan lausunnossa 22.3.2013 tehdyt sisällölliset 
muutosesitykset huomioidaan.

Jaaäänet: 9
Jorma Bergholm, Nina Casten, Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Laura 
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Kolbe, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Tarja 
Tenkula

Eiäänet: 6
Jussi Hallaaho, Emma Kari, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Erkki Perälä, 
Sirpa Puhakka

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 9  6 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

3. äänestys

JAAehdotus: Esityksen mukaan

EIehdotus: Vuokralaisdemokratiasääntöehdotuksen 3 § muotoon: 
"Tarkempia käytännön ohjeita tämän säännön soveltamisesta antaa 
asuntolautakunta."

Jaaäänet: 9
Jorma Bergholm, Nina Casten, Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Laura 
Kolbe, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Tarja 
Tenkula

Eiäänet: 6
Jussi Hallaaho, Emma Kari, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Erkki Perälä, 
Sirpa Puhakka

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 9  6 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kolmen suoritetun äänestyksen jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi 
esittelijän ehdotuksen.

13.05.2013 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

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

Asuntolautakunta 28.02.2013 § 19

HEL 2012000918 T 00 00 02

Päätös

Lautakunta päätti antaa työryhmän raportista seuraavan lausunnon:

Hallintomalli säilyisi entisellään

Vuokralaisdemokratian toimielimiä ovat yhteishallintolain ja 
voimassaolevan vuokralaisdemokratiasäännön mukaan asukkaiden 
kokous, talotoimikunta (yhteishallintolaissa asukastoimikunta), 
vuokralaistoimikunta ja vuokralaisneuvottelukunta. Lisäksi 
yhteishallintolaissa säädetään talouden ja hallinnon valvojasta, jota 
koskevia säännöksiä löytyy ehdotetusta 
vuokralaisdemokratiasäännöstä.

 Nykyinen moniportainen ja raskas hallintomalli säilytettäisiin. 
Työryhmätyöskentelyn aikana esitettiin hallinnon laajentamista tai 
supistamista, mutta koska työryhmä ei päässyt tästä yksimielisyyteen, 
päädyttiin esittämään jatkamista vanhalla hallintomallilla.

Mallin tulisi tukea asukasaktiivisuutta

Lautakunnan mielestä olisi syytä pohtia hallintomallin keventämistä ja 
modernisoimista. Lisäksi toimintatapoja olisi syytä kehittää siten, että 
asukkaiden osallistumista ja kiinnostusta vuokratalojen asioiden 
hoitoon aktivoidaan. Uusi teknologia antaisi paremmat mahdollisuudet 
osallistumiselle ja vaikuttamiselle. Vuokralaisten osallistuminen 
esimerkiksi vuokralaisvaaleihin voitaisiin järjestää perinteisten 
käytäntöjen lisäksi myös sähköisesti. Monissa muissakin asioissa 
voitaisiin asukkaiden mielipiteitä kysyä helposti tietotekniikkaa hyväksi 
käyttäen. Tämä parantaisi asukkaiden mahdollisuuksia osallistua 
vuokralaisdemokratiatoimintaan ja kynnys osallistumiselle alenisi. 
Osallistumismahdollisuuksien parantamista esitti myös 
vuokralaisdemokratiatyöryhmä.

Menettelyohjeiden päivittäminen siirrettäisiin kaupunginhallitukselta Hekalle

Työryhmä ehdottaa, että voimassa olevassa 
vuokralaisdemokratiasäännössä oleva kaupunginhallitukselle annettu 
tarkempien menettelyohjeiden antamistehtävä poistetaan ja että 
käytännön ohjeita antaa kiinteistöyhtiö. Käytännössä tarkempien 
ohjeiden laatiminen annettaisiin Hekan tehtäväksi ja 
vuokralaisdemokratiasääntöä soveltavat alueyhtiöt noudattaisivat 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 32 (627)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/4
29.05.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

Hekan antamaa ohjeistusta. Menettelytapaohjeet jäisivät siis poliittisen 
ohjauksen ulkopuolelle.

Käytännössä muutokset ovat vähäisiä

Lautakunta pitää hyvänä sitä, että työryhmä oli koostumukseltaan 
laajapohjainen. Työskentelyyn ovat osallistuneet Helsingin kaupungin 
ja vuokratalojen hallinto sekä asukkaiden edustajat. Työryhmä oli 
ehdotuksissaan pääosin yksimielinen. Voidaan kuitenkin kysyä, onko 
ehdotuksessa riittävästi sellaisia elementtejä, jotka tukevat asukkaiden 
osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia vuokratalojen ja Hekan 
hallinnossa. Lautakunnan mielestä vuokratalojen yhteishallintoa tulee 
kehittää siten, että se aktivoi nykyistä paremmin asukkaiden 
osallistumista.

Asuntolautakunta esittää vuokralaisdemokratiasäännön 3§:ään 
tarkennusta seuraavasti: "Tarkempia ohjeita tämän säännön 
soveltamisesta antaa asuntolautakunta ja käytännön ohjeita 
kiinteistöyhtiö." 

Käsittely

28.02.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että toisen kappaleen alusta 
poistetaan ensimmäinen lause, joka alkaa sanoilla :"Työryhmän 
ehdotuksen mukaan..." ja toisen kappaleen viimeinen lause muutetaan 
kuulumaan seuraavasti : "Työryhmätyöskentelyn aikana esitettiin 
hallinnon laajentamista tai supistamista, mutta koska työryhmä ei 
päässyt tästä yksimielisyyteen, päädyttiin esittämään jatkamista 
vanhalla hallintomallilla."

Puheenjohtaja Peipinen teki varapuheenjohtaja Villon kannattamana 
vastaehdotuksen, jonka mukaan kappaleen 5 loppuun lisätään 
seuraava teksti:  Asuntolautakunta esittää 
vuokralaisdemokratiasäännön 3§:ään tarkennusta seuraavasti: 
"Tarkempia ohjeita tämän säännön soveltamisesta antaa 
asuntolautakunta ja käytännön ohjeita kiinteistöyhtiö." 

Lautakunta hyväksyi Peipisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

05.02.2013 Pöydälle

Esittelijä
osastopäällikkö
Markku Leijo

Lisätiedot
Matti Pitkänen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 34152

matti.pitkanen(a)hel.fi
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Kaupunginjohtaja/J 02.01.2013 § 3

HEL 2012000918 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä todeta, että otsikossa 
mainittuun työryhmään 14.3.2012 (31 §) johtajistokäsittelyssä 
nimeämiensä jäsenten apulaiskaupunginsihteeri Miliza Ryötin ja 
kehityspäällikkö Kari Nietosvaaran siirryttyä toisiin tehtäviin, Ryöti 
16.8.2012 jälkeen ja Nietosvaara 12.9.2012 jälkeen, heidän tilallaan 
työryhmän jäseninä ovat toimineet kaupunginsihteeri Timo Härmälä 
17.8.2012 alkaen ja lakimies Tiia Lehikoinen 13.9.2012 alkaen.

Päätöksen perustelut

Kaupunginjohtaja päätti 14.3.2012 (31 §) johtajistokäsittelyssä asettaa 
työryhmän kehittämään vuokralaisdemokratiasääntöä ja sen 
menettelyohjetta. Työryhmän tehtäväksi määriteltiin kartoittaa 
vuokralaisdemokratiasääntöön kohdistuvat uudistustarpeet sekä laatia 
ehdotus säännön ja sen soveltamista ohjaavan menettelyohjeen 
uudistamiseksi. Työryhmän tuli saada työnsä valmiiksi 31.12.2012 
mennessä. 

Työn kuluessa kaksi alkuperäisen asettamispäätöksen mukaista 
jäsentä, apulaiskaupunginsihteeri Miliza Ryöti hallintokeskuksesta ja 
kehityspäällikkö Kari Nietosvaara Helsingin kaupungin asunnot Oy:stä, 
on siirtynyt toisiin tehtäviin, eikä heidän jatkamisensa työryhmässä siksi 
ole ollut mahdollista. Heidän tilallaan työryhmässä ovat sanotuista 
yksiköistä jatkaneet kaupunginsihteeri Timo Härmälä ja lakimies Tiia 
Lehikoinen.

14.03.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
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§ 208
Kiinteistöjen ostaminen Östersundomista Ines, Karl, Bertel ja 
Gustav Krogellin säätiöltä

HEL 2013005011 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään liitteen 1 mukaisen 
kauppakirjan, jolla kaupunki ostaa Ines, Karl, Bertel ja Gustav Krogellin 
säätiöltä Helsingin kaupungin Östersundomin kylässä sijaitsevat 
kiinteistöt Krogars RN:o 5:32, Kapellängen RN:o 1:27 ja Sipoon kunnan 
Östersundomin kylässä sijaitsevan kiinteistön Krogars 2 RN:o 5:37 
rasituksista vapaina 14  490 000 euron kauppahinnasta, sekä tekemään 
kauppakirjaan mahdollisia vähäisiä tarkistuksia.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen 
ylittämään vuoden 2013 talousarvion kohdalla 8 01 01, Kiinteistöjen 
ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi, olevaa määrärahaa  
14 490 000 eurolla.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö Hakanen 
ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi hylätä 
kaupunginhallituksen ehdotuksen Krogellin säätiön kiinteistöjen 
ostamisesta ja kehottaa kaupunginhallitusta selvittämään 
lunastusoikeuden käytön alueen maanhankinnassa.

Puheenjohtaja totesi, ettei valtuutettu Yrjö Hakasen hylkäysehdotusta 
ollut kannatettu, joten se raukesi.

Valtuutettu Yrjö Hakanen ilmoitti pöytäkirjaan merkittäväksi eriävän 
mielipiteensä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kauppakirjaluonnos
2 Tarjous
3 Kartat
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Myyjä Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään 
liitteen 1 mukaisen kauppakirjan, jolla kaupunki ostaa Ines, Karl, Bertel 
ja Gustav Krogellin säätiöltä Helsingin kaupungin Östersundomin 
kylässä sijaitsevat kiinteistöt Krogars RN:o 5:32, Kapellängen RN:o 
1:27 ja Sipoon kunnan Östersundomin kylässä sijaitsevan kiinteistön 
Krogars 2 RN:o 5:37 rasituksista vapaina 14  490 000 euron 
kauppahinnasta, sekä tekemään kauppakirjaan mahdollisia vähäisiä 
tarkistuksia.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen 
ylittämään vuoden 2013 talousarvion kohdalla 8 01 01, Kiinteistöjen 
ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi, olevaa määrärahaa  
14 490 000 eurolla.

Esittelijä

Tarjous

Krogellin säätiön kanssa on päästy päätösehdotuksen mukaiseen 
neuvottelutulokseen. Tarjous on liitteenä 2.

Kiinteistötiedot

Helsingin kaupungissa sijaitsevien kiinteistöjen pintaalat ovat yhteensä 
noin 93,5 hehtaaria. Sipoon kunnan alueella olevan vesialueen pinta
ala on noin 36 hehtaaria jakaantuen useammalle palstalle. Pinta
alaltaan suurin palsta rajoittuu Karhusaaren edustalla olevaan, 
kaupungin omistuksessa olevaan vesialueeseen. Kiinteistöjen 
kohdekartat ovat liitteenä 3.

Entisen maatilan kotipalsta, pintaalaltaan noin 38 hehtaaria, sijaitsee 
Östersundomin keskivaiheella Uuden Porvoontien molemmin puolin. 
Alueella sijaitsee kolme asuinrakennuspaikkaa rakennuksineen sekä 
talouskeskus talous ja varastorakennuksineen. Alue on pääosin 
peltoa. Siitä noin 10 hehtaaria kuuluu Naturaverkostoon ja noin 7 
hehtaaria rajoittuu välittömästi siihen tavalla, joka saattaa vaikeuttaa 
alueen käyttämistä rakennusmaana. Rakennuspaikat rakennuksineen 
sekä pellot on vuokrattu toistaiseksi voimassa olevin 
vuokrasopimuksin; vuokrasopimukset jatkuvat entisellään. 
Bruttovuokrat ovat noin 30 000 euroa vuodessa.
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Noin 55,5 hehtaarin suuruinen metsäpalsta sijaitsee Landbon 
pientaloalueen itäpuolella Knutersintien varrella. Alue on pääosin 
kovapohjaista metsää. Alue rajoittuu lähes kokonaan kaupungin 
omistamaan alueeseen.

Käydyt neuvottelut

Maanomistajan kanssa käydyissä neuvotteluissa on päästy tarjouksen 
mukaiseen neuvottelutulokseen kiinteistöjen ostamista kaupungille.  

Rakennusten tekninen nykyarvo on yhteensä noin 640 000 euroa ja 
Sipoossa olevan vesialueen laskennallinen arvo on noin 70 000 euroa. 
Maapohjan osuudeksi jää tällöin 13 780 000 euroa vastaten noin 14,70 
e/m². Koko kauppahinnalla jaettaessa maapohjan yksikköhinnaksi 
saadaan on noin 15,50 e/m².

Kauppahintaa voidaan kiinteistöjen sijainti ja luonne huomioon ottaen 
pitää kaupungin kannalta hyväksyttävänä ja kiinteistöjen käypää arvoa 
vastaavana. 

Kaupan perustelut

Kauppa lisäisi huomattavasti kaupungin maanomistusta 
Östersundomissa erityisesti sen keskeisillä alueilla, jossa kaupungin 
maanomistus on vähäistä. Kaupan myötä Landbon pientaloalueen 
itäpuolelle kaavailtu pientalovaltainen asuntoalue olisi lähes kokonaan 
kaupungin omistuksessa. 

Kiinteistöjen hankinta helpottaa etenkin keskeisen alueen kaavoitusta 
ja toteutusta. Kauppa on siten kaupungin harjoittaman maapolitiikan 
mukainen.

Esillä olevan maakaupan toteutuminen lisäisi merkittävästi kaupungin 
maaomaisuutta Östersundomissa. Kauppa lisäisi kaupungin 
maanomistusta Östersundomissa 1 240 hehtaariin, mikä vastaa noin 
42 % alueen maa pintaalasta. Helsingin maanomistus 
Östersundomissa ilmenee liitteestä 3.

Kauppa lisäisi kuntaliitoksen jälkeen hankitun maan pintaalaa 
runsaalla 40 %:lla.

Määrärahan ylitys ja täytäntöönpano

Kauppa edellyttää kiinteistöjen ostoon vuoden 2013 talousarviossa 
osoitetun määrärahan ylittämistä kauppahinnan määrällä 14 490 000 
eurolla. Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy ylityksen, 
kaupunginhallitus tulee täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan 
kyseisen määrärahan kiinteistölautakunnan käytettäväksi kaupan 
rahoittamiseksi.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kauppakirjaluonnos
2 Tarjous
3 Kartat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Myyjä Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.05.2013 § 573

HEL 2013005011 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
tekemään liitteen 1 mukaisen kauppakirjan, jolla kaupunki ostaa Ines, 
Karl, Bertel ja Gustav Krogellin säätiöltä Helsingin kaupungin 
Östersundomin kylässä sijaitsevat kiinteistöt Krogars RN:o 5:32, 
Kapellängen RN:o 1:27 ja Sipoon kunnan Östersundomin kylässä 
sijaitsevan kiinteistön Krogars 2 RN:o 5:37 rasituksista vapaina 
14  490 000 euron kauppahinnasta, sekä tekemään kauppakirjaan 
mahdollisia vähäisiä tarkistuksia.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen 
ylittämään vuoden 2013 talousarvion kohdalla 8 01 01, Kiinteistöjen 
ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi, olevaa määrärahaa 14 490 000 
eurolla.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
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Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 18.04.2013 § 195

HEL 2013005011 T 10 01 00

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
kiinteistölautakunta oikeutettaisiin tekemään liitteen nro 1 mukainen 
kauppakirja ********** säätiön kanssa Helsingin kaupungin 
Östersundomin kylässä sijaitsevista kiinteistöistä Krogars RN:o 5:32 
(kiinteistötunnus 91442532) ja Kapellängen RN:o 1:27 
(kiinteistötunnus 91442127) sekä Sipoon kunnan Östersundomin 
kylässä sijaitsevasta kiinteistöstä Krogars 2 RN:o 5:37 (kiinteistötunnus 
753433537) rasituksista vapaina 14  490 000 euron kauppahinnasta 
sekä tekemään kauppakirjaan mahdollisia vähäisiä tarkistuksia.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
lautakunnan käyttöön myönnettäisiin kaupan toteuttamiseksi tarvittava 
lisärahamääräraha.  

Lautakunta toteaa lisäksi, että kauppa huomattavasti lisäisi kaupungin 
maanomistusta Östersundomissa erityisesti sen keskeisillä alueilla, 
jossa kaupungin maanomistus on vähäistä. Kaupan myötä Landbon 
pientaloalueen itäpuolelle kaavailtu pientalovaltainen asuntoalue olisi 
lähes kokonaan kaupungin omistuksessa. 

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Tom Qvisen, projektipäällikkö, puhelin: 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi
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§ 209
Vuokrausperusteiden määrääminen, Länsi-Pakila (kortteli 34117 
tontti 3 ja kortteli 34130 tontti 4)

HEL 2013004975 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan 34. kaupunginosan 
(LänsiPakila) korttelin nro 34117 tontti nro 3 (osoite Halkosuontie 16, 
pintaala 5 793m²) ja korttelin nro 34130 tontti nro 4 (osoite 
Halkosuontie 18, pintaala 4 815 m²) lautakunnan määräämästä 
ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 
kerrosneliömetrihintaa 35 euroa.

2

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ote asemakaavasta

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan 34. kaupunginosan (LänsiPakila) korttelin nro 34117 
tontti nro 3 (osoite Halkosuontie 16, pintaala 5 793m²) ja korttelin nro 
34130 tontti nro 4 (osoite Halkosuontie 18, pintaala 4 815 m²) 
lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka 
seuraavin ehdoin:

1
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Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 
kerrosneliömetrihintaa 35 euroa.

2

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä

Varauspäätös

Kaupunginhallitus on 28.1.2013 (139 §) varannut Mittakodit Oy:lle tontit 
34130/4 ja 34117/3 vapaarahoitteisten Hitas II –ehdoin toteutettavien 
omistusasuntojen suunnittelua varten, ensimmäisen 31.12.2014 
saakka ja toisen 31.12.2015 saakka ehdolla, että tontin 34130/4 
rakentaminen aloitetaan 31.12.2014 mennessä.

Asemakaavatiedot

Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontit ovat asuinpientalojen 
korttelialuetta (AP II). Tontin 34130/4 rakennusoikeus on 1 700 km² ja 
tontin 34117/3 rakennusoikeus on 2 100 km².

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi saa kutakin asuntoa kohti 
rakentaa enintään 7 m² asunnon ulkopuolista varastotilaa. 

Autopaikat sijoitetaan tontille.

Ehdotetut vuokrausperusteet

Vuokrausperusteiden vahvistaminen on ajankohtaista, koska 
rakennustyöt ensimmäisellä tontilla on tarkoitus aloittaa kesällä 2013.

Kaupunginvaltuusto päätti 29.8.2012 (asia nro 21, 238 §) Maunulan 
omakotitalotonttien maanvuokrista. Päätöksen mukaan vuosivuokra 
määräytyy pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 
1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 33.

Pientalotonttien 34117/3 ja 34130/4 vuosivuokra voitaisiin tässä 
määritellä pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 
1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 35 euroa. 
Hintatasossa 2/2013 (ind. 1881) laskettu kerrosneliömetrihinta on 658 
euroa.

Kaupunginvaltuuston päätöksen (1.10.1980, asia nro 18) mukaisesti 
asuntotontin vuosivuokra on 4 % tontin laskennallisesta hinnasta. 
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Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on 2,63 
e/kk/m².

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ote asemakaavasta

Tiedoksi; Muutoksenhakuohjeet: Kunnallisvalitus, valtuusto

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.05.2013 § 574

HEL 2013004975 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan 34. kaupunginosan (LänsiPakila) korttelin nro 34117 
tontti nro 3 (osoite Halkosuontie 16, pintaala 5 793m²) ja korttelin nro 
34130 tontti nro 4 (osoite Halkosuontie 18, pintaala 4 815 m²) 
lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka 
seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 
kerrosneliömetrihintaa 35 euroa.

2

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
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Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 18.04.2013 § 199

HEL 2013004975 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta G6 T4, Halkosuontie 16 / Palosuontie 1c, Halkosuontie 18 / Palosuontie 4c

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta 
oikeutetaan vuokraamaan 34. kaupunginosan (LänsiPakila) korttelin 
nro 34117 tontti nro 3 (osoite Halkosuontie 16, pintaala 5 793m²) ja 
korttelin nro 34130 tontti nro 4 (osoite Halkosuontie 18, pintaala
4 815 m²) lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 
saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 
kerrosneliömetrihintaa 35 euroa.

2

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Risto Lehtonen, kiinteistölakimies, puhelin: 310 36617

risto.lehtonen(a)hel.fi
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§ 210
Laajasalon asuinpientalotonttien 49111/14 ja 49112/4 
vuokrausperusteet (Jollaksentie/Sarvastonkaari)

HEL 2013005433 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan 49. kaupunginosan 
(Laajasalo) asemakaavan muutokseen nro 12076 merkityn korttelin nro 
49111 tontin nro 14 ja korttelin nro 49112 tontin nro 4 lautakunnan 
määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin 
ehdoin:

1

Tonttien vuosivuokrat määrätään vapaarahoitteisen sääntelemättömän 
omistus ja/tai vuokraasuntotuotannon osalta pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 
vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana 36 euroa.

Hitasasuntojen osalta tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 
vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana 29 euroa.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.

2

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien 
vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä 
lisäehtoja.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Ote asemakaavasta

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan 49. kaupunginosan (Laajasalo) asemakaavan 
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muutokseen nro 12076 merkityn korttelin nro 49111 tontin nro 14 ja 
korttelin nro 49112 tontin nro 4 lautakunnan määräämästä 
ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tonttien vuosivuokrat määrätään vapaarahoitteisen sääntelemättömän 
omistus ja/tai vuokraasuntotuotannon osalta pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 
vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana 36 euroa.

Hitasasuntojen osalta tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 
vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana 29 euroa.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.

2

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien 
vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä 
lisäehtoja.

Esittelijä

Asemakaavamuutos

Voimaan tulleella asemakaavamuutoksen perusteella asuinpientalojen 
korttelialueen (AP) tontista 49112/2 on mahdollista muodostaa kaksi 
erillistä tonttia 49112/3 ja 49112/4. Ensin mainittu on rakennettu, mutta  
jälkimmäiselle voi asemakaavamuutoksen mukaan rakentaa 1 330 k
m².  

Lisäksi Jollaksentien ja Sarvastonkaaren risteyksen tuntumassa oleva 
pieni puistoalue muutettiin asemakaavamuutoksessa asuinpientalojen 
(AP) korttelialueen tontiksi 49111/14, jonka rakennusoikeus on 480 k
m². 

Tonteille saa rakennusoikeuden lisäksi rakentaa asuntoja palvelevia 
asuntojen ulkopuolisia tiloja.

Varaustilanne

Tontti 49112/4 on varattu Asuntooy Sarvastonkaarelle perustettavan 
asuntoosakeyhtiön lukuun vapaarahoitteisten ilman Hitasehtoja 
toteutettavien omistus ja/tai vuokraasuntojen suunnittelua varten 
31.12.2014 saakka.
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Tonttia 49111/14 ei ole varattu, mutta tontti tultaneen varaamaan joko 
vapaarahoitteisten ilman Hitasehtoja toteutettavien omistus ja/tai 
vuokraasuntojen suunnittelua varten tai vapaarahoitteiseen Hitas
omistusasuntotuotantoon.

Vuokrausperusteet

Tonteille 49111/14 ja 49112/4 esitetään vahvistettaviksi 
vuokrausperusteet.

Vertailutiedot ja muut seikat huomioon ottaen esitetään, että 
asuinpientalotonttien (AP) vuosivuokrat määrättäisiin vapaarahoitteisen 
sääntelemättömän asuntotuotannon osalta pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana 
asuinkerrosneliömetrihintana 36 euroa. Maanvuokran teoreettinen 
vaikutus asumiskustannuksiin olisi tällöin 2,72 euroa/asm²/kk.

Tontille 49111/14 esitetään vaihtoehtoisesti Hitashintaa, joka on 80 % 
edellä mainitusta sääntelemättömästä vuokrausperustehinnasta. 
Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi tällöin 
2,19 euroa/asm²/kk.

Tonteille esitettävä sääntelemätön vuokra vastaa nykyarvoltaan 
(4/2013) noin 680 euron kerrosneliömetrihintaa ja Hitasvuokra 
puolestaan noin 548 euron kerrosneliömetrihintaa.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.

Asuntotonteilla peritään voimassa olevan kaupunginvaltuuston 
päätöksen mukaisesti vuotuisena maanvuokrana 4 % tontin 
laskennallisesta hinnasta.

Vuokraajaksi ehdotetaan noin 60 vuotta eli 31.12.2075 päättyvää 
vuokrakautta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Ote asemakaavasta

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, valtuusto

Kiinteistölautakunta
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.05.2013 § 596

HEL 2013005433 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan 49. 
kaupunginosan (Laajasalo) asemakaavan muutokseen nro 12076 
merkityn korttelin nro 49111 tontin nro 14 ja korttelin nro 49112 tontin 
nro 4 lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 
saakka seuraavin ehdoin:

1

Tonttien vuosivuokrat määrätään vapaarahoitteisen sääntelemättömän 
omistus ja/tai vuokraasuntotuotannon osalta pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 
vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana 36 euroa.

Hitasasuntojen osalta tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 
vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana 29 euroa.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.

2

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien 
vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä 
lisäehtoja.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 02.05.2013 § 229

HEL 2013005433 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta J3 T1, Sarvastonkaari

Päätös
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Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta 
oikeutetaan vuokraamaan 49. kaupunginosan (Laajasalo) 
asemakaavan muutokseen nro 12076 merkityn korttelin 49111 tontin 
14 ja korttelin 49112 tontin 4 lautakunnan määräämästä ajankohdasta 
alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tonttien vuosivuokrat määrätään vapaarahoitteisen sääntelemättömän 
omistus ja/tai vuokraasuntotuotannon osalta pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 
vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana 36 euroa.

Hitasasuntojen osalta tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksi ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 
vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana 29 euroa.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.

2

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien 
vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä 
lisäehtoja.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen

Lisätiedot
Tiina Aitta, kiinteistölakimies, puhelin: 310 73889

tiina.aitta(a)hel.fi
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§ 211
Vuokrausperusteet eräille Laajasalon, Suutarilan ja Tapaninkylän 
tonteille

HEL 2013004372 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

A

oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan 49. kaupunginosan 
(Laajasalo) asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 11888 
merkityt asunto ja autopaikkatontit 49045/1, 49046/3–4, 49047/1, 
49048/1–5, 49075/1, 6, 7–8 ja 10–12 sekä 49090/1–2 lautakunnan 
määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin 
ehdoin:

1

Gunillankallion asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 11888 
sisältyvien asuntotonttien (kerrostalo), jotka toteutetaan Hitasehdoin, 
valtion korkotukemana asuntotuotantona tai asumisoikeusasuntoina, 
vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 30 euroa.  

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.

Kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 16 euroa.

2

Gunillankallion asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 11888 
sisältyvien sääntelemättömien vuokraasuntotonttien (kerrostalo) 
vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 35 euroa.  

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 
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Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.

Kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 16 euroa.

3

Gunillankallion asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 11888 
sisältyvän erityisasumisen tontin (AKS) 49090/2 vuosivuokra 
määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 
ryhmäkotitilojen, palvelutilojen tai muiden Ykäyttötarkoituksen 
mukaisten tilojen osalta 16 euroa ja asuintilojen osalta 30 euroa. 

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.

Asuntotontille mahdollisesti sijoitettavien julkisten palvelutilojen ja 
kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta vuosivuokra määräytyy 
pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 
100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 16 euroa. 

4

Asuntotonttien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille 
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion 
asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille 
rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella 
korkohyvitystä (korkotukea). 

5

Gunillankallion asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 11888 
sisältyvien autopaikkatonttien (LPA) vuosivuokra määrätään pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” 
pistelukua 100 vastaavana neliömetrihintana yhtä (1) euroa. 

6

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien ja 
autopaikoitusalueiden vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan 
mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Hitaskohteiden osalta noudatetaan 
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lisäksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä 
asuntojen hinta ja laatutason sääntelyä koskevia ehtoja.

B

oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan 40. kaupunginosan 
(Suutarila) korttelin nro 40132 tontin nro 4 (LPA) lautakunnan 
määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin 
ehdoin:

1

Suutarilan korttelin nro 40132 tontin nro 4 (LPA) vuosivuokra 
määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana neliömetrihintana yhtä (1) 
euroa. 

2

Muuten noudatetaan tavanomaisia autopaikoitusalueiden 
vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä 
lisäehtoja. 

C

oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan 39. kaupunginosan 
(Tapaninkylä) korttelin nro 39146 tontit nro 14 lautakunnan 
määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin 
ehdoin:

1

Tapaninkylän korttelin nro 39146 asuntotonttien nro 1 (A) ja 
asuntotonttien nro 2 ja 3 (AR) vuosivuokra määrätään pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 30 euroa.  

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.

Kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 16 euroa.

2
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Tapaninkylän korttelin nro 39146 asuntotontin nro 4 (AKR) vuosivuokra 
määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 
26 euroa.  

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.

Kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 16 euroa.

3

Asuntotonttien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille 
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion 
asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille 
rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella 
korkohyvitystä (korkotukea). 

4

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

D

oikeuttaa kiinteistölautakunnan sisällyttämään 49. kaupunginosan 
(Laajasalo) korttelin nro 49048 tontin nro 1 (AK) ja korttelin nro 49075 
tontin nro 7 (AK) vapaarahoitteisten vuokraasuntotuotantoa varten 
vuokrattavien tonttien maanvuokrasopimuksiin seuraavat ostooptiota 
koskevat ehdot:

1

Vuokralaisella on tonttiin ostooikeus, joka on voimassa enintään viisi 
vuotta maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokraajan alkamisesta.

Vuokralaisella on mahdollisuus käyttää ostooikeutta aikaisintaan sen 
jälkeen, kun tontille rakennettavat rakennukset on 
rakennusvalvontaviranomaisen toimesta hyväksytty käyttöön otettaviksi 
ja asunnot on otettu vapaarahoitteiseen vuokraasuntokäyttöön.

2
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Kauppahinta ostooikeutta käytettäessä perustuu virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaan 
yksikköhintaan 39 euroa/kerrosneliömetri ja kaupantekohetkellä 
voimassa olevan, lainvoimaisen rakennusluvan mukaiseen käytettyyn 
kerrosalaan. Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi 
julkaistulla elinkustannusindeksin pisteluvulla korjatun edellä mainitun 
yksikköhinnan mukaan.

Kaupungilla on kuitenkin kaikissa tapauksissa oikeus periä vähintään 
edellä mainittuun yksikköhintaan perustuvaa kauppahintaa, joka 
saadaan kertomalla edellä mainittu yksikköhinta luvulla 18,81 (3/2013, 
ind. 1881).

Myös liiketilojen, monikäyttötilojen sekä julkisia lähipalveluja tai 
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien tilojen osalta peritään samaa 
kauppahintaa kuin asuintilojen osalta.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien, 
asemakaavamääräysten mukaan sallittujen asuntojen ulkopuolisten 
asumista palvelevien tilojen osalta ei peritä kauppahintaa.

3

Mikäli vuokralainen käyttää ostooikeuttaan, mainitut asunnot on 
pidettävä joka tapauksessa vapaarahoitteisessa vuokra
asuntokäytössä vähintään 10 vuotta rakennuksen käyttöönotosta.

Hitassääntelyä ei noudateta.

4

Muilta osin tontin kaupassa noudatetaan kaupungin normaalisti 
käyttämiä kiinteistökaupan ehtoja ja kiinteistölautakunnan mahdollisesti 
päättämiä lisäehtoja ja tarkentavia kauppahinnan määräytymistä 
koskevia ehtoja. 

E

oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään 49. kaupunginosan 
(Laajasalo) korttelin nro 49048 tontin nro 1 ja korttelin 49075 nro tontin 
nro 7 ostooikeuteen perustuvat lopulliset kiinteistökauppojen 
kauppakirjat sekä päättämään niiden ehdot.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
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Liitteet

1 Kruunuvuorenrannan Gunillankallion asemakaavapiirros (11888a)
2 Kruunuvuorenrannan Gunillankallion asemakaavamääräykset (11888b)
3 Suutarilan Tapulikaupungin asemakaavapiirros (9646)
4 Tapaninkylän alueen asemakaavapiirros (11687)
5 Tonttiluettelo

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

A

oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan 49. kaupunginosan 
(Laajasalo) asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 11888 
merkityt asunto ja autopaikkatontit 49045/1, 49046/3–4, 49047/1, 
49048/1–5, 49075/1, 6, 7–8 ja 10–12 sekä 49090/1–2 lautakunnan 
määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin 
ehdoin:

1

Gunillankallion asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 11888 
sisältyvien asuntotonttien (kerrostalo), jotka toteutetaan Hitasehdoin, 
valtion korkotukemana asuntotuotantona tai asumisoikeusasuntoina, 
vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 30 euroa.  

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.

Kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 16 euroa.

2

Gunillankallion asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 11888 
sisältyvien sääntelemättömien vuokraasuntotonttien (kerrostalo) 
vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 35 euroa.  
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Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.

Kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 16 euroa.

3

Gunillankallion asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 11888 
sisältyvän erityisasumisen tontin (AKS) 49090/2 vuosivuokra 
määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 
ryhmäkotitilojen, palvelutilojen tai muiden Ykäyttötarkoituksen 
mukaisten tilojen osalta 16 euroa ja asuintilojen osalta 30 euroa. 

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.

Asuntotontille mahdollisesti sijoitettavien julkisten palvelutilojen ja 
kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta vuosivuokra määräytyy 
pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 
100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 16 euroa. 

4

Asuntotonttien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille 
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion 
asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille 
rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella 
korkohyvitystä (korkotukea). 

5

Gunillankallion asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 11888 
sisältyvien autopaikkatonttien (LPA) vuosivuokra määrätään pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” 
pistelukua 100 vastaavana neliömetrihintana yhtä (1) euroa. 

6
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Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien ja 
autopaikoitusalueiden vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan 
mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Hitaskohteiden osalta noudatetaan 
lisäksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä 
asuntojen hinta ja laatutason sääntelyä koskevia ehtoja.

B

oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan 40. kaupunginosan 
(Suutarila) korttelin nro 40132 tontin nro 4 (LPA) lautakunnan 
määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin 
ehdoin:

1

Suutarilan korttelin nro 40132 tontin nro 4 (LPA) vuosivuokra 
määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana neliömetrihintana yhtä (1) 
euroa. 

2

Muuten noudatetaan tavanomaisia autopaikoitusalueiden 
vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä 
lisäehtoja. 

C

oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan 39. kaupunginosan 
(Tapaninkylä) korttelin nro 39146 tontit nro 14 lautakunnan 
määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin 
ehdoin:

1

Tapaninkylän korttelin nro 39146 asuntotonttien nro 1 (A) ja 
asuntotonttien nro 2 ja 3 (AR) vuosivuokra määrätään pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 30 euroa.  

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.

Kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 16 euroa.
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2

Tapaninkylän korttelin nro 39146 asuntotontin nro 4 (AKR) vuosivuokra 
määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 
26 euroa.  

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.

Kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 16 euroa.

3

Asuntotonttien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille 
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion 
asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille 
rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella 
korkohyvitystä (korkotukea). 

4

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

D

oikeuttaa kiinteistölautakunnan sisällyttämään 49. kaupunginosan 
(Laajasalo) korttelin nro 49048 tontin nro 1 (AK) ja korttelin nro 49075 
tontin nro 7 (AK) vapaarahoitteisten vuokraasuntotuotantoa varten 
vuokrattavien tonttien maanvuokrasopimuksiin seuraavat ostooptiota 
koskevat ehdot:

1

Vuokralaisella on tonttiin ostooikeus, joka on voimassa enintään viisi 
vuotta maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokraajan alkamisesta.

Vuokralaisella on mahdollisuus käyttää ostooikeutta aikaisintaan sen 
jälkeen, kun tontille rakennettavat rakennukset on 
rakennusvalvontaviranomaisen toimesta hyväksytty käyttöön otettaviksi 
ja asunnot on otettu vapaarahoitteiseen vuokraasuntokäyttöön.

2
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Kauppahinta ostooikeutta käytettäessä perustuu virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaan 
yksikköhintaan 39 euroa/kerrosneliömetri ja kaupantekohetkellä 
voimassa olevan, lainvoimaisen rakennusluvan mukaiseen käytettyyn 
kerrosalaan. Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi 
julkaistulla elinkustannusindeksin pisteluvulla korjatun edellä mainitun 
yksikköhinnan mukaan.

Kaupungilla on kuitenkin kaikissa tapauksissa oikeus periä vähintään 
edellä mainittuun yksikköhintaan perustuvaa kauppahintaa, joka 
saadaan kertomalla edellä mainittu yksikköhinta luvulla 18,81 (3/2013, 
ind. 1881).

Myös liiketilojen, monikäyttötilojen sekä julkisia lähipalveluja tai 
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien tilojen osalta peritään samaa 
kauppahintaa kuin asuintilojen osalta.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien, 
asemakaavamääräysten mukaan sallittujen asuntojen ulkopuolisten 
asumista palvelevien tilojen osalta ei peritä kauppahintaa.

3

Mikäli vuokralainen käyttää ostooikeuttaan, mainitut asunnot on 
pidettävä joka tapauksessa vapaarahoitteisessa vuokra
asuntokäytössä vähintään 10 vuotta rakennuksen käyttöönotosta.

Hitassääntelyä ei noudateta.

4

Muilta osin tontin kaupassa noudatetaan kaupungin normaalisti 
käyttämiä kiinteistökaupan ehtoja ja kiinteistölautakunnan mahdollisesti 
päättämiä lisäehtoja ja tarkentavia kauppahinnan määräytymistä 
koskevia ehtoja. 

E

oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään 49. kaupunginosan 
(Laajasalo) korttelin nro 49048 tontin nro 1 ja korttelin 49075 nro tontin 
nro 7 ostooikeuteen perustuvat lopulliset kiinteistökauppojen 
kauppakirjat sekä päättämään niiden ehdot.

Tiivistelmä

Gunillankallion asemakaava ja asemakaavan muutos nro 11888 tuli 
lainvoimaiseksi 25.5.2012. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa alueella 
vuonna 2014. Koko kaavaalueen asuntotonteille (AK, AKS, A) haetaan 
nyt vuokrausperusteet. Esitettävien vuokrausperusteiden mukaan 
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maanvuokran vaikutus asumiskustannuksiin on Hitas, valtion 
korkotuki ja asumisoikeusasuntotonteilla noin 2,30 e/kk/m² (ns. 
alennettu ARAhinta noin 1,85 e/kk/m² huomioiden) ja 
vapaarahoitteisilla vuokraasuntotonteilla 2,60 e/kk/m².

Suutarilan tontti (LPA) 40132/4 on ollut vuokrattuna Tapulin Huolto 
Oy:lle aiemmin. Mainitulle tontille haetaan nyt uudet vuokrausperusteet 
ja tarkoitus on laatia uusi vuokrasopimus. 

Tapaninkylän Vihervarpusentiellä on neljä asuntotonttia (A, AR, AKR), 
joille haetaan vuokrausperusteet. Esitettävien vuokrausperusteiden 
mukaan maanvuokran vaikutus asumiskustannuksiin on rivitalotonteilla 
noin 2,30 e/kk/m² ja kerrostalotontilla noin 2,00 e/kk/m².

Tontit (AK) 49048/1 ja 49075/7 on tarkoitus myydä ostooption 
perusteella tonteille tulevien rakennusten valmistuttua.

Esittelijä

Varauspäätökset

Kaupunginhallitus päätti 28.1.2013 (139 §) varata seuraavat tontit 
31.12.2014 saakka:

 49048/3 YHKodit Oy:lle asumisoikeusasuntojen suunnittelua varten

 49048/4 Asuntotuotantotoimistolle valtion korkotukemien vuokra
asuntojen suunnittelua varten

 49048/5 Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy:lle ja AVAIN asumisoikeus 
Oy:lle asuntohankkeiden suunnittelua varten

 49075/7 Merimieseläkekassalle vapaarahoitteisten, ilman Hitasehtoja 
toteutettavien vuokraasuntojen suunnittelua varten

 49075/11 Alkuasunnot Oy:lle valtion korkotukemien, nuorille 
tarkoitettujen vuokraasuntojen suunnittelua varten.

Kaupunginhallitus päätti 14.1.2013 (49 §) varata seuraavat tontit 
31.12.2014 saakka:

 49075/1 (kuntatietojärjestelmässä tontti 13) ja 49075/6 YIT Rakennus 
Oy:lle vapaarahoitteisten, Hitas I –ehdoin toteutettavien 
omistusasuntojen suunnittelua varten

 49048/1 YIT Rakennus Oy:lle vapaarahoitteisten vuokraasuntojen 
suunnittelua varten.

Kaupunginhallitus päätti 19.4.2010 varata asuntotuotantotoimistolle 
seuraavat tontit (502 §) 31.12.2012 saakka:
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 49046/1 vapaarahoitteisten Hitas I –ehdoin toteutettavien 
omistusasuntojen suunnittelua varten (tontista muodostettu uudet tontit 
3 ja 4)

 49046/2 välimuodon asuntojen suunnittelua varten (tontista 
muodostettu uudet tontit 3 ja 4)

 49047/1 valtion tukemien vuokraasuntojen suunnittelua varten

 39146/13 vapaarahoitteisten Hitas II ehdoin toteutettavien 
omistusasuntojen suunnittelua varten

 39146/4 valtion tukemien vuokraasuntojen suunnittelua varten.

Tonteille 49048/8 ja 10 ei ole tehty varauspäätöstä. 

Asemakaavatiedot

Laajasalo

Kaupunginvaltuuston 22.9.2010 hyväksymän ja 25.5.2012 
lainvoimaiseksi tulleen Gunillankallion asemakaavan ja asemakaavan 
muutoksen nro 11888 mukaan alueelle rakennetaan asuntoja yhteensä 
noin 64 100 km² sekä 3 kpl autopaikoitustontteja (yksi maantasoinen 
ja kaksi pysäköintilaitosta). Lisäksi kaavaalueella on opetustoimintaa 
palvelevien rakennusten korttelialue (YO, tontti 49079/3). 

Kaavaalueelle rakennetaan kolme, neljä ja viisikerroksisia 
kerrostaloja (kaavamerkinnät A, AK, AKS). 

Alueen asemakaavapiirros on liitteenä 1 ja kaavamääräykset liitteenä 
2.

Suutarila

Kaupunginvaltuuston 13.9.1989 vahvistaman ja 27.10.1989 
lainvoimaiseksi tulleen asemakaavan muutoksen nro 9646 mukaan 
tontti 40132/4 on maantasoisten autopaikkojen korttelialuetta (LPA). 

Alueen asemakaavapiirros on liitteenä 3.

Tapaninkylä

Kaupunginvaltuuston 4.6.2008 vahvistaman ja 19.3.2010 
lainvoimaiseksi tulleen asemakaavan muutoksen nro 11687 mukaan 
tontti 39146/1 on asuinrakennusten korttelialuetta (A), tontit 39146/2 ja 
3 rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta (AR) 
sekä tontti 39146/4 kerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen 
asuinrakennusten korttelialuetta (AKR). 
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Alueen asemakaavapiirros on liitteenä 4.

Tonttien tiedot

Tonttien osoitteet, käyttötarkoitukset, rakennusoikeudet ja pintaalat 
ilmenevät liitteestä 5.

Maaperätiedot

Kaupungin käytettävissä olevien tietojen mukaan alueella ei ole 
harjoitettu toimintaa, joka olisi saattanut aiheuttaa maaperän 
pilaantumista. 

Ehdotetut vuokrausperusteet

Vertailutiedot

Kaupunginvaltuusto päätti 12.10.2011 (193 §) oikeuttaa 
kiinteistölautakunnan vuokraamaan 49. kaupunginosan (Laajasalo) 
korttelin nro 49027 tontin nro 1 (A, kerrostalo) lautakunnan 
määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” 
pistelukua 100 vastaavaa 29 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa 
asuntokerrosalan osalta. Tontille toteutetaan vapaarahoitteista 
omistusasuntotuotantoa Hitas I ehdoin.

Kaupunginvaltuusto päätti 14.12.2011 (254 §) oikeuttaa 
kiinteistölautakunnan vuokraamaan 45. kaupunginosan (Vartiokylä) 
korttelin nro 45156 tontit nro 7 ja 8 (AKR, kerrostalo) lautakunnan 
määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” 
pistelukua 100 vastaavaa 26 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa 
asuntokerrosalan osalta. Tontille 45156/7 rakennetaan 
vapaarahoitteisia omistusasuntoja ja tontille 45156/8 vapaarahoitteisia 
Hitasasuntoja. 

Kaupunginvaltuusto päätti 14.3.2012 (67 §) oikeuttaa 
kiinteistölautakunnan vuokraamaan 54. kaupunginosan (Vuosaari) 
korttelin nro 54276 tontin nro 4 (P) lautakunnan määräämästä 
ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 
16 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa asuntokerrosalan osalta. 
Tonteille rakennetaan valtion korkotuella kehitysvammaisten ryhmäkoti.

Kaupunginvaltuusto päätti 29.8.2012 (236 §) oikeuttaa 
kiinteistölautakunnan vuokraamaan 43. kaupunginosan (Herttoniemi) 
korttelin nro 43040 tontin nro 7 (A) lautakunnan määräämästä 
ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 
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25 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa asuntokerrosalan osalta. 
Tontille rakennetaan ensisijaisesti ikääntyville suunnattuja valtion 
tukemia vuokraasuntoja.

Kaupunginvaltuusto päätti 30.11.2011 (241 §) oikeuttaa 
kiinteistölautakunnan vuokraamaan eräät 40. kaupunginosan 
(Suutarila) asemakaavaan nro 11488 sisältyvät Atontit ja ARtontit 
lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka 
pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 
100” pistelukua 100 vastaavaa 25 euron suuruista 
kerrosneliömetrihintaa asuntokerrosalan osalta. Tonteille rakennetaan 
tiivistä pientaloasumista. 

Kaupunginvaltuusto päätti 29.8.2007 (207 §) oikeuttaa 
kiinteistölautakunnan vuokraamaan 39. kaupunginosan (Tapaninkylä) 
korttelin nro 39052 tontit nro 2 ja 3 sekä korttelin nro 39163 tontin nro 1 
lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2070 saakka 
pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 
100” pistelukua 100 vastaavaa 30 euron suuruista 
kerrosneliömetrihintaa asuntokerrosalan osalta. Tonteille rakennetaan 
Hitas II –asuntoja.

Asuntotonttien vuokra

Gunillankallion välimuodon asuntotontille (kerrostalo) esitettävien 
vuokrausperusteiden mukaan vuosivuokra määräytyy pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” 
pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 30 euroa. 
Hintatasossa 03/2013 (ind. 1881) laskettu kerrosneliömetrihinta on 564 
euroa. 

Gunillankallion vapaarahoitteisille vuokraasuntotonteille (kerrostalo) 
esitettävien vuokrausperusteiden mukaan vuosivuokra määräytyy 
pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 
100” pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 35 euroa. 
Hintatasossa 03/2013 (ind. 1881) laskettu kerrosneliömetrihinta on 658 
euroa. 

Tapaninkylän rivitalotonteille (pientalo) esitettävien 
vuokrausperusteiden mukaan vuosivuokra määräytyy pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” 
pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 30 euroa. 
Hintatasossa 03/2013 (ind. 1881) laskettu kerrosneliömetrihinta on 564 
euroa. 

Tapaninkylän kerrostalotontille esitettävien vuokrausperusteiden 
mukaan vuosivuokra määräytyy pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 
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kerrosneliömetrihintaa 26 euroa. Hintatasossa 03/2013 (ind. 1881) 
laskettu kerrosneliömetrihinta on 489 euroa. 

Vuokraajaksi ehdotetaan noin 65 vuotta eli 31.12.2080 päättyvää 
vuokrakautta. 

LPAtonttien vuokra

Gunillankallion asemakaavaalueen LPAtonttien vuosivuokran 
ehdotetaan perustuvan vakiintuneen käytännön mukaisesti virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaan 
yhden (1) euron suuruiseen tonttineliömetrihintaan. 

Vuokraajaksi ehdotetaan noin 65 vuotta, eli 31.12.2080 päättyvää 
vuokrakautta.

LPAtontin 40132/4 vuosivuokran ehdotetaan perustuvan vakiintuneen 
käytännön mukaisesti virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 
100" pistelukua 100 vastaavaan yhden (1) euron suuruiseen 
tonttineliömetrihintaan.

Vuokraajaksi ehdotetaan noin 65 vuotta eli 31.12.2080 päättyvää 
vuokrakautta.

Ostooptio

Tontit 49048/1 ja 49075/7 on tarkoitus vuokrata pitkäaikaisesti osto
optiolla kaupunginhallituksen 1.3.2010 (251 §) tekemän päätöksen 
mukaisesti. Tontit on varattu vapaarahoitteiseen vuokra
asuntotuotantoon. Tonttien kauppahinta perustuisi hintatasossa 
03/2013 (ind. 1881) laskettuna kerrosneliömetrihintaan 734 euroa.

Kaupunginhallituksen päätös 

Kaupunginhallituksen päätti 1.3.2010 (251 §) vahvistaa periaatteet 
luovutettaessa tontteja vapaarahoitteiseen ja 10 vuoden 
korkotukilainalla rahoitettavaan vuokraasuntotuotantoon. Päätöksen 
mukaan tontit luovutetaan vuokraamalla siten, että vuokralaisella on 
tonttiin ostooikeus. Maanvuokra määritetään pitäen perusteena 
kulloinkin kyseessä olevan alueen sääntelemättömään 
asuntotuotantoon luovutettavien tonttien hintatasoa ja noudattaen 
kaupungin tavanomaisia hinnoitteluperiaatteita. 

Tontille rakennettavat asunnot on tontin vuokraaikana pidettävä 
vapaarahoitteisessa vuokraasuntokäytössä. Vuokralaisen 
maanvuokrasopimukseen perustuva ostooikeus on voimassa enintään 
viisi vuotta maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokraajan 
alkamisesta. Vuokralaisella on mahdollisuus käyttää ostooikeutta 
aikaisintaan, kun tontille rakennettava rakennus on 
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rakennusvalvontaviranomaisen toimesta hyväksytty käyttöönotettavaksi 
ja asunnot on otettu vapaarahoitteiseen vuokraasuntokäyttöön. Tontti 
näin myytäessä on sopimusehdoin varmistettava, että sille rakennetut 
asunnot pidetään vuokraasuntokäytössä vähintään 10 vuotta 
rakennuksen käyttöönotosta. 

Päätöksen mukaan tontin kauppahinta määräytyy Laajasalon 
Gunillankallion kaavaalueelta vapaarahoitteiseen vuokra
asuntotuotantoon luovutettavien tonttien osalta käyttäen 
rakennusoikeuden yksikköhintaa laskettaessa kerrointa 1,1. 

Tontinluovutuksessa ei noudateta Hitassääntelyä.

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kruunuvuorenrannan Gunillankallion asemakaavapiirros (11888a)
2 Kruunuvuorenrannan Gunillankallion asemakaavamääräykset (11888b)
3 Suutarilan Tapulikaupungin asemakaavapiirros (9646)
4 Tapaninkylän alueen asemakaavapiirros (11687)
5 Tonttiluettelo

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, valtuusto

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.05.2013 § 595

HEL 2013004372 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan 49. kaupunginosan (Laajasalo) asemakaavaan ja 
asemakaavan muutokseen nro 11888 merkityt asunto ja 
autopaikkatontit 49045/1, 49046/3–4, 49047/1, 49048/1–5, 49075/1, 6, 
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7–8 ja 10–12 sekä 49090/1–2 lautakunnan määräämästä ajankohdasta 
alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Gunillankallion asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 11888 
sisältyvien asuntotonttien (kerrostalo), jotka toteutetaan Hitasehdoin, 
valtion korkotukemana asuntotuotantona tai asumisoikeusasuntoina, 
vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 30 euroa.  

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.

Kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 16 euroa.

2

Gunillankallion asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 11888 
sisältyvien sääntelemättömien vuokraasuntotonttien (kerrostalo) 
vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 35 euroa.  

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.

Kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 16 euroa.

3

Gunillankallion asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 11888 
sisältyvän erityisasumisen tontin (AKS) 49090/2 vuosivuokra 
määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 
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ryhmäkotitilojen, palvelutilojen tai muiden Ykäyttötarkoituksen 
mukaisten tilojen osalta 16 euroa ja asuintilojen osalta 30 euroa. 

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.

Asuntotontille mahdollisesti sijoitettavien julkisten palvelutilojen ja 
kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta vuosivuokra määräytyy 
pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 
100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 16 euroa. 

4

Asuntotonttien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille 
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion 
asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille 
rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella 
korkohyvitystä (korkotukea). 

5

Gunillankallion asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 11888 
sisältyvien autopaikkatonttien (LPA) vuosivuokra määrätään pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” 
pistelukua 100 vastaavana neliömetrihintana yhtä (1) euroa. 

6

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien ja 
autopaikoitusalueiden vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan 
mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Hitaskohteiden osalta noudatetaan 
lisäksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä 
asuntojen hinta ja laatutason sääntelyä koskevia ehtoja.

B

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan 40. kaupunginosan (Suutarila) korttelin nro 40132 tontin 
nro 4 (LPA) lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 
31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Suutarilan korttelin nro 40132 tontin nro 4 (LPA) vuosivuokra 
määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
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1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana neliömetrihintana yhtä (1) 
euroa. 

2

Muuten noudatetaan tavanomaisia autopaikoitusalueiden 
vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä 
lisäehtoja. 

C

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan 39. kaupunginosan (Tapaninkylä) korttelin nro 39146 
tontit nro 14 lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 
31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tapaninkylän korttelin nro 39146 asuntotonttien nro 1 (A) ja 
asuntotonttien nro 2 ja 3 (AR) vuosivuokra määrätään pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 30 euroa.  

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.

Kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 16 euroa.

2

Tapaninkylän korttelin nro 39146 asuntotontin nro 4 (AKR) vuosivuokra 
määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 
26 euroa.  

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.
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Kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 16 euroa.

3

Asuntotonttien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille 
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion 
asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille 
rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella 
korkohyvitystä (korkotukea). 

4

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

D

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
sisällyttämään 49. kaupunginosan (Laajasalo) korttelin nro 49048 tontin 
nro 1 (AK) ja korttelin nro 49075 tontin nro 7 (AK) vapaarahoitteisten 
vuokraasuntotuotantoa varten vuokrattavien tonttien 
maanvuokrasopimuksiin seuraavat ostooptiota koskevat ehdot:

1

Vuokralaisella on tonttiin ostooikeus, joka on voimassa enintään viisi 
vuotta maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokraajan alkamisesta.

Vuokralaisella on mahdollisuus käyttää ostooikeutta aikaisintaan sen 
jälkeen, kun tontille rakennettavat rakennukset on 
rakennusvalvontaviranomaisen toimesta hyväksytty käyttöön otettaviksi 
ja asunnot on otettu vapaarahoitteiseen vuokraasuntokäyttöön.

2

Kauppahinta ostooikeutta käytettäessä perustuu virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaan 
yksikköhintaan 39 euroa/kerrosneliömetri ja kaupantekohetkellä 
voimassa olevan, lainvoimaisen rakennusluvan mukaiseen käytettyyn 
kerrosalaan. Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi 
julkaistulla elinkustannusindeksin pisteluvulla korjatun edellä mainitun 
yksikköhinnan mukaan.

Kaupungilla on kuitenkin kaikissa tapauksissa oikeus periä vähintään 
edellä mainittuun yksikköhintaan perustuvaa kauppahintaa, joka 
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saadaan kertomalla edellä mainittu yksikköhinta luvulla 18,81 (3/2013, 
ind. 1881).

Myös liiketilojen, monikäyttötilojen sekä julkisia lähipalveluja tai 
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien tilojen osalta peritään samaa 
kauppahintaa kuin asuintilojen osalta.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien, 
asemakaavamääräysten mukaan sallittujen asuntojen ulkopuolisten 
asumista palvelevien tilojen osalta ei peritä kauppahintaa.

3

Mikäli vuokralainen käyttää ostooikeuttaan, mainitut asunnot on 
pidettävä joka tapauksessa vapaarahoitteisessa vuokra
asuntokäytössä vähintään 10 vuotta rakennuksen käyttöönotosta.

Hitassääntelyä ei noudateta.

4

Muilta osin tontin kaupassa noudatetaan kaupungin normaalisti 
käyttämiä kiinteistökaupan ehtoja ja kiinteistölautakunnan mahdollisesti 
päättämiä lisäehtoja ja tarkentavia kauppahinnan määräytymistä 
koskevia ehtoja. 

E

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
tekemään 49. kaupunginosan (Laajasalo) korttelin nro 49048 tontin nro 
1 ja korttelin 49075 nro tontin nro 7 ostooikeuteen perustuvat lopulliset 
kiinteistökauppojen kauppakirjat sekä päättämään niiden ehdot.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 18.04.2013 § 186

HEL 2013004372 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta J3 R2, Gunillantie, Koirasaarentie, Lorentzinkuja, Mellinintie, Otonkuja, Reiherintie, 
Rudolfintie; kiinteistökartta J8 P1, Parmaajantie; kiinteistökartta J7 P4, Vihervarpusentie 

Päätös
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A

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta 
oikeutetaan vuokraamaan 49. kaupunginosan (Laajasalo) 
asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 11888 merkityt 
asunto ja autopaikkatontit 49045/1, 49046/3–4, 49047/1, 49048/1–5, 
49075/1, 6, 7–8 ja 10–12 sekä 49090/1–2 lautakunnan määräämästä 
ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Gunillankallion asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 11888 
sisältyvien asuntotonttien (kerrostalo), jotka toteutetaan Hitasehdoin, 
valtion korkotukemana asuntotuotantona tai asumisoikeusasuntoina, 
vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 30 euroa.  

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.

Kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 16 euroa.

2

Gunillankallion asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 11888 
sisältyvien sääntelemättömien vuokraasuntotonttien (kerrostalo) 
vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 35 euroa.  

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.

Kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 16 euroa.

3
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Gunillankallion asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 11888 
sisältyvän erityisasumisen tontin (AKS) 49090/2 vuosivuokra 
määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 
ryhmäkotitilojen, palvelutilojen tai muiden Ykäyttötarkoituksen 
mukaisten tilojen osalta 16 euroa ja asuintilojen osalta 30 euroa. 

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.

Asuntotontille mahdollisesti sijoitettavien julkisten palvelutilojen ja 
kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta vuosivuokra määräytyy 
pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 
100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 16 euroa. 

4

Asuntotonttien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille 
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion 
asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille 
rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella 
korkohyvitystä (korkotukea). 

5

Gunillankallion asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 11888 
sisältyvien autopaikkatonttien (LPA) vuosivuokra määrätään pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” 
pistelukua 100 vastaavana neliömetrihintana yhtä (1) euroa. 

6

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien ja 
autopaikoitusalueiden vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan 
mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Hitaskohteiden osalta noudatetaan 
lisäksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä 
asuntojen hinta ja laatutason sääntelyä koskevia ehtoja.

B

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta 
oikeutetaan vuokraamaan 40. kaupunginosan (Suutarila) korttelin 
40132 tontin 4 (LPA) lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 
31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:
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1

Suutarilan korttelin 40132 tontin 4 (LPA) vuosivuokra määrätään pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” 
pistelukua 100 vastaavana neliömetrihintana yhtä (1) euroa. 

2

Muuten noudatetaan tavanomaisia autopaikoitusalueiden 
vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä 
lisäehtoja. 

C

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta 
oikeutetaan vuokraamaan 39. kaupunginosan (Tapaninkylä) korttelin 
39146 tontit 14 lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 
31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tapaninkylän korttelin 39146 asuntotonttien 1 (A) ja asuntotonttien 2 ja 
3 (AR) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 30 euroa.  

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.

Kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 16 euroa.

2

Tapaninkylän korttelin 39146 asuntotontin 4 (AKR) vuosivuokra 
määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 
26 euroa.  

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.
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Kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 16 euroa.

3

Asuntotonttien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille 
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion 
asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille 
rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella 
korkohyvitystä (korkotukea). 

4

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

D

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta 
oikeutetaan sisällyttämään 49. kaupunginosan (Laajasalo) korttelin 
49048 tontin 1 (AK) ja korttelin 49075 tontin 7 (AK) vapaarahoitteisten 
vuokraasuntotuotantoa varten vuokrattavien tonttien 
maanvuokrasopimuksiin seuraavat ostooptiota koskevat ehdot:

1

Vuokralaisella on tonttiin ostooikeus, joka on voimassa enintään viisi 
vuotta maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokraajan alkamisesta.

Vuokralaisella on mahdollisuus käyttää ostooikeutta aikaisintaan sen 
jälkeen, kun tontille rakennettavat rakennukset on 
rakennusvalvontaviranomaisen toimesta hyväksytty käyttöön otettaviksi 
ja asunnot on otettu vapaarahoitteiseen vuokraasuntokäyttöön.

2

Kauppahinta ostooikeutta käytettäessä perustuu virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaan 
yksikköhintaan 39 euroa/kerrosneliömetri ja kaupantekohetkellä 
voimassa olevan, lainvoimaisen rakennusluvan mukaiseen käytettyyn 
kerrosalaan. Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi 
julkaistulla elinkustannusindeksin pisteluvulla korjatun edellä mainitun 
yksikköhinnan mukaan.

Kaupungilla on kuitenkin kaikissa tapauksissa oikeus periä vähintään 
edellä mainittuun yksikköhintaan perustuvaa kauppahintaa, joka 
saadaan kertomalla edellä mainittu yksikköhinta luvulla 18,81 (3/2013, 
ind. 1881).
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Myös liiketilojen, monikäyttötilojen sekä julkisia lähipalveluja tai 
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien tilojen osalta peritään samaa 
kauppahintaa kuin asuintilojen osalta.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien, 
asemakaavamääräysten mukaan sallittujen asuntojen ulkopuolisten 
asumista palvelevien tilojen osalta ei peritä kauppahintaa.

3

Mikäli vuokralainen käyttää ostooikeuttaan, mainitut asunnot on 
pidettävä joka tapauksessa vapaarahoitteisessa vuokra
asuntokäytössä vähintään 10 vuotta rakennuksen käyttöönotosta.

Hitassääntelyä ei noudateta.

4

Muilta osin tontin kaupassa noudatetaan kaupungin normaalisti 
käyttämiä kiinteistökaupan ehtoja ja kiinteistölautakunnan mahdollisesti 
päättämiä lisäehtoja ja tarkentavia kauppahinnan määräytymistä 
koskevia ehtoja. 

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta 
oikeutetaan tekemään korttelin 49048 tontin 1 ja korttelin 49075 tontin 
7 ostooikeuteen perustuvat lopulliset kiinteistökauppojen kauppakirjat 
sekä päättämään niiden ehdot.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Hanneli Alho, kiinteistölakimies, puhelin: 310 74436

hanneli.alho(a)hel.fi
Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 310 36449

martti.tallila(a)hel.fi
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§ 212
Sörnäisten tonttien nro 291/4 ja 5 asemakaavan muuttaminen (nro 
12174, Sörnäisten verokampus)

HEL 2011001236 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin nro 291 tonttien nro 
4 ja 5 asemakaavan muutoksen 11.12.2012 päivätyn ja 11.4.2013 
muutetun asemakaavapiirustuksen nro 12174 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja SippolaAlho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippolaalho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12174 kartta, päivätty 
11.12.2012, muutettu 11.4.2013

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12174 selostus, päivätty 
11.12.2012, muutettu 11.4.2013

3 Vuorovaikutusraportti 11.12.2012, täydennetty 11.4.2013
4 Viranomaisneuvottelun muistio 20.4.2011
5 Osa päätöshistoriaa
6 Luettelo oheismateriaalista

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino, liikenne 
ja ympäristökeskus

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

Museovirasto, 
kulttuuriympäristön suojelu

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
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Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 10. kaupunginosan 
(Sörnäinen) korttelin nro 291 tonttien nro 4 ja 5 asemakaavan 
muutoksen 11.12.2012 päivätyn ja 11.4.2013 muutetun 
asemakaavapiirustuksen nro 12174 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutosehdotuksen alue on osa itäistä kantakaupunkia, 
jota rajaavat Kaikukatu, Sörnäisten rantatie sekä Haapaniemenkatu. 
Tontti kuuluu Osuuskuntien ja teollisuuden Sörnäinen  
nimiseen valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön eli on 
nk. RKYalue. Asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa 
asemakaavalla aiemmin suojeltujen ja sittemmin korjauskelvottomiksi 
todettujen rakennusten purkamisen osalla tonttia nro 5 sekä 
korvaamisen uusilla. Myös jo aikaisemmin puretun siilon tilalle saa 
rakentaa uudisrakennuksen. Säilyvät rakennukset on suojeltu 
merkinnällä sr2. RKYaluetta on muutosten vuoksi tarvetta rajata 
uudelleen. 

Tontti nro 4 muutetaan hallinto ja virastorakennusten korttelialueesta 
toimitilakäyttöön ja sen sisäpihalle sallitaan kahden ravintola ja 
kokouspaviljongin rakentaminen. 

Esittelijä

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on hallinnon ja julkisten palvelujen 
aluetta. 

Tontti 291/5 on voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 2005 
merkitty toimitilarakennusten korttelialueeksi. Kaikki olevat rakennukset 
on suojeltu. 

Tontti 291/4 on voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 1975 
merkitty hallinto ja virastorakennusten korttelialueeksi. 

Tontit ovat Suomen valtion (Senaattikiinteistöt) omistuksessa.

Asemakaavan muutoksen sisältö 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa tonttien 
muuttaminen verohallinnon käyttöön, nk. verokampukseksi. Kortteliin 
suunnitellaan työpaikkoja n. 1 400 henkilölle.

Tontilla 5 vanhojen suojelurakennusten suojelumerkinnät poistetaan 
lukuun ottamatta kaupunkikuvassa merkittävimpiä ns. Lindqvistin taloa 
B sekä siiloosaa F. Näiden osalta suojelumerkintää tarkistetaan siten, 
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että se sallii tarvittavat terveellisyys, turvallisuus ja 
esteettömyysvaatimusten edellyttämät korjaukset rakennusten käyttöön 
saamiseksi. Näin pyritään varmistamaan rakennusten mahdollisimman 
monipuolinen käyttö myös tulevaisuudessa. Purettavat rakennukset 
korvataan uusilla, jotka kaupunkikuvallisesti pyritään sopeuttamaan 
vanhan rakennuksen tyyliin. Myös aikaisemmin puretun siilon tilalle 
sallitaan rakentaa uudisrakennus. Tontin rakennusoikeus on 15 600 k
m2, jossa on lisäystä 2030
km2. Tontille 4 sallitaan kahden paviljonkimaisen lisärakennuksen 
rakentaminen korttelin sisäpihalle. Tontin rakennusoikeus on 20 900 k
m2.

Tontit on osoitettu toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY). 
Rakennuksiin saa sijoittaa julkisia palvelutiloja, liike, toimisto ja 
ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuustiloja, opetus, studio ja 
näyttelytiloja, kokoontumistiloja, kahvila ja ravintolatiloja sekä liikunta 
ja vapaaajan toimintaa palvelevia tiloja. Liiketiloja saa tontilla olla 
enintään 5 % kerrosalasta.

Liikenne ja pysäköinti 

Tontille 4 saa rakentaa enintään 156 autopaikkaa molempien tonttien 
käyttöön, mikä on noin 50 % enemmän kuin 
kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymä laskentaohje. Verohallinto 
perustelee  tarvetta sillä, että tilaratkaisu tulee olemaan muodoltaan nk. 
monitilaympäristö, jossa tilankäytön tehokkuus (htm2/henkilö) on 
perinteiseen huonetoimistoon verrattuna suurempi. Siitä johtuen tiloissa 
työskentelevä henkilömäärä on perinteiseen verrattuna kaksin tai jopa 
kolminkertainen. Lisäksi Verohallinnon operatiivinen työ sisältää useita 
virkatehtäviä, joissa henkilöauton käyttö on välttämätöntä. Alueelle 
järjestetään pysäköintipaikat yhteiskäyttöautoille rakennuksen 
käyttöönoton jälkeen.

Tontille 4 on rakennettava 600 korkeatasoista 
polkupyöräpysäköintipaikkaa.

Verohallinto on sitoutunut laatimaan liikkumisenohjaussuunnitelman 
puolen vuoden kuluessa rakennuksen käyttöönotosta. 

Palvelut 

Asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa julkista kahvila, ravintola 
ja myymälätilaa rakennusten pohjakerroksiin sekä tontin 4 sisäpihalle 
suunniteltuihin paviljonkimaisiin uudisrakennuksiin.

Ympäristöhäiriöt
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Kaavaehdotukseen on merkitty rakennusten kadunpuoleisille 
julkisivuille kohdistuva melutaso, jonka perusteella voidaan määrittää 
julkisivun kokonaisääneneristävyys melutason ohjearvojen 
edellyttämällä tavalla. Esitetyt melutasot on määritelty siten, että niissä 
on varauduttu arvioituun liikennemäärän kasvun sekä mahdollisen 
Sörnäisten rantatien linjauksen muutoksen aiheuttamaan melun 
lisääntymiseen.

Asemakaavamuutoksen vaikutukset

Asemakaavan toteuttamisella on vaikutuksia rakennusten 
kulttuurihistoriallisiin ja kaupunkikuvallisiin arvoihin sekä liikenteeseen 
ja ympäristön asumisolosuhteisiin sekä julkisten palvelujen 
järjestämiseen. Alueen historialliset arvot muuttuvat, koska vanhoja 
arvokkaita teollisuuskiinteistöjä joudutaan purkamaan. 
Kaupunkikuvallisesti alue pyritään kuitenkin säilyttämään yhtenäisenä 
vanhaa materiaali ja mittakaavamaailmaa noudattamalla. 
Kaupunkikuvassa merkittävimmät suojellut rakennukset säilyvät. 
Liikenne lisääntyy vain vähän suhteessa nykyisiin liikennemääriin.  

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Asemakaavan muutos on käynnistynyt tonttien omistajan Senaatti
kiinteistöjen toimesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti. 

Asemakaavan muutoksen valmistelun yhteydessä on järjestetty 
viranomaisneuvottelu 20.4.2011.  Kaavamuutoksen valmistelun 
yhteydessä on tehty yhteistyötä Museoviraston, Helsingin 
kaupunginmuseon ja rakennusvalvontaviraston kanssa. RKYalueiden 
suojelukysymykset kuuluvat Museoviraston toimivaltaan.

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen asemakaavaosastolle ei ole 
saapunut kirjeitse mielipiteitä. Suullisia mielipiteitä on esitetty 
keskustelutilaisuudessa. 

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
25.1.–25.2.2013.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa rakennusvirasto, ympäristökeskus, pelastuslautakunta, 
Uudenmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus, Museovirasto 
sekä rakennusvalvontavirasto.

Pelastuslautakunta (29.1.2013) toteaa, että pelastustoimen 
toimintaedellytykset korttelin 291 tonteilla 4 ja 5 tulee huomioida jo 
kaavoitusvaiheessa. Pelastustien mitoitusvaatimukset tulee huomioida 
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korttelin suljetusta rakenteesta sekä alueella sijaitsevien rakennusten 
massiivisuuden vuoksi.

Museovirasto (7.3.2013) toteaa, että KTY alueella korjaus ja 
muutostöistä sekä korttelin täydennysrakentamisesta on pyydettävä 
museoviranomaisen lausunto. Museovirasto toteaa myös, että 
Haapaniemenkadun virastotalon arkkitehtoniset ominaispiirteet, 
kulttuurihistoriallinen merkitys ja tarve suojelumerkinnälle tulee selvittää 
kaavoituksen yhteydessä laadittavan rakennushistoriallisen selvityksen 
pohjalta.

Rakennusvalvontavirasto (11.3.2013) esittää lausunnossaan useita 
tarkennuksia asemakaavamääräyksiin.

Lausuntojen johdosta kaavakarttaan ja selostukseen on tehty 
tarkistuksia. Selostuksen liitteeksi on lisätty pelastuslautakunnan 
edellyttämä palotekninen suunnitelma. Haapaniemenkatu 4:n 
virastotalon rakennushistoriallinen selvitys on valmistunut ja se on 
lisätty selostuksen liitteeksi. 

Uudenmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus toteaa 
lausunnossaan (4.3.2013), että kaavaan on syytä lisätä määräys, että 
rakennukset on varustettava koneellisella ilmanvaihdolla ja raittiin ilman 
ottoa ei saa järjestää vieressä kulkevan kadun puolelta. Kyseinen 
määräys on lisätty asemakaavan muutosehdotukseen.

Kannanotot, lausunnot, mielipiteet sekä vastineet niihin on referoitu 
tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä olevassa 
vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Museoviraston lausunnon sekä RKYalueen rajauksen tarkistuksen 
johdosta asemakaavan muutosehdotukseen on tehty seuraavat 
muutokset: 

 Kaavakarttaan on lisätty määräys: Kaavaalueen tontti 5 sisältyy 
valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun 
kulttuuriympäristöön (RKY 2009, Osuusliikkeen ja teollisuuden 
Sörnäinen). 

 Rakennushistoriaselvitys on liitetty asemakaavan muutoksen 
selostuksen liitteeksi. Kaavakarttaan on myös lisätty määräys: 
Rakennushistoriaselvitys on liitettävä lupahakemukseen ja 
ennen korjaus  ja muutostöitä sekä korttelin 
täydennysrakentamista koskevan lupapäätöksen tekemistä 
hakemuksesta tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. 
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Uudenmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskuksen lausunnon 
johdosta kaavaan on lisätty määräys:

 Rakennukset on varustettava koneellisella ilmanvaihdolla ja 
raittiin ilman ottoa ei saa järjestää vieressä kulkevan kadun 
puolelta. 

Pelastuslautakunnan ja rakennusvalvontaviraston lausuntojen johdosta 
selostuksen liitteeksi on lisätty palotekninen lausunto ja liitekartta, jossa 
esitetään pelastusreitit ja huoltoajo.

Rakennusvalvontaviraston lausunnon johdosta asemakaavan 
muutosehdotukseen on tehty seuraavat muutokset:

 Säilytettävän siilon määräykseen on lisätty kohta: "Siiloosaan 
saa pakottavista syistä tehdä vähäisessä määrin pienehköjä 
ikkunaaukkoja, jotka eivät heikennä siilon kaupunkikuvallista 
arvoa".

 Julkisivutiiltä koskeva määräys on muutettu muotoon: 
"Sörnäisten rantatien puoleisen julkisivun tulee olla paikalla 
muurattua perinteisen väristä punatiiltä."  Julkisivurappausta 
koskevaan määräykseen on lisätty määräys: "Lämpörappausta 
ei sallita".

 Koska molempien tonttien kaikille rakennuksille on nyt laadittu 
rakennushistoriallinen selvitys, on määräys velvoitteesta laatia 
sellainen korjaus ja muutostyöhankkeen yhteydessä poistettu.

 Ilmanvaihtokonehuoneen ulkoasuun liittyen on 
asemakaavamerkintään: "Rakennuksen vesikaton ylimmän 
kohdan korkeusasema" lisätty määräys "Tämän tason 
yläpuolelle ei saa sijoittaa teknisiä laitteita".

 Pihapaviljonkeja yhdistäviä käytäviä koskeva julkisivumääräys 
on muutettu muotoon: "Paviljonkeja ja muita rakennuksia 
yhdistävien käytävien tulee olla lasisia".

 Pysäköintitilojen poistoilmahormia koskeva määräys on muutettu 
muotoon " Maanalaisten pysäköintitilojen poistoilmahormi on 
sijoitettava rakennukseen ja johdettava rakennuksen 
korkeimman kohdan yläpuolelle".

 Määräys "rakentaminen ei saa alentaa pohjaveden pintaa eikä 
vähentää pohjaveden virtausta" on muutettu muotoon 
"rakentaminen ei saa muuttaa pohjaveden pintaa eikä vähentää 
pohjaveden virtausta". Maaperän pilaantumista koskeva 
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määräys on muutettu muotoon: "Selvitys maaperän 
pilaantuneisuudesta on tehtävä ennen maanrakentamiseen 
johtavan luvan myöntämistä".

 Asemakaavaan on lisätty määräys "Tontille 4 saa rakentaa 
kannen ja maan alle tason +0.1 yläpuolelle enintään 85 
autopaikkaa tontin 4 käyttöön ja enintään 71 autopaikkaa tontin 
5 käyttöön. Tontin 5 kaikki autopaikat osoitetaan tontilta 4. 
Autopaikkojen yhteismäärä saa olla enintään 156. Autopaikkoja 
saa rakentaa vain asemakaavassa osoitetuille paikoille ". 

Lisäksi on tehty seuraavat muutokset:

 kaavakartassa ja selostuksessa tontin 4 rakennusoikeus 
kerrosalaneliömetreinä kohdassa ollut virheellinen luku 18 900 
km² on korvattu luvulla 20 900 km². Rakentamisen volyymi ei 
muutu korjauksen johdosta.

 kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty joitakin 
teknisluonteisia tarkistuksia, jotka eivät muuta ehdotuksen 
sisältöä. 

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen 
asettaa uudelleen nähtäville.

Kaavaehdotuksesta seuraa tontin omistajalle merkittävää hyötyä, ja 
maapoliittiset neuvottelut on käyty Senaattikiinteistöjen kanssa 
kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän päätöksen mukaisesti. 
Ehdollisena 14.5.2013 allekirjoitettu maankäyttösopimus on tämän 
asemakaavan muutosehdotuksen ohella kaupunginhallituksen 
hyväksyttävänä 20.5.2012. Sopimus on myös oheismateriaalina.

Asemakaavan muutosesitys on kaupunkisuunnittelulautakunnan 
ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja SippolaAlho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippolaalho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12174 kartta, päivätty 
11.12.2012, muutettu 11.4.2013

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12174 selostus, päivätty 
11.12.2012, muutettu 11.4.2013

3 Vuorovaikutusraportti 11.12.2012, täydennetty 11.4.2013
4 Viranomaisneuvottelun muistio 20.4.2011
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5 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Maankäyttösopimus 
2 Ilmakuva

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino, liikenne 
ja ympäristökeskus

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

Museovirasto, 
kulttuuriympäristön suojelu

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Pelastuslautakunta
Rakennusvirasto
Rakennusvalvontavirasto
Kaupunginmuseo

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.05.2013 § 597

HEL 2011001236 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 10. kaupunginosan 
(Sörnäinen) korttelin nro 291 tonttien nro 4 ja 5 asemakaavan 
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muutoksen 11.12.2012 päivätyn ja 11.4.2013 muutetun 
asemakaavapiirustuksen nro 12174 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja SippolaAlho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippolaalho(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 18.04.2013 § 190

HEL 2011001236 T 10 03 03

Kiinteistökartta H3 P4, Kaikukatu 5 / Haapaniemenkatu 6

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle 10. 
kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 291 tonttien 4 ja 5 asemakaavan 
muutosehdotuksesta nro 12174 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että aloitteen asemakaavan muuttamisesta on 
tehnyt tonttien 10291/4 ja 5 omistaja Suomen valtio / Senaatti
kiinteistöt (myöhemmin Senaattikiinteistöt).

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa tonttien 
muuttaminen verohallinnon käyttöön. 

Kaavamuutoksessa tontin 10291/4 käyttötarkoitusta muutetaan 
hallinto ja virastorakennusten korttelialueesta toimitilakäyttöön (KTY). 
Tontille on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 18 900 km², josta 
liikerakennusoikeutta saa olla enintään 5 % rakennusoikeuden 
kokonaismäärästä.

Kaavamuutoksen kartassa ja selostuksessa tontin 4 rakennusoikeus on 
merkitty virheellisesti, ja kaupunkisuunnitteluvirasto tulee antamaan 
kaupunginhallitukselle lausunnon, jonka mukaan tontin 4 
kokonaisrakennusoikeuden määrä tullaan korjaamaan 20 900 km²:iin. 

Toimitilatontilta 10291/5 poistetaan osa vanhojen suojelurakennusten 
suojelumerkinnöistä. Tontin rakennusoikeus ei muutu.

Käyttötarkoituksen muutos sekä muutoksessa osoitettu uusi 
rakennusoikeus korottaa tontin 10291/4 arvoa merkittävästi, joten 
kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän maapoliittisen päätöksen 
mukaiset neuvottelut tulee käydä tontinomistajan kanssa. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 83 (627)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/9
29.05.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin tontinomistajan 
Senaattikiinteistöjen kanssa on tehty edellä mainittu sopimus. 

Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotuksen 
johdosta.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi
Esko Patrikainen, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 11.4.2013

HEL 2011001236 T 10 03 03

Ksv 2483_1

10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 291 tontteja 4 ja 5 koskevasta 
asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 18.12.2012 puoltaa 11.12.2012 
päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa asemakaavalla suojeltujen ja 
sittemmin korjauskelvottomiksi todettujen rakennusten purkamisen 
osalla tontista 5 sekä korvaamisen uusilla. Myös jo aikaisemmin 
puretun siilon tilalle saa rakentaa uudisrakennuksen. Tontti pysyy 
toimitilakäytössä. Tontti 4 muutetaan hallinto ja virastorakennusten 
korttelialueesta toimitilakäyttöön ja sen sisäpihalle sallitaan kahden 
ravintola ja kokouspaviljongin rakentaminen. Tonttien 
kokonaisrakennusoikeus on ehdotukseen tehtyjen tarkistusten mukaan 
36 500 km², jossa on lisäystä 2 030 km².

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
25.1.–25.2.2013.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa rakennusvirasto, ympäristökeskus, pelastuslautakunta, 
Uudenmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus, Museovirasto 
sekä rakennusvalvontavirasto.

Rakennusvirastolla (17.1.2013) ja ympäristökeskuksella (5.2.2013) ei 
ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta. 
Asemakaavan muutosehdotuksesta ei aiheudu kustannuksia 
rakennusvirastolle.
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Kaupunginmuseo ilmoitti (1.2.2013), että kaupunginmuseon ja 
Museoviraston yhteistyösopimuksen mukaan Museovirasto on 
lausunnonantaja valtion rakennusperinnön osalta. Kaupunginmuseo ei 
lausu asemakaavan muutosehdotuksesta. 

Pelastuslautakunta (29.1.2013) toteaa, että pelastustoimen 
toimintaedellytykset korttelin 291 tonteilla 4 ja 5 tulee huomioida jo 
kaavoitusvaiheessa. Pelastustien mitoitusvaatimukset tulee huomioida 
korttelin suljetusta rakenteesta sekä alueella sijaitsevien rakennusten 
massiivisuuden vuoksi.

Museovirasto (7.3.2013) toteaa, että KTY alueella korjaus ja 
muutostöistä sekä korttelin täydennysrakentamisesta on pyydettävä 
museoviranomaisen lausunto. Museovirasto toteaa myös, että 
Haapaniemenkadun virastotalon arkkitehtoniset ominaispiirteet, 
kulttuurihistoriallinen merkitys ja tarve suojelumerkinnälle tulee selvittää 
kaavoituksen yhteydessä laadittavan rakennushistoriallisen selvityksen 
pohjalta.

Rakennusvalvontavirasto (11.3.2013) esittää lausunnossaan useita 
tarkennuksia asemakaavamääräyksiin.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että lausuntojen johdosta 
kaavakarttaan ja selostukseen on tehty tarkistuksia. Selostuksen 
liitteeksi on lisätty pelastuslautakunnan edellyttämä palotekninen 
suunnitelma. Haapaniemenkatu 4:n virastotalon rakennushistoriallinen 
selvitys on valmistunut (Arkkitehtitoimisto Schulman 2013), ja se on 
lisätty selostuksen liitteeksi. 

Uudenmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus toteaa 
lausunnossaan (4.3.2013), että kaavaan on syytä lisätä määräys, että 
rakennukset on varustettava koneellisella ilmanvaihdolla ja raittiin ilman 
ottoa ei saa järjestää vieressä kulkevan kadun puolelta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että kyseinen määräys on lisätty 
asemakaavan muutosehdotukseen.

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä 
olevassa vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Museoviraston lausunnon sekä RKYalueen rajauksen tarkistuksen 
johdosta asemakaavan muutosehdotukseen on tehty seuraavat 
muutokset: 

 Kaavakarttaan on lisätty määräys: Kaavaalueen tontti 5 sisältyy 
valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun 
kulttuuriympäristöön (RKY 2009, Osuusliikkeen ja teollisuuden 
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Sörnäinen). 

 Rakennushistoriaselvitys on liitetty asemakaavan muutoksen 
selostuksen liitteeksi. Kaavakarttaan on myös lisätty määräys: 
Rakennushistoriaselvitys on liitettävä lupahakemukseen ja 
ennen korjaus  ja muutostöitä sekä korttelin 
täydennysrakentamista koskevan lupapäätöksen tekemistä 
hakemuksesta tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.

Uudenmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskuksen lausunnon 
johdosta kaavaan on lisätty määräys: 

 Rakennukset on varustettava koneellisella ilmanvaihdolla ja 
raittiin ilman ottoa ei saa järjestää vieressä kulkevan kadun 
puolelta.

Pelastuslautakunnan ja rakennusvalvontaviraston lausuntojen johdosta 
selostuksen liitteeksi on lisätty palotekninen lausunto ja liitekartta, jossa 
esitetään pelastusreitit ja huoltoajo.

Rakennusvalvontaviraston lausunnon johdosta asemakaavan 
muutosehdotukseen on tehty seuraavat muutokset:

 Säilytettävään siiloon joudutaan mahdollisesti tekemään joitakin 
uusia ikkunaaukkoja välipohjien korkeuksien muutosten vuoksi, 
joten kaavaan on lisätty määräys "Siiloosaan saa pakottavista 
syistä tehdä vähäisessä määrin pienehköjä ikkunaaukkoja, 
jotka eivät heikennä siilon kaupunkikuvallista arvoa".

 Julkisivutiiltä koskeva määräys on muutettu muotoon: 
"Sörnäisten rantatien puoleisen julkisivun tulee olla paikalla 
muurattua perinteisen väristä punatiiltä." Määräystä ei ole 
laajennettu koskemaan myös Kaikukadun puoleista julkisivua, 
koska siellä pyritään ilmentämään rakennuksissa nykysinkin 
vallitsevaa kerroksellisuutta materiaalivaihtelulla. 
Julkisivurappausta koskevaan määräykseen on lisätty määräys: 
"Lämpörappausta ei sallita".

 Koska molempien tonttien kaikille rakennuksille on nyt laadittu 
rakennushistoriallinen selvitys, on määräys velvoitteesta laatia 
sellainen korjaus ja muutostyöhankkeen yhteydessä poistettu.

 Ilmanvaihtokonehuoneen ulkoasuun liittyen on 
asemakaavamerkintään: "Rakennuksen vesikaton ylimmän 
kohdan korkeusasema" lisätty määräys "Tämän tason 
yläpuolelle ei saa sijoittaa teknisiä laitteita".
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 Pihapaviljonkeja yhdistäviä käytäviä koskeva julkisivumääräys 
on muutettu muotoon: "Paviljonkeja ja muita rakennuksia 
yhdistävien käytävien tulee olla lasisia".

 Pysäköintitilojen poistoilmahormia koskeva määräys on muutettu 
muotoon " Maanalaisten pysäköintitilojen poistoilmahormi on 
sijoitettava rakennukseen ja johdettava rakennuksen 
korkeimman kohdan yläpuolelle".

 Määräys "rakentaminen ei saa alentaa pohjaveden pintaa eikä 
vähentää pohjaveden virtausta" on muutettu muotoon 
"rakentaminen ei saa muuttaa pohjaveden pintaa eikä vähentää 
pohjaveden virtausta". Maaperän pilaantumista koskeva 
määräys on muutettu muotoon: "Selvitys maaperän 
pilaantuneisuudesta on tehtävä ennen maanrakentamiseen 
johtavan luvan myöntämistä".

 Asemakaavaan on lisätty määräys "Tontille 4 saa rakentaa 
kannen ja maan alle tason +0.1 yläpuolelle enintään 85 
autopaikkaa tontin 4 käyttöön ja enintään 71 autopaikkaa tontin 
5 käyttöön. Tontin 5 kaikki autopaikat osoitetaan tontilta 4. 
Autopaikkojen yhteismäärä saa olla enintään 156. Autopaikkoja 
saa rakentaa vain asemakaavassa osoitetuille paikoille ".

Lisäksi on tehty seuraavat muutokset:

 kaavakartassa ja selostuksessa tontin 4 rakennusoikeus 
kerrosalaneliömetreinä kohdassa ollut virheellinen luku 18 900 
km² on korvattu luvulla 20 900 km². Rakentamisen volyymi ei 
muutu korjauksen johdosta.

 kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty joitakin 
teknisluonteisia tarkistuksia, jotka eivät muuta ehdotuksen 
sisältöä.

Jatkotoimenpiteet

Kaavaalueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely, 
joka tulee saattaa päätökseen ennen kaavan hyväksymistä.

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole 
olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Lisätiedot
Pia Kilpinen, arkkitehti, puhelin: 310 37443

pia.kilpinen(a)hel.fi
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Pelastuslautakunta 29.01.2013 § 22

HEL 2011001236 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti todeta, että pelastustoimen 
toimintaedellytykset korttelin 291 tonteilla 4 ja 5 tulee huomioida jo 
kaavoitusvaiheessa. Pelastustien mitoitusvaatimukset tulee huomioida 
korttelien suljetusta rakenteesta sekä alueella sijaitsevien rakennusten 
massiivisuuden vuoksi.

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

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

Rakennusvirasto 17.1.2013

HEL 2011001236 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on 18.12.2012 pyytänyt rakennusviraston 
mielipidettä asemakaavan muutosehdotukseen, joka koskee 10. 
kaupunginosassa (Sörnäinen) korttelin 291 tontteja 4 ja 5. 
Asemakaavan muutosaluetta rajaavat Kaikukatu, Sörnäisten rantatie ja 
Haapaniemenkatu.

Alueelle on suunnitteilla toimitilat verohallinnon käyttöön noin 1400 
työntekijälle. Tontin 5 vanhojen suojelurakennusten suojelumerkintä 
poistetaan lukuun ottamatta kaupunkikuvassa merkittävimpiä, ns. 
Lindqvistin taloa sekä siiloosaa. Näiden osalta suojelumerkintää 
tarkistetaan siten, että se sallii tarvittavat terveellisyys, turvallisuus ja 
esteettömyysvaatimusten edellyttämät korjaukset rakennusten käyttöön 
saamiseksi. Purettavat rakennukset korvataan uusilla, jotka 
kaupunkikuvallisesti pyritään sopeuttamaan vanhan rakennuksen 
tyyliin. Tontille 4 sallitaan kahden paviljonkimaisen lisärakennuksen 
rakentaminen korttelin sisäpihalle.

Tontin 4 kerrosala on 18 900 km2. Kerrosalan lisäys voimassa 
olevaan kaavaan verrattuna on 30 km2 . Tontin 5 kerrosala säilyy 
nykyisen asemakaavan mukaisena (15 600 m2). Tonttien 
yhteenlaskettu kerrosala on 34 500 km2. Muutosalueen pintaala on 
10 109 m2.
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Asemakaavan muutosehdotuksesta ei aiheudu kustannuksia 
rakennusvirastolle. Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa 
asemakaavan muutosehdotukseen nro 12174.

24.10.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Elmeri Ahti, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

elmeri.ahti(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.12.2012 § 481

HEL 2011001236 T 10 03 03

Ksv 2483_1, osoite Kaikukatu 5/Haapaniemenkatu 6, karttaruutu H3/P4

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 lähettää 11.12.2012 päivätyn 10. kaupunginosan (Sörnäinen) 
korttelin 291 tonttien 4 ja 5 asemakaavan muutosehdotuksen 
nro 12174 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä. 

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 Kustannuksetliitteen mukaiset asemakaavan 
laatimis ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Päätösjakelu:

 kaupunginhallitus

 hallintokeskus/Kaj:n rooteli, Rämö 

 laskutus, hallintokeskus, Maunula

 laskutus, kaupunkisuunnitteluvirasto, Koski

11.12.2012 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
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Lisätiedot
Pia Kilpinen, arkkitehti, puhelin: 310 37349

pia.kilpinen(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomiinsinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi
Leena Makkonen, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37262

leena.makkonen(a)hel.fi
Sakari Montonen, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37134

sakari.montonen(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomiinsinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Satu Tyynilä, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37187

satu.tyynila(a)hel.fi
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§ 213
Vanhankaupungin erään puistoalueen asemakaavan muuttaminen 
(nro 12159, Villa Arabeskin alue)

HEL 2012009786 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 27. kaupunginosan (Vanhakaupunki) erään puistoalueen 
asemakaavan muutoksen 20.11.2012 päivätyn ja 5.3.2013 muutetun 
asemakaavapiirustuksen nro 12159 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 
Asemakaavamuutoksella muodostuu uusi kortteli nro 27675.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja SippolaAlho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippolaalho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12159 kartta, päivätty 
20.11.2012, muutettu 5.3.2013

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12159 selostus, päivätty 
20.11.2012, muutettu 5.3.2013

3 Havainnekuva
4 Vuorovaikutusraportti 20.11.2012,  täydennetty 5.3.2013
5 Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino, liikenne 
ja ympäristökeskus

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

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
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Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 27. kaupunginosan 
(Vanhakaupunki) erään puistoalueen asemakaavan muutoksen 
20.11.2012 päivätyn ja 5.3.2013 muutetun asemakaavapiirustuksen 
nro 12159 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin 
perustein. Asemakaavamuutoksella muodostuu uusi kortteli nro 27675.

Tiivistelmä

Asemakaavaehdotus mahdollistaa vuonna 1998 asemakaavalla 
suojellun Villa Arabeskin käyttämisen asumiseen, liike ja 
toimistokäyttöön sekä julkisten lähipalvelujen käyttöön 
kaavamerkinnällä ALY.  Tontin rakennusoikeus 320 km2 vastaa Villa 
Arabeskin toteutunutta kerrosalaa. Tontin ajoyhteys osoitetaan 
Hämeentieltä johtavaa puukujaa pitkin. Kaavamääräyksillä turvataan 
Villa Arabeskin sekä siihen liittyvän pihaalueen kaupunkikuvallisten, 
rakennustaiteellisten ja maisemallisten ominaispiirteiden ja arvojen 
säilyminen. Kaupungin tavoitteena on myydä rakennus.

Esittelijä

Alue sijaitsee Verkatehtaanpuistossa Vanhassakaupungissa.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista aluetta, 
asuminen/toimitila. Alue on lisäksi kulttuurihistoriallisesti, 
rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä alue. 
Alue on osa Helsinkipuistona kehitettävää aluetta. Asemakaavan 
muutosehdotus on yleiskaavan mukainen.

Alueella voimassa oleva asemakaava on vahvistettu vuonna 1998. 
Kaavan mukaan alue on puistoa. Villa Arabeski on suojeltu merkinnällä 
sr1. Lisäksi rakennuksella on merkintä yl, rakennusala, jolle saa 
rakentaa julkisia lähipalvelutiloja. 

Alue ja nykyisin tyhjillään oleva rakennus ovat kaupungin 
omistuksessa.

Alueen yleiskuvaus

Villa Arabeski on rakennettu 1920luvulla Verkatehtaan johtajan 
edustushuvilaksi. Arkkitehti Ole Gripenbergin suunnittelema 
kaksikerroksinen puuhuvila edustaa arkkitehtuuriltaan 20luvun 
klassismia. Rakennus on toiminut julkisessa käytössä vuodesta 1959, 
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ensin päivähoitolana ja sittemmin musiikkikouluna ja Metropolia 
ammattikorkeakoulun opetustiloina.  

Villa Arabeski on osa Verkatehtaanpuiston kulttuurihistoriallista ja 
maisemallista kokonaisuutta. Rakennuksen sisäänkäynnille johtaa 
koivukuja Hämeentieltä. Rakennuksen pihapiiriin kuuluvat kiveykset, 
muurit, portaat, allas ja kasvillisuus liittyvät avoimesti ympäröivään 
puistoon.

Verkatehtaanpuisto on osa laajaa virkistysaluekokonaisuutta, joka 
sijoittuu Vanhankaupunginselän ja Vantaanjoen rannoille. 
Verkatehtaanpuisto on myös osa Helsinkipuistona kehitettävää 
aluetta. Läheisyydessä on Vanhankaupunginlahden 
luonnonsuojelualue, joka on Natura 2000 alue. Lisäksi kaavaalue 
kuuluu muinaismuistoalueeseen.

Asemakaavan muutoksen sisältö

Asemakaavan muutoksessa erotetaan Villa Arabeskille oma tontti ja 
mahdollistetaan rakennukselle nykyistä kaavaa monipuolisempi käyttö. 
Kaavamääräyksillä turvataan Villa Arabeskin sekä siihen liittyvän piha
alueen kaupunkikuvallisten, rakennustaiteellisten ja maisemallisten 
ominaispiirteiden ja arvojen säilyminen. Villa Arabeski on asemakaavan 
muutoksessa suojeltu merkinnällä sr2.  Kaavaalueella on annettu 
määräyksiä ympäristön arvokkaiden ominaispiirteiden ja pihaan 
kuuluvien rakenteiden säilyttämiseksi.

Kaavan toteuttamisen vaikutukset kaupunkikuvaan ja rakennettuun 
ympäristöön ovat melko vähäiset. Tontille osoitettu talousrakennus on 
ainoa muutos nykytilaan. Kaavamuutos on luonteeltaan rakennusta ja 
maisemaa säilyttävä eikä se aiheuta merkittäviä muutoksia rakennus 
tai maisemakulttuuriin. 

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta. Osallistuminen ja 
vuorovaikutus on järjestetty osallistumis ja arviointisuunnitelman 
mukaisesti. 

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä Helsingin 
kaupungin rakennusviraston, kiinteistöviraston ja kaupunginmuseon 
kanssa.

Asemakaavan muutosluonnoksesta saatiin sähköpostitse yksi 
mielipide, joka kohdistui puistoalueen pienentämiseen sekä 
rakennuksen suojeluun. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty 
puhelimitse. 
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Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon määrittelemällä 
Verkatehtaanpuistosta Villa Arabeskia varten muodostettavan tontin 
koko niin, ettei se vähennä puiston virkistys ja maisemakulttuurillisia 
arvoja.

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 
14.12.2012–21.1.2013. Ehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin kaupunginmuseon 
johtokunnan, pelastuslautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, 
ympäristökeskuksen, kiinteistöviraston, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut kuntayhtymän, Helen Sähköverkko Oy:n ja 
Helsingin Energian lausunnot. 

Kaupunginmuseon johtokunnan lausunnossa esitettiin Villa Arabeskin 
kaavamääräystä tarkennettavaksi. Muissa lausunnoissa ei ollut 
huomautettavaa.

Asemakaavan muutosehdotukseen on 5.3.2013 tehty seuraava 
tarkistus:

Villa Arabeskin suojelumääräystä tarkennettu siten, että siihen on 
lisätty rakennuksen historiallinen arvo, korjaamisen lähtökohdat ja 
toteutustapa.

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät 
viranomaisten kannanotoista, mielipiteistä ja lausunnoista sekä niiden 
vastineet laajemmin.

Esitys on kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja SippolaAlho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippolaalho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12159 kartta, päivätty 
20.11.2012, muutettu 5.3.2013

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12159 selostus, päivätty 
20.11.2012, muutettu 5.3.2013

3 Havainnekuva
4 Vuorovaikutusraportti 20.11.2012,  täydennetty 5.3.2013
5 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Ilmakuva
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino, liikenne 
ja ympäristökeskus

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

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Kaupunginmuseon johtokunta
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Kiinteistövirasto
Ympäristökeskus
Helsingin Energia liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.05.2013 § 594

HEL 2012009786 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 27. kaupunginosan 
(Vanhakaupunki) erään puistoalueen asemakaavan muutoksen 
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20.11.2012 päivätyn ja 5.3.2013 muutetun asemakaavapiirustuksen 
nro 12159 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin 
perustein. Asemakaavamuutoksella muodostuu uusi kortteli nro 27675.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja SippolaAlho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippolaalho(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 5.3.2013

HEL 2012009786 T 10 03 03

Hankenumero 0944_11

27. kaupunginosan (Vanhakaupunki) puistoaluetta koskevasta 
asemakaavan muutosehdotuksesta (muodostuu uusi kortteli 27675) 
annetut lausunnot

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 20.11.2012 asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa asumisen, julkisen palvelun, liike 
ja toimitilatoiminnan Villa Arabeskissa. Tontin rakennusoikeus 320 k
m2 vastaa Villa Arabeskin toteutunutta kerrosalaa. Tontin ajoyhteys 
osoitetaan Hämeentieltä johtavaa puukujaa pitkin. Kaavamääräyksillä 
turvataan Villa Arabeskin sekä siihen liittyvän pihaalueen 
kaupunkikuvallisten, rakennustaiteellisten ja maisemallisten 
ominaispiirteiden ja arvojen säilyminen. Kaupungin tavoitteena on 
myydä rakennus. 

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
14.12.2012–21.1.2013.

Ehdotuksesta ei tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa kaupunginmuseon johtokunta, pelastuslautakunta, yleisten 
töiden lautakunta, ympäristökeskus, kiinteistövirasto, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut kuntayhtymä, Helen Sähköverkko Oy ja Helsingin 
Energia. 

Pelastuslautakunnalla (29.1.2013), yleisten töiden lautakunnalla 
(29.1.2013), Helen Sähköverkko Oy:llä (1.2.2013), 
ympäristökeskuksella (5.2.2013), kiinteistövirastolla (6.2.2013), 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymällä (7.2.2013) ja 
Helsingin Energialla (8.2.2013) ei ole asemakaavan 
muutosehdotukseen huomautettavaa.
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Kaupunginmuseon johtokunta (29.1.2013) esittää kaavamääräystä Villa 
Arabeskin osalta tarkennettavaksi seuraavanlaiseksi:

Kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokas 
rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä 
sellaisia korjaus, muutos tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät 
rakennuksen rakennustaiteellisia, historiallisia tai kaupunkikuvallisia 
arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Korjaamisen 
lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten tai niihin 
verrattavien rakenteiden säilyttäminen. Mikäli alkuperäisiä 
rakennusosia joudutaan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä 
alkuperäistoteutuksen mukaisesti. Rakennuksen alkuperäiset 
puuikkunat ja ovet tulee säilyttää eikä sisätilojen huonejakoa saa 
oleellisesti muuttaa. Rakennusluvan yhteydessä tulee suunnitelmista 
pyytää kaupunginmuseon lausunto.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tarkentanut Villa Arabeskia koskevaa 
asemakaavamääräystä vastaamaan kaupunginmuseon johtokunnan 
tavoitteita. 

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä 
olevassa vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Asemakaavan muutosehdotuksen Villa Arabeskin suojelua koskeva 
kaavamääräys on tarkennettu muotoon: 

Kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokas 
rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä 
sellaisia korjaus, muutos tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät 
rakennuksen rakennustaiteellisia, historiallisia tai kaupunkikuvallisia 
arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. 

Korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten tai 
niihin verrattavien rakenteiden säilyttäminen. Mikäli alkuperäisiä 
rakennusosia joudutaan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä 
alkuperäistoteutuksen mukaisesti. 

Rakennuksen alkuperäiset puuikkunat ja ovet tulee säilyttää eikä 
huonejakoa saa oleellisesti muuttaa. Rakennusluvan yhteydessä tulee 
suunnitelmista pyytää kaupunginmuseon lausunto.

Jatkotoimenpiteet

Kaavaalueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehty muutos ei ole olennainen, 
joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.
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Lisätiedot
Salla Hoppu, arkkitehti, puhelin: 310 37240

salla.hoppu(a)hel.fi

Helsingin Energia liikelaitos 8.2.2013

HEL 2012009786 T 10 03 03

Helsingin Energian lausunto liitteenä. 

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

jouni.kivirinne(a)helen.fi

Kiinteistövirasto 6.2.2013

HEL 2012009786 T 10 03 03

Kiinteistökartta H5 S2, Hämeentie 159

Kiinteistövirasto toteaa, että asemakaavan muutosalue on kaupungin 
omistuksessa ja kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin aloitteesta.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on erottaa Villa Arabeskille oma 
tontti Verkatehtaanpuistosta ja väljentää rakennuksen käyttötarkoitusta.

Muutoksessa muodostetaan uusi tontti 27675/1, joka on osoitettu 
asuin, liike ja toimistorakennusten sekä julkisten lähipalveluraken
nusten korttelialueeksi (ALY).  Villa Arabeski on asemakaavan 
muutoksessa suojeltu merkinnällä sr2, kaupunkikuvallisesti ja 
rakennustaiteellisesti arvokkaana rakennuksena. Tontin rakennusoi
keus on 320 km², mikä vastaa Villa Arabeskin toteutunutta kerrosalaa. 
Lisäksi tontille on osoitettu rakennusala talousrakennukselle, jolle on 
mahdollista sijoittaa tontille osoitetut autopaikat. 

Tontin ajoyhteys osoitetaan Hämeentieltä johtavaa puukujaa pitkin. 

Kiinteistövirasto toteaa, että kaupungin tavoitteena on myydä Villa 
Arabeski. 

Tilakeskus järjesti Villa Arabeskin myynnistä tarjouskilpailun 21.9.  
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26.10.2012 välisenä aikana. Kiinteistölautakunta päätti 29.11.2012 
(§ 615) myydä rakennuksen korkeimman tarjouksen tehneelle. 
Rakennuksen myynti edellyttää tontin vuokraamista ostajalle. 
Tonttiosasto valmistelee kiinteistölautakunnalle vuokrausesityksen 
omana asiana. Myös puiston kautta merkitystä ajoyhteyden käytöstä ja 
ylläpidosta sovitaan erikseen.

Lopullinen kauppakirja sekä tonttia koskeva maanvuokrasopimus 
tehdään kaavan saatua lainvoiman.

Kiinteistövirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksen 
suhteen.

Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 29.01.2013 § 6

HEL 2012009786 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Rakennusvirasto on tehnyt asemakaavan muutosehdotuksessa 
yhteistyötä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Asemakaavan 
muutosehdotuksesta ei aiheudu kustannuksia rakennusvirastolle.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotusta nro 
12159.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Elmeri Ahti, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

elmeri.ahti(a)hel.fi
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Kaupunginmuseon johtokunta 29.01.2013 § 7

HEL 2012009786 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 27.11.2012

Päätös

Helsingin kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa 
Verkatehtaanpuiston asemakaavan (nro 27675) muutosehdotuksesta 
seuraavan lausunnon.

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa asuminen, 
julkinen palvelu, liike ja toimitilatoiminta Villa Arabeskissa. Tontin 
rakennusoikeus 320 km2 vastaa Villa Arabeskin toteutunutta 
kerrosalaa. Tontin ajoyhteys osoitetaan Hämeentieltä johtavaa 
puukujaa pitkin. Kaavamääräyksillä turvataan Villa Arabeskin sekä 
siihen liittyvän pihaalueen kaupunkikuvallisten, rakennustaiteellisten ja 
maisemallisten ominaispiirteiden ja arvojen säilyminen.

Alueen arkeologia 

Villa Arabeski ympäristöineen sijaitsee Vanhan Helsingin (15501640) 
kaupunkialueella. Villa Arabeskin rakennustöissä 1920luvulla löydettiin 
kaupunkiaikaan kuuluvaa esineistöä. Vuonna 2000 
Verkatehtaanpuistossa kaapeliojia kaivettaessa löydettiin 
kaupunkiaikaan kuuluvan rakennuksen jäännökset ja esineistöä. 

Asemakaavamuutoksessa huvilan lounaispuolelle on merkitty uudelle 
talousrakennukselle rakennusala. Sen maanrakennustyöt vaativat 
arkeologisen valvonnan tai kaivauksen kuten muutkin alueen 
syvemmät maankaivaukset.

Kaavamääräys ehdotuksessa kuuluu seuraavasti: Kaavaalue on 
muinaismuistoaluetta. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja 
muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta 
koskevista toimenpiteistä on neuvoteltava Helsingin kaupunginmuseon 
kanssa.

Kaupunginmuseon johtokunta katsoo, että asemakaavakaavamääräys 
on arkeologisen kulttuuriperinnön suojelemisen kannalta riittävä.

Rakennussuojelu

Verkatehtaanpuisto sijaitsee historiallisesti merkittävällä paikalla 
Vanhankaupungin rannalla.

Puistossa sijaitseva, arkkitehti Ole Gripenbergin suunnittelema 1920
luvun klassismia edustava Villa Arabeski on rakennettu 1928/29 
Helsingfors Mekaniska Väfveri Ab tehtaan isännöitsijän asuintaloksi. 
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Tehtaalla on ollut alueella useita asuinrakennuksia, joista 
kaksikerroksinen Villa Arabeski on ainoa jäljelle jäänyt. Rakennus on 
ollut julkisessa käytössä vuodesta 1959 lähtien ja viimeksi Metropolia 
ammattikorkeakoulun tiloina. Nykyisin rakennus on tyhjillään. 
Rakennus on peruskorjattu 2000luvun vaihteessa ja tällöin 
kaupunginmuseo on laatinut rakennussuojelutavoitteet (muistio 
5.11.1999) korjauksen lähtökohdaksi. Kaupunginmuseo on myös 
ottanut kantaa muutospiirustuksiin (lausunto 23.5.2000). 

Alueella on voimassa asemakaava nro 10240. Kaavan mukaan alue on 
puistoa. Villa Arabeskilla on merkintä YL, rakennusala, jolle saa 
rakentaa julkisia lähipalvelutiloja.

Asemakaavaehdotuksessa Villa Arabeskille esitetään suojelumerkintää 
sr2. Kaavamääräys kuuluu seuraavasti: Kaupunkikuvallisesti ja 
rakennustaiteellisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa 
eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus ja muutostöitä, jotka heikentävät 
rakennuksen kaupunkikuvallisia tai rakennustaiteellisia arvoja tai 
muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Mikäli rakennuksessa on 
aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus korjaus ja 
muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyyliin 
soveltuvalla tavalla. Rakennuksen alkuperäiset puuikkunat ja ovet tulee 
säilyttää eikä huonejakoa saa oleellisesti muuttaa. Rakennusluvan 
yhteydessä tulee suunnitelmista pyytää kaupunginmuseon lausunto.

Villa Arabeski on arkkitehtuurinsa ja historiansa kannalta merkittävä 
rakennus ja kaupunginmuseo esittää kaavamääräystä sen osalta 
tarkennettavaksi seuraavanlaiseksi:

Kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokas 
rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä 
sellaisia korjaus, muutos tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät 
rakennuksen rakennustaiteellisia, historiallisia tai kaupunkikuvallisia 
arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Korjaamisen 
lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten tai niihin 
verrattavien rakenteiden säilyttäminen. Mikäli alkuperäisiä 
rakennusosia joudutaan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä 
alkuperäistoteutuksen mukaisesti. Rakennuksen alkuperäiset 
puuikkunat ja ovet tulee säilyttää eikä sisätilojen huonejakoa saa 
oleellisesti muuttaa. Rakennusluvan yhteydessä tulee suunnitelmista 
pyytää kaupunginmuseon lausunto.

Talousrakennuksen kaavamääräys kuuluu seuraavasti: 

Talousrakennuksen tulee sopeutua arkkitehtuuriltaan tontilla 
sijaitsevaan päärakennukseen ja alueen kulttuurihistoriallisiin 
ominaispiirteisiin. Talousrakennuksen julkisivujen on oltava höylättyä, 
peittomaalattua lautaa ja niiden tulee noudattaa värisävyltään 
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päärakennuksen värisävyjä. Ovien tulee olla puisia. 
Talousrakennuksen kattomateriaalin tulee olla konesaumattua peltiä, 
joka on maalattu samalla värisävyllä kuin päärakennuksen katto.

Kaupunginmuseon johtokunta katsoo, että asemakaavaehdotuksen 
kaavamääräys on talousrakennuksen osalta riittävä, mutta esittää Villa 
Arabeskin kaavamääräystä tarkennettavaksi edellä esitetysti.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Anne Mäkinen

Lisätiedot
Satu Taivaskallio, tutkija, puhelin: 310 79406

satu.taivaskallio(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 29.01.2013 § 19

HEL 2012009786 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti, että sillä ei ole huomautettavaa 
pelastustoimen osalta koskien asemakaavan muutosta nro 12159.

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

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 08.01.2013 § 6

HEL 2012009786 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa 
ympäristökeskus.

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Päivi KippoEdlund

Lisätiedot
Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517
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eeva.pitkanen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.11.2012 § 403

HEL 2012009786 T 10 03 03

Ksv 0944_11, Hämeentie 159, karttaruutu H5

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 lähettää 20.11.2012 päivätyn 27. kaupunginosan 
(Vanhakaupunki) puistoalueen asemakaavan 
muutosehdotuksen nro 12159 kaupunginhallitukselle puoltaen 
sen hyväksymistä

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin 
mielipiteisiin.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 

 asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi 
maankäyttö ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. 

Päätösjakelu:

 kaupunginhallitus

 hallintokeskus/Kaj:n rooteli, Suvi Rämö

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Salla Hoppu, arkkitehti, puhelin: 310 37240

salla.hoppu(a)hel.fi
Juuso Aaltonen, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37076

juuso.aaltonen(a)hel.fi
Jouni Heinänen, maisemaarkkitehti, puhelin: 310 37257

jouni.heinanen(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomiinsinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi
Riitta Salastie, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi

Talous ja suunnittelukeskus Kehittämisosasto 19.10.2012

HEL 2012009786 T 10 03 03
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Talous ja suunnittelukeskuksen kehittämisosasto ei anna asiasta 
lausuntoa.

Lisätiedot
Merja Lehikoinen, suunnittelusihteeri, puhelin: 310 36121

merja.lehikoinen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 8.10.2012

HEL 2012009786 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 18.9.2012

Helsingin kaupunginmuseo on saanut tiedoksi asemakaavamuutoksen 
osallistumis ja arviointisuunnitelman sekä luonnoksen osoitteessa 
Hämeentie 159. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on erottaa 
Verkatehtaanpuistossa sijaitsevalle rakennukselle oma tontti sekä 
muuttaa rakennuksen käyttötarkoitusta asuinkäyttöön sopivaksi. 
Kaupunginmuseo on osallinen asemakaavamuutoksen prosessissa ja 
lausuu luonnoksesta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta 
seuraavaa.

Alueen arkeologia

Villa Arabeski ympäristöineen sijaitsee Vanhan Helsingin (15501640) 
kaupunkialueella. Villa Arabeskin rakennustöissä 1920luvulla löydettiin 
kaupunkiaikaan kuuluvaa esineistöä. Vuonna 2000 
Verkatehtaanpuistossa kaapeliojia kaivettaessa löydettiin 
kaupunkiaikaan kuuluvan rakennuksen jäännökset ja esineistöä. 

Asemakaavamuutoksessa huvilan lounaispuolelle on merkitty uudelle 
talousrakennukselle rakennusala. Sen maanrakennustyöt vaativat 
arkeologisen valvonnan tai kaivauksen kuten muutkin alueen 
syvemmät maankaivaukset.

Kaavamääräyksiin tulee merkitä: Kaavaalue on muinaismuistoaluetta. 
Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen 
kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista 
toimenpiteistä on neuvoteltava Helsingin kaupunginmuseon kanssa.

Rakennussuojelu

Puistossa sijaitseva, arkkitehti Ole Gripenbergin suunnittelema 1920
luvun klassismia edustava Villa Arabeski on rakennettu 1928/29 
Helsingfors Mekaniska Väfveri Ab tehtaan isännöitsijän asuintaloksi. 
Tehtaalla on ollut alueella useita asuinrakennuksia, joista 
kaksikerroksinen villa Arabeski on ainoa jäljelle jäänyt. Rakennus on 
ollut julkisessa käytössä vuodesta 1959 lähtien ja viimeksi Metropolia 
ammattikorkeakoulun tiloina. Nykyisin rakennus on tyhjillään. 
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Rakennus on peruskorjattu 2000luvun vaihteessa ja tällöin 
kaupunginmuseo on laatinut rakennussuojelutavoitteet (muistio 
5.11.1999) korjauksen lähtökohdaksi. Kaupunginmuseo on ottanut 
myös kantaa muutospiirustuksiin (lausunto 23.5.2000). 

Voimassa olevassa asemakaavassa (vuodelta 1998) rakennus on 
osoitettu julkisten lähipalvelutilojen käyttöön ja suojeltu 
kaavamääräyksellä sr1. Kaavamääräyksessä sanotaan seuraavasti: 
Historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus, jota ei saa 
purkaa, eikä siinä saa suorittaa sellaisia muutos ja lisärakentamistöitä 
jotka turmelevat julkisivujen, vesikaton tai sisätilojen historiallista tai 
rakennustaiteellista arvoa tai tyyliä. Mikäli rakennuksessa on 
aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus korjaus tai 
muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen 
luonteeseen hyvin soveltuvalla tavalla.

Nyt esillä olevassa asemakaavaluonnoksessa villa Arabeskille 
esitetään suojelumerkintää sr2. Kaavamääräys kuuluu seuraavasti: 
Kaupunkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas rakennus. 
Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus ja 
muutostöitä, jotka tärvelevät rakennuksen julkisivujen tai vesikaton 
kaupunkikuvallista arvoa. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin 
suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus korjaus ja muutostöiden 
yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyyliin soveltuvalla 
tavalla. Rakennuksen alkuperäiset puuikkunat ja ovet tulee säilyttää 
eikä sisätilojen huonejakoa saa oleellisesti muuttaa.

Rakennuksen julkisivussa on tehty jonkin verran muutoksia. 
Itäjulkisivusta on purettu alkuperäinen keittiönporras ja rakennettu 
kahden kerroksen korkuinen rakennusrungosta ulkoneva porrashuone. 
Muutos on tehty arviolta 194050luvulla ja on ikänsä puolesta 
rinnastettavissa alkuperäisiin rakenteisiin. Kaupunginmuseo katsoo, 
että rakenteella on kulttuurihistoriallisia arvoja ja sitä ei tule purkaa. 
Sisätilojen säilyneisyysaste on pääasiallisesti hyvä, mm. alkuperäistä 
kiinteätä sisustusta ja seinäpanelointia on säilynyt. Kaupunginmuseo 
ehdottaa luonnoksen kaavamääräystä Villa Arabeskin osalta 
muutettavaksi seuraavanlaiseksi:

Kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokas 
rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä 
sellaisia korjaus, muutos tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät 
rakennuksen rakennustaiteellisia, historiallisia tai kaupunkikuvallisia 
arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Korjaamisen 
lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten tai niihin 
verrattavien rakenteiden säilyttäminen. Mikäli alkuperäisiä 
rakennusosia joudutaan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä 
alkuperäistoteutuksen mukaisesti. Rakennuksen alkuperäiset 
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puuikkunat ja ovet tulee säilyttää eikä sisätilojen huonejakoa saa 
oleellisesti muuttaa. Rakennusluvan yhteydessä tulee suunnitelmista 
pyytää kaupunginmuseon lausunto.

Kaavaluonnoksessa tontille on määritelty ala myös 
talousrakennukselle. Talousrakennuksen kaavamääräys kuuluu 
seuraavasti: 

Talousrakennuksen tulee sopeutua arkkitehtuuriltaan ja luonteeltaan 
tontilla sijaitsevaan päärakennukseen ja alueen kulttuurihistoriallisesti 
merkittäviin ominaispiirteisiin. Talousrakennuksen julkisivujen on oltava 
höylättyä, peittomaalattua lautaa. Ovien tulee olla puupintaisia. 
Julkisivujen tulee noudattaa värisävyiltään päärakennuksen värisävyjä. 
Talousrakennuksen kattomateriaalin tulee olla konesaumattua peltiä, 
joka on maalattu samalla värisävyllä kuin päärakennuksen katto.

Kaupunginmuseo muuttaisi kaavamääräystä jättämällä sanan 
”luonteeltaan” pois. Muilta osin kaavamääräys on talousrakennuksen 
osalta riittävä.

Lisätiedot
Satu Taivaskallio, tutkija, puhelin: 310 79406

satu.taivaskallio(a)hel.fi

Rakennusvirasto 2.10.2012

HEL 2012009786 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on 10.9.2012 pyytänyt rakennusvirastolta 
mielipidettä Villa Arabeskin ja Verkatehtaanpuiston asemakaavan 
muutosluonnoksesta. Villa Arabeski sijaitsee osoitteessa Hämeentie 
159. Asemakaavan muutosluonnokseen sisältyy asuin, liike ja 
toimistorakennusten sekä julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue 
ja puistoalue.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on erottaa Villa Arabeskille oma 
tontti Verkatehtaanpuistosta ja muuttaa rakennuksen käyttötarkoitusta 
siten, että se osoitetaan myös asuinkäyttöön. Kiinteistövirasto 
valmistelee rakennuksen myyntiä.

Asemakaavaehdotuksessa olevan korttelin 27675 talousrakennuksen 
rakennusalaa tulee muuttaa siten, että rakennusala ei rajoitu suoraan 
puistoalueeseen. Talousrakennus ja esimerkiksi rakennuksen 
kuivatusjärjestelmät tulee pystyä toteuttamaan ja huoltamaan korttelin 
sisällä.

Korttelin ajoyhteys on osoitettu Hämeentielle. Rakennusviraston 
mielestä tulee tutkia vielä mahdollisuutta ajoyhteyden osoittamista 
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Kaanaanpihan kautta Kaanaankadulle tai korttelin 27671 pelastus ja 
huoltotien kautta Hämeentielle. 

Rakennusvirastolla ei ole edelle esitettyjen lisäksi muuta 
huomautettavaa asemakaavan muutosluonnokseen.

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Elmeri Ahti, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

elmeri.ahti(a)hel.fi
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§ 214
Malmin tontin 38317/3 asemakaavan muuttaminen (nro 12135, 
Pihlajistontie 1)

HEL 2011010608 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 38. kaupunginosan (Malmi, Pihlajamäki) korttelin nro 38317 
tontin nro 3 asemakaavan 13.11.2012 päivätyn ja 11.4.2013 muutetun 
asemakaavapiirustuksen nro 12135 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja SippolaAlho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippolaalho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12135 kartta, päivätty 
13.11.2012, muutettu 11.4.2013

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12135 selostus, päivätty 
13.11.2012, muutettu 11.4.2013

3 Havainnekuva, 13.11.2012
4 Ilmakuva
5 Vuorovaikutusraportti 13.11.2012, täydennetty 11.4.2013 ja 

keskustelutilaisuuden 14.6.2012 muistio
6 Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino, liikenne 
ja ympäristökeskus

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

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
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Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 38. kaupunginosan (Malmi, 
Pihlajamäki) korttelin nro 38317 tontin nro 3 asemakaavan 13.11.2012 
päivätyn ja 11.4.2013 muutetun asemakaavapiirustuksen nro 12135 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa uusien asuinrakennusten 
rakentamisen voimassa olevan asemakaavan mukaiselle yleisten 
rakennusten tontille 38317/3 sekä Pihlajamäentien varren hienon 
kallioalueen suojelemisen. Tontti muutetaan yleisten rakennusten 
korttelialueesta (Y) asuinrakennusten korttelialueeksi (A). Kerrosala 
pienenee 4 000 km²:stä 3 500 km²:iin. Tontin itäreunan kallioalue 
muutetaan lähivirkistysalueeksi (VL/s).

Esittelijä

Alue sijaitsee Pihlajamäessä Pihlajamäentien ja Pihlajistontien 
risteyksessä. Sitä rajaa pohjoisessa Meripihkanpuisto, idässä 
Pihlajamäentie, etelässä Pihlajistontie ja lännessä Pihlajiston ala
asteen koulutontti 38317/2.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista aluetta, 
asuminen/toimitila. Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan 
mukainen.

Alueella on voimassa asemakaava nro 11176, jossa tontti on yleisten 
rakennusten korttelialuetta (Y), jonka kerrosala on 4 000 km². Tontin 
rakennusala on rajattu siten, että Pihlajamäentien varren hieno 
kalliorinne säilyy. Autopaikkojen vähimmäismäärä on 1 ap/500 km².

Alue on Helsingin kaupungin omistuksessa ja on rakentamaton.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti.

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty 
viranomaisyhteistyötä Helsingin Energia liikelaitoksen ja Helen 
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Sähköverkko Oy:n, pelastuslaitoksen, Helsingin kaupungin 
ympäristökeskuksen, rakennusviraston, liikuntaviraston sekä 
kiinteistöviraston tonttiosaston ja geoteknisen osaston kanssa.

Rakennusviraston kannanotto kohdistui mm. lähivirkistysalueen 
merkintään sekä Pihlajamäentien tonttiliittymäjärjestelyihin, 
kulkuyhteyksien esteettömyyteen ja raittien jatkuvuuteen.

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle 
saapunut kirjeitse 10 mielipidettä, jotka koskivat osallistumis ja 
arviointisuunnitelmaa. Lisäksi on esitetty suullisia mielipiteitä. 

Saadut mielipiteet kohdistuivat lähinnä tontin käyttötarkoitukseen ja 
luonnonympäristön säilyttämiseen. Tonttia on alun perin suunniteltu 
uimahallille, mutta sitä ei ole rakennettu. Pihlajamäen asukkaita 
palvelee liikuntaviraston mukaan Malmin uimahalli eikä Pihlajamäkeen 
ole suunnitteilla uimahallia. Tämän vuoksi tontin käyttäminen 
asuntorakentamiseen on perusteltua.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että tontin 
Pihlajamäentien puoleinen lähivirkistysalue on suojeltu asemakaavan 
muutosehdotuksessa merkinnällä: Asemakaavahistoriallisesti, 
rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävä 
aluekokonaisuus (VL/s).

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
30.11.2012.–4.1.2013.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa kiinteistövirasto, yleisten töiden lautakunta, 
ympäristölautakunta ja pelastuslautakunta sekä Helsingin Energia
liikelaitos, Helen Sähköverkko Oy ja Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut kuntayhtymä (HSY).

Helsingin Energialla (31.1.2013), Helen Sähköverkko Oy:llä 
(28.1.2013), kiinteistövirastolla (29.1.2013), pelastuslautakunnalla 
(18.12.2012) ja HSY:llä (29.1.2013) ei ole huomautettavaa 
asemakaavan muutosehdotuksesta.

Ympäristölautakunta (8.1.2013) toteaa, että kaavaalue sijaitsee 
Pihlajamäentien melualueella.  Asumisterveyden ja viihtyisyyden 
turvaamiseksi määräyksiä tulisi vielä tarkentaa lisäämällä määräys 
siitä, etteivät asunnon ikkunat saa suuntautua yksinomaan 
Pihlajamäentielle päin.

Asemakaavaan on lisätty ympäristölautakunnan esittämä määräys.

Yleisten töiden lautakunta (18.12.2012) kiinnittää huomiota mm. 
lähivirkistysalueeksi merkityn alueen käyttötarkoitukseen, tonttiliittymän 
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järjestämiseen ja esteettömyyteen, kuten rakennusvirasto jo kaavan 
luonnosvaiheessa. Kaavaa ei kuitenkaan ole lausunnon perusteella 
muutettu. 

Lausunnot ja mielipiteet on tarkemmin selostettu ja niihin on annettu 
vastineet liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Asemakaavan muutosehdotukseen on lausuntojen johdosta lisätty 
seuraava määräys:

 asunnot eivät saa aueta pelkästään Pihlajamäentien puolelle.

Tehty muutos ei ole olennainen, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa 
uudelleen nähtäville.

Esitys on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja SippolaAlho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippolaalho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12135 kartta, päivätty 
13.11.2012, muutettu 11.4.2013

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12135 selostus, päivätty 
13.11.2012, muutettu 11.4.2013

3 Havainnekuva, 13.11.2012
4 Ilmakuva
5 Vuorovaikutusraportti 13.11.2012, täydennetty 11.4.2013 ja 

keskustelutilaisuuden 14.6.2012 muistio
6 Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino, liikenne 
ja ympäristökeskus

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

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
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asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta
Kiinteistövirasto
Helsingin Energia liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.05.2013 § 575

HEL 2011010608 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 38. kaupunginosan (Malmi, 
Pihlajamäki) korttelin nro 38317 tontin nro 3 asemakaavan 13.11.2012 
päivätyn ja 11.4.2013 muutetun asemakaavapiirustuksen nro 12135 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja SippolaAlho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippolaalho(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 11.4.2013

HEL 2011010608 T 10 03 03
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Ksv 0591_1

38. kaupunginosan (Malmi, Pihlajamäki) korttelin 38317 tonttia 3 
koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 13.11.2012 asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa uusien asuinrakennusten 
rakentamisen tontille 38317/3 sekä Pihlajamäentien varren hienon 
kallioalueen suojelemisen. Tontti muutetaan yleisten rakennusten 
korttelialueesta (Y) asuinrakennusten korttelialueeksi (A). Kerrosala 
pienenee 4 000 km²:stä 3 500 km²:iin. Tontin itäreunan kallioalue 
muutetaan lähivirkistysalueeksi (VL/s).

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
30.11.2012.–4.1.2013.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa kiinteistövirasto, yleisten töiden lautakunta, 
ympäristölautakunta ja pelastuslautakunta sekä Helsingin Energia
liikelaitos, Helen Sähköverkko Oy ja Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut kuntayhtymä (HSY).

Helsingin Energialla (31.1.2013), Helen Sähköverkko Oy:llä 
(28.1.2013), kiinteistövirastolla (29.1.2013), pelastuslautakunnalla 
(18.12.2012) ja HSY:llä (29.1.2013) ei ole huomautettavaa 
asemakaavan muutosehdotuksesta.

Ympäristölautakunta (8.1.2013) toteaa, että kaavaalue sijaitsee 
Pihlajamäentien melualueella. Melumallinnuksen mukaan melutaso on 
ennustetilanteessa julkisivuilla enimmillään 67 dB eli huomattavan 
korkea. Kaavan mukainen asuinrakennusten sijoittelu suojaa hyvin 
pihaalueita ja kaavamääräyksellä on määrätty, etteivät asuntojen 
parvekkeet saa suuntautua Pihlajamäentielle päin. Etelään 
suuntautuvat parvekkeet korttelin sisäosissa on määrätty lasitettaviksi. 
Asumisterveyden ja viihtyisyyden turvaamiseksi määräyksiä tulisi vielä 
tarkentaa lisäämällä määräys siitä, etteivät asunnon ikkunat saa 
suuntautua yksinomaan Pihlajamäentielle päin.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että asemakaavaan on lisätty 
ympäristölautakunnan esittämä määräys.

Yleisten töiden lautakunta (18.12.2012) toteaa, että asuinkorttelin ja 
Pihlajistontien väliin jäävä kapea oleskeluun ja virkistykseen ajateltu 
lähipuisto (VL) on pääkadun liikennemelun ja päästöjen 
vaikutusalueella ja sopii sijaintinsa puolesta paremmin 
suojaviheralueeksi (EV). Asemakaavan muutosehdotuksen esittämä 
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tonttiliittymä sijoittuu Pihlajistontien ja Pihlajistonkujan risteysalueelle. 
Tonttiliittymän järjestäminen risteysalueelle saattaa aiheuttaa 
epäselvyyttä väistämissäännöissä eri tienkäyttäjien välillä. Yleisten 
töiden lautakunta muistuttaa, että kulkuyhteydet jalkakäytäville ja 
ulkoilureiteille sekä tontin sisällä tulee pyrkiä toteuttamaan 
mahdollisimman esteettömiksi, vaikka alue on maastonmuodoiltaan 
haasteellinen. Tontin rajautuminen Meripihkapuiston puistokäytävään 
on tarkistettava, sillä käytävän tulee olla selkeästi irti tontin rajasta, jotta 
sen rakenteet mahtuvat viheralueelle ja ylläpito ja hulevesien 
ohjaaminen onnistuvat viheralueen puolella. Asemakaavan 
muutoksesta rakennusvirastolle aiheutuvat kustannukset ovat vähäiset: 
jatkossa ylläpitokustannuksia aiheutuu uuden lähivirkistysalueen 
luonnonhoidosta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että lähivirkistysalue VL/s, joka 
sijaitsee Pihlajanmäetien ja asuinkorttelin välillä on 
asemakaavahistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti 
merkittävä aluekokonaisuus. Alue on kalliota, jonka poimuissa kasvaa 
harvakseltaan mäntyjä. Pienehkö alue Pihlajiston ja Pihlajamäen 
risteyksessä poikkeaa maastoltaan karusta ja kallioisesta alueesta, 
joka mahdollistaisi alueen merkinnän suojaviheralueeksi (EV). 
Kaavamerkinnällä VL/s halutaan kuitenkin osoittaa koko alueen 
merkitys ja arvo, vaikkakin sen toteuttaminen suojaviheralueena 
pieneltä osalta olisi mahdollinen.

Asemakaavan muutosehdotuksessa esitetty tonttiliittymä on 
sijainniltaan soveltuvin mahdollinen ratkaisu. Risteysalueelle sijoittuva 
tonttiliittymä saattaa aiheuttaa epäselvyyttä väistämissäännöissä eri 
tienkäyttäjien välillä, mutta on ratkaisuna varsin tavanomainen.

Meripihkapuistossa oleva Pihlajamäenpolku, joka on tärkeä yhdistävä 
puistokäytävä Pihlajamäentien ja Salpausseläntien välillä, säilyy 
nykyisellä paikallaan. Asemakaavaehdotuksen asuinrakennusten 
korttelialueelta on mahdollista toteuttaa esteetön kulku 
Pihlajamäenpolulle ja Pihlajistontielle.

Asuinrakennusten korttelialue rajautuu suoraan Pihlajamäenpolkuun 
noin 20 metrin matkalla, paikassa jossa maasto on tasaista 
korttelialueen ja raitin välillä. Hulevesien ohjaamisesta ei näin 
muodostune ongelmaa. Valaistun Pihlajamäenpolun yksi valaisin jää 
korttelialueen puolelle, joten sen siirtäminen tulee ajankohtaiseksi 
asemakaavamuutoksen toteutuessa.

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä 
olevassa vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset
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Asemakaavan muutosehdotukseen on lausuntojen johdosta lisätty 
seuraava määräys:

 asunnot eivät saa aueta pelkästään Pihlajamäentien puolelle.

Jatkotoimenpiteet

Kaavaalueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä. 

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole 
olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Lisätiedot
Tuula Helasvuo, arkkitehti, puhelin: 310 37297

tuula.helasvuo(a)hel.fi

Helsingin Energia liikelaitos 31.1.2013

HEL 2011010608 T 10 03 03

Helsingin Energian lausunto liitteenä 1. 

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

jouni.kivirinne(a)helen.fi

Kiinteistövirasto 29.1.2013

HEL 2011010608 T 10 03 03

Kaupunki omistaa asemakaavan muutosalueen.

Pihlajamäentien varrella sijaitse Ytontti on tarkoitus muuttaa 
asuinrakennusten korttelialueeksi ja lähivirkistysalueeksi. Uusi tontti 
sijoitetaan niin, että sen ja Pihlajamäentien väliin jää lähivirkistysalue, 
joka suojaa uutta tonttia. Uuden tontin rakennusoikeus on 3 500 km².      

Kiinteistövirastolla ei ole huomauttamista asemakaavan 
muutosehdotuksesta nro 12135.

Lisätiedot
Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 08.01.2013 § 8

HEL 2011010608 T 10 03 03

Päätös
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Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Kaavaalue sijaitse Pihlajamäentien melualueella. Melumallinnuksen 
mukaan melutaso on ennustetilanteessa julkisivuilla enimmillään  67 
dB eli huomattavan korkea. Kaavan mukainen asuinrakennusten 
sijoittelu suojaa hyvin pihaalueita ja kaavamääräyksellä on määrätty, 
etteivät asuntojen parvekkeet saa suuntautua Pihlajamäentielle päin. 
Etelään suuntautuvat parvekkeet korttelin sisäosissa on määrätty 
lasitettaviksi.  Asumisterveyden ja viihtyisyyden turvaamiseksi 
määräyksiä tulisi vielä tarkentaa lisäämällä määräys siitä, etteivät 
asunnon ikkunat saa suuntautua yksinomaan Pihlajamäentielle päin.

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Päivi KippoEdlund

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

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 18.12.2012 § 579

HEL 2011010608 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Asemakaavanmuutosehdotus koskee 38. kaupunginosan (Malmi, 
Pihlajamäki) korttelin 38317 tonttia 3. 

Asemakaavan muutoksessa muutetaan rakentamaton yleisten 
rakennusten korttelialueeksi varattu tontti (Y) asuinrakennusten 
korttelialueeksi (A) ja Pihlajamäentien varrella oleva kallio erotetaan 
tontista lähivirkistysalueeksi. Kallioalue suojellaan merkinnällä VL/s: 
asemakaavahistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti 
merkittävä alue. 

Asuinkorttelin ja Pihlajistontien väliin jäävä kapea oleskeluun ja 
virkistykseen ajateltu lähipuisto (VL) on pääkadun liikennemelun ja 
päästöjen vaikutusalueella ja sopii sijaintinsa puolesta paremmin 
suojaviheralueeksi (EV).

Asemakaavan muutosehdotuksen esittämä tonttiliittymä sijoittuu 
Pihlajistontien ja Pihlajistonkujan risteysalueelle. Tonttiliittymän 
järjestäminen risteysalueelle saattaa aiheuttaa epäselvyyttä 
väistämissäännöissä eri tienkäyttäjien välillä. 
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Yleisten töiden lautakunta muistuttaa, että kulkuyhteydet jalkakäytäville 
ja ulkoilureiteille sekä tontin sisällä tulee pyrkiä toteuttamaan 
mahdollisimman esteettömiksi, vaikka alue on maastonmuodoiltaan 
haasteellinen. 

Tontin rajautuminen Meripihkapuiston puistokäytävään on tarkistettava, 
sillä käytävän tulee olla selkeästi irti tontin rajasta, jotta sen rakenteet 
mahtuvat viheralueelle ja ylläpito ja hulevesien ohjaaminen onnistuvat 
viheralueen puolella. 

Asemakaavan muutoksesta rakennusvirastolle aiheutuvat 
kustannukset ovat vähäiset: jatkossa ylläpitokustannuksia aiheutuu 
uuden lähivirkistysalueen luonnonhoidosta. 

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotusta nro 
12135 edellä esitetyin huomautuksin.

Käsittely

18.12.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos:
Lisätään päätösehdotuksen neljänneksi  kappaleeksi seuraava:

”Asuinkorttelin ja Pihlajistontien väliin jäävä kapea oleskeluun ja 
virkistykseen ajateltu lähipuisto (VL) on pääkadun liikennemelun ja 
päästöjen vaikutusalueella ja sopii sijaintinsa puolesta paremmin 
suojaviheralueeksi (EV).”

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 18.12.2012 § 160

HEL 2011010608 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti todeta, ettei sillä ole huomautettavaa 
38.kaupunginosan (Malmi, Pihlajamäki) korttelin 38317 tontin 3 
asemakaavan muutosehdotukseen nro 12135.
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Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pulmu Waitinen, palotarkastaja, puhelin

pulmu.waitinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.11.2012 § 390

HEL 2011010608 T 10 03 03

Ksv 0591_1, Pihlajistontie 1, karttaruutu J6/P1

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 lähettää 13.11.2012 päivätyn 38. kaupunginosan (Malmi, 
Pihlajamäki) korttelin 38317 tontin 3 asemakaavan 
muutosehdotuksen nro 12135 kaupunginhallitukselle puoltaen 
sen hyväksymistä. 

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin 
mielipiteisiin. 

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

Päätösjakelu:

 kaupunginhallitus

 hallintokeskus/Kaj:n rooteli/Vartiainen

Käsittely

13.11.2012 Ehdotuksen mukaan

Olavi Veltheim: Esittelijä jakoi päivitetyn alustavan meluselvityksen 
(Pihlajamäki 38317/3), joka korvaa asemakaavan muutosehdotuksen 
selostuksessa olleen alustavan meluselvityksen. 

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
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Lisätiedot
Taru Tyynilä, arkkitehti, puhelin: 310 37282

taru.tyynila(a)hel.fi
Tuula Helasvuo, arkkitehti, puhelin: 310 37297

tuula.helasvuo(a)hel.fi
Mervi Nicklen, maisemaarkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi
Taneli Nissinen, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37447

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

peik.salonen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 20.6.2012

HEL 2011010608 T 10 03 03

Asemakaavanmuutosluonnos koskee 38. kaupunginosan (Malmi, 
Pihlajamäki) korttelin 38317 tonttia 3. 

Asemakaavan muutoksessa muutetaan rakentamaton yleisten 
rakennusten korttelialueeksi varattu tontti (Y) asuinrakennusten 
korttelialueeksi (A) ja Pihlajamäentien varrella oleva kallio erotetaan 
tontista lähivirkistysalueeksi. Kallioalue suojellaan merkinnällä VL/s: 
asemakaavahistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti 
merkittävä alue. 

Tonttiliittymän järjestäminen Pihlajistontieltä tontille on vaikeaa. 
Asemakaavan muutosluonnoksen esittämä ajoyhteys on merkitty 
Pihlajistontiellä bussipysäkin kohdalle. Ajoyhteys muuttaisi 
Pihlajistonkujan ja Pihajistontien risteyksen liikenteen nelisuuntaiseksi, 
jolloin myös liikenne lähellä Pihlajistontien ja Pihlajamäentien 
liikennevaloohjattua risteystä sekavoituisi. Rakennusvirasto katsoo, 
että ennen kuin asemakaavan muutosta on tarkoituksenmukaista viedä 
eteenpäin, on liikennesuunnittelussa löydettävä ratkaisu järjestää 
toimiva ja turvallinen ajoyhteys tontille huomioiden lähialueen muun 
liikenteen sujuvuus.

Rakennusvirasto muistuttaa, että kulkuyhteydet jalkakäytäville ja 
ulkoilureiteille sekä tontin sisällä tulee pyrkiä toteuttamaan 
mahdollisimman esteettömiksi, vaikka alue on maastonmuodoiltaan 
haasteellinen. 

Jatkosuunnittelussa on tarkistettava myös tontin rajautuminen 
Meripihkapuiston puistokäytävään: käytävän tulee olla selkeästi irti 
tontin rajasta, jotta sen ylläpito ja hulevesien ohjaaminen onnistuvat 
viheralueen puolella. 

Rakennusvirasto toivoo, että tämän asemakaavamuutoksen 
yhteydessä ratkaistaisiin myös viereisellä, koulun tontilla oleva raittien 
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epäjatkuvuus: Pihlajistontien ali on rakennettu alikulku, mutta raitti 
loppuu koulun tontille. Raitin jatkumisen varmistamiseksi sen tulisi olla 
selkeästi joko Pihlajistontien katualueella tai Pihlajalaakson 
puistoalueella.

Lisätiedot
Vertainen Virpi, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38518

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

elmeri.ahti(a)hel.fi
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§ 215
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 
valtuuston jäsenen valinta

HEL 2012015817 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti 

1. myöntää Risto Rankille vapautuksen Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen 
luottamustoimesta ja

2. valita Aatos Hallipellon uudeksi jäseneksi Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuoden 2016 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti todeta, että uuden jäsenen 
henkilökohtaisena varajäsenenä Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa on LeaRiitta Mattila.  

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
MarjaLiisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marjaliisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ranki Risto eronpyyntö HUS valtuuston jäsenyydestä

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee 

1. myöntää Risto Rankille vapautuksen Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen 
luottamustoimesta ja
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2. valita _____________ uudeksi jäseneksi Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuoden 2016 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee todeta, että uuden jäsenen 
henkilökohtaisena varajäsenenä Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa on LeaRiitta Mattila.  

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän 
asian osalta heti. 

Esittelijä

Risto Ranki (Kok.) pyytää (15.5.2013) vapautusta Helsingin ja 
Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen 
luottamustoimesta luottamustehtävien uudelleen järjestelyjen vuoksi. 

Kaupunginvaltuusto valitsi 30.1.2013 Risto Rankin jäseneksi Helsingin 
ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 
2013 alkavaksi toimikaudeksi. Kaupunginvaltuuston on valittava uusi 
jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.   

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
MarjaLiisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marjaliisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ranki Risto eronpyyntö HUS valtuuston jäsenyydestä

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.05.2013 § 599
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HEL 2012015817 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:  

Kaupunginvaltuusto päättänee 

1. myöntää Risto Rankille vapautuksen Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen 
luottamustoimesta ja 
�

2. valita _____________ uudeksi jäseneksi Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuoden 2016 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee todeta, että uuden jäsenen 
henkilökohtaisena varajäsenenä Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa on LeaRiitta Mattila.  

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän 
asian osalta heti. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
MarjaLiisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marjaliisa.rautanen(a)hel.fi
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§ 216
Kj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite asukkaiden ja asiakkaiden 
tiedonsaannin parantamisesta

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen ja seitsemän muun valtuutetun 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Riitta Lampelto, projektipäällikkö, puhelin: 310 24443

riitta.lampelto(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen ja 
seitsemän muun valtuutetun aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Tuomo Valokainen ja seitsemän muuta valtuutettua 
esittävät aloitteessaan, että ”nykyaikainen nettiverkosto mahdollistaa 
nopean haun” asiakkaalle ja kaupungin asukkaalle, jolla hän saa eri 
kaupungin viranomaisten nimet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet 
helposti. 

Asukas voi lähettää kaupungin kirjaamoon kysymyksiä omasta 
asuinalueesta ja sen suunnittelusta. Aloitteen tekijöiden mukaan 
ongelmana kuitenkin on se, että asukas ei saa vastauksia 
lähettämiinsä kysymyksiin. Aloitteen tekijöiden mukaan ”posteihin ei 
vastata, vaan asia jää pyörimään bittiavaruuteen”. Aloitteen tekijöiden 
mukaan kaupungin virkoja ja tehtäviä hoitavat henkilöt ovat myös 
vaikeasti tavoitettavissa puhelimitse. 

Kaikilta  hallintokunnilta on pyydetty lausunto  aloitteeseen ja  siihen on 
saatu 27.3.2013 mennessä 24 lausuntoa. Kaupunginhallitus viittaa 
saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että saaduissa lausunnoissa todetaan, 
että aloitteen tekijät ovat nostaneet esille tärkeän asian, asukkaiden ja 
kaupungin työntekijöiden ja viranhaltijoiden sujuvan kanssakäymisen. 
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Hyvä ja sujuva asiakaspalvelu on lausunnonantajien mukaan 
kaupungin strategian mukainen tavoite. 

Kaupungin eri virastojen ja liikelaitosten palautekäsittely on 
aikaisemmin perustunut sähköpostiin sekä lukuisiin muihin erilaisiin 
järjestelmiin. Yhtenäistä systematiikkaa asiakaspalautteiden käsittelylle 
ei kaupungin hallinnossa ole ollut. Nyt tilanne on kuitenkin olennaisesti 
parantunut. Vuoden 2013 alussa kaupunki on ottanut käyttöön uuden 
palautejärjestelmän, jota hallintokeskuksen viestinnän 
yleisneuvontapiste Virkainfo hallinnoi.

Uusi palautejärjestelmä on nyt pilottivaiheessa. Vuoden 2012 lopussa 
järjestelmän ottivat käyttöön rakennusvalvontavirasto ja hallintokeskus. 
Helmi maaliskuussa mukaan tulivat opetusvirasto, uusi sosiaali ja 
terveysvirasto sekä varhaiskasvatusvirasto. Rakennusvirasto on 
aloittanut pilottikäytön maaliskuussa. Vuoden 2013 aikana lähes kaikki 
kaupungin hallintokunnat siirtyvät uuden palautejärjestelmän käyttöön. 

Uudessa järjestelmässä palautteet ohjataan keskitetysti asiasta 
vastaavan hallintokunnan käsiteltäväksi. Palautteen käsittelyä voidaan 
kaupungin hallinnossa seurata. Käsittelijä saa herätteen 
käsittelemättömästä palautteesta kolmen päivän sisällä ja uuden 
herätteen seitsemän päivän jälkeen.  Esimerkiksi hallintokeskuksen 
palautteisiin asiakas on huhtikuussa 2013 saanut vastauksen 22 tunnin 
sisällä.

Syksyllä 2013 avataan kaupungin hel.fiverkkosivuille uusi yleinen 
palautesivu, jonka kautta asukas voi antaa palautetta ilman että hänen 
tarvitsee tietää, mille virastolle tai liikelaitokselle hänen asiansa kuuluu. 

Maaliskuun loppuun mennessä uuden järjestelmän palautteita oli tullut 
pilottivirastoihin 530 kappaletta. Näistä 235 palautteeseen oli vastattu, 
ja vastausta odotti edelleen 45 viestiä. Muihin palautteisiin ei vastausta 
ollut pyydetty. Jatkossa uusi järjestelmä tilastoi tarkat tiedot 
myöhästyneistä vastauksista.

Kun uuden palautejärjestelmän myötä palautteisiin vastataan 
systemaattisesti, myös palautteiden määrän odotetaan lisääntyvän. 
Kaupungintalon Virkainfon käsittelijät vastaavat yleiskysymyksiin ja 
ohjaavat vaativammat palautteet asianomaisen hallintokunnan 
asiantuntijalle. Uusi palautejärjestelmä mahdollistaa eri hallintokuntien 
asiakaspalvelun ja myös varsinaisten palvelujen asukaslähtöisen 
kehittämisen.

Aloitteeseen lausunnon antaneiden lautakuntien ja johtokuntien alaiset 
kaupungin hallintokunnat ovat lausuntojen mukaan tehneet paljon työtä 
parantaakseen tavoitettavuutta ja asiakaspalvelunsa tasoa. 
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Lausunnoissa ei kuitenkaan ole vielä voitu täysin ennakoida uuden 
palautejärjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia. 

Helsingin kaupunki vastaa lukuisista asukkaiden tarvitsemista julkisista 
palveluista, jotka liittyvät infrastruktuuriin, koulutukseen, asumiseen, 
terveyteen, kulttuuriin ja vapaaaikaan jne. Kaupunkilaisten on usein 
vaikeaa hahmottaa tai edes saada selville, mikä virasto tai kuka henkilö 
vastaa eri palveluista, ja tätä ongelmaa uusi palautejärjestelmä 
osaltaan helpottaa.

Helsinki tarjoaa asukkailleen monenlaista henkilökohtaista neuvontaa 
ja opastusta. Kaupungintalon yleisneuvontapisteen Virkainfon lisäksi 
lausunnon antaneilla hallintokunnilla on yhteensä seitsemän neuvonta 
ja palvelupistettä on eri puolilla kaupunkia. Uusin palvelu on työnsä 
vuoden alussa aloittaneen varhaiskasvatusviraston neuvontapalvelu.

Lisäksi lähes kaikki lausunnon antaneet hallintokunnat antavat 
puhelinneuvontaa omalta toimialaltaan. Lisäksi myös puhelinvaihteen 
kautta neuvotaan sekä ohjataan puheluja asiakasneuvontapisteisiin.

Palmia selvittää parhaillaan yhteistyössä kaupungin keskushallinnon 
kanssa, miten kaupungin neuvontapuhelimien kirjoa selkeytetään ja 
yksinkertaistetaan nykyistä asiakasystävällisemmäksi palveluksi esim. 
palvelunumeroiden määrää vähentämällä. 

Lisäksi monissa kaupungin hallintokuntien toimipisteissä, kuten esim. 
kirjastoissa ja nuorisotaloissa, kerrotaan oman työn ohessa asiakkaille 
kaupungin palveluista ja sen toiminnasta. 

Lausunnon antaneista hallintokunnista kahdeksassa on määritelty aika, 
jonka sisällä asiakkaalle on vastattava. Esimerkiksi 
ympäristökeskuksen työntekijät vastaavat asiakkaan kysymykseen 2–3 
päivän sisällä, ja palautteen lähettäjä saa vastauksen viikon sisällä. 

Ns. takaisinsoittopalvelu on käytössä terveysasemilla, neuvoloissa, 
suun terveydenhuollossa, keskitetyssä ehkäisyneuvonnassa sekä 
omahoitotarvikejakelupisteissä. Järjestelmä vapauttaa asiakkaat 
puhelimessa jonottamiselta. Jos puheluun ei pystytä vastaamaan 
välittömästi, asiakkaan numero tallentuu hänen halutessaan 
järjestelmään ja asiakkaalle soitetaan takaisin. Tavoitteena on, että 
terveydenhuollon ammattilainen soittaa asiakkaalle takaisin 
keskimäärin 15–20 minuutin kuluessa, vähintään saman vuorokauden 
aikana.

Asiakkaat lähettävät kaupungin hallintokunnille kysymyksiä myös 
sähköpostilla. Lausunnoissa tuotiin esiin sähköpostin ongelmallisuus 
salassa pidettävien tietojen sekä yksityisten henkilötietojen 
käsittelyssä. Sähköposti on erinomainen neuvonnan väline yleisissä 
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kaupunkia ja sen palveluja koskevissa kysymyksissä, mutta 
henkilötietoja tai salassa pidettäviä tietoja sisältävien kysymysten 
käsittelyyn se ei sovellu ilman erillistä suojausteknologiaa, mutta 
sellaista ei toistaiseksi ole yleisesti käytössä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Riitta Lampelto, projektipäällikkö, puhelin: 310 24443

riitta.lampelto(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 15.05.2013 § 146

Pöydälle 15.05.2013

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Riitta Lampelto, projektipäällikkö, puhelin: 310 24443

riitta.lampelto(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 458

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen ja 
seitsemän muun valtuutetun aloitteen loppuun käsitellyksi.
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Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Riitta Lampelto, projektipäällikkö, puhelin: 310 24443

riitta.lampelto(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 18.04.2013 § 184

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Kiinteistölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Tilakeskuksen ja kuntalaisten välisen viestinnän yleisimmät aiheet 
koskevat kaupungin rakennusten kuntoa ja käyttöä, sisäilmaongelmia 
sekä investointihankkeiden kiirehtimistä ja priorisointia alueiden 
näkökulmasta. Osa viesteistä on aloitteenomaisia kannanottoja. Osa 
edellyttää selvitys ja tutkimustyötä sekä juridista asiantuntemusta, jotta 
vastaus olisi luotettava.

Suurin osa kuntalaisten ja tilakeskuksen välisestä suorasta dialogista 
tapahtuu sähköpostitse. Myös perinteinen kirje on edelleen 
erinomainen keino. Asiantuntijatyön edellyttämän jatkuvan kokouksiin 
osallistumisen vuoksi puhelimitse viestittäminen ei ole tehokasta. 
Vähemmän suoraa dialogia edellyttävää viestintää, joka on vähintään 
yhtä tärkeää, tapahtuu mediassa ja palautejärjestelmien kautta. 
Kaupungin uusi sähköinen palautejärjestelmä otetaan käyttöön 
tilakeskuksessa vuoden 2013 aikana.

Lisäksi tilakeskus järjestää ja osallistuu keskustelutilaisuuksiin 
mahdollisuuksien mukaan. Tällaisia ovat esimerkiksi asukasillat, 
vanhempainillat kouluhankkeiden yhteydessä, tiedotustilaisuudet 
korjaushankkeissa sekä tapaamiset asukasyhdistysten tai muiden 
asukkaita edustavien ryhmien kanssa. Korjaus ja uudisinvestointien 
kokonaistaloudellisuutta koordinoivien alueellisten tarkasteluiden 
yhteydessä kuullaan asukkaiden mielipiteitä. Tähän kehitetään uusia, 
sähköisiä vuorovaikutuskeinoja. Lisäksi hyödynnetään jo käytössä 
olevia asukasyhteistyön toimintamalleja, kuten asukasfoorumeita.

Etenkin sähköpostitse saapuvien viestien määrä on huomattava. 
Sähköpostikeskusteluille on tyypillistä useamman henkilön 
osallistuminen ja tiedoksi saattaminen, mikä kertautuessaan lisää 
viestien määrää entisestään. Sähköpostin lähettäminen usealle 
vastaanottajalle selvittämättä vastuullista henkilöä ruuhkauttaa 
sähköpostilaatikoita. Sähköpostitse tapahtuvan viestinnän 
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toimintamalleja kaupungin organisaatiossa tulisi kehittää siten, että 
sähköpostien turha ruuhkautuminen vähenisi oleellisesti. Tällöin myös 
aloitteessa mainittu riski viestien hukkumisesta pienenisi. Uusi 
palautejärjestelmä helpottanee tilannetta ainakin osittain.

Lisäksi tilakeskus kehittää mahdollisuuksien mukaan tietojärjestelmien 
avoimuutta, jotta kuntalaiset voisivat hakea haluamansa tiedon suoraan 
verkosta. Turhien välikäsien karsimisella resurssit voidaan käyttää 
tehokkaammin ja tiedon saanti sujuvoituu.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Jarmo Raveala, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 26.03.2013 § 62

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Liikuntalautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Liikuntavirastossa asiakaspalvelun kehittämiseen ja parantamiseen 
kiinnitetään jatkuvaa huomiota. Liikuntavirastoon tulee jatkuvasti 
yhteydenottoja, jotka koskevat liikuntapaikkoja ja –palveluja. 
Yhteydenotot tapahtuvat puhelimitse, sähköpostitse, Internetsivujen ja 
sähköisen palvelukartan kautta. Yhteydenotot ohjataan asian tuntevalle 
henkilölle, joka vastaa yhteydenottoon kohtuullisessa ajassa sen 
saapumisesta.

Kuntalaiset voivat olla yhteydessä virkamiehiin myös suoraan 
puhelimitse tai sähköpostitse. Näihin yhteydenottoihin vastataan ilman 
aiheetonta viivästystä. Kuntalaisten tasavertainen kohtelu edellyttää, 
että asiakaspalvelun kehittämiseen kiinnitetään jatkuvaa huomiota, 
jotta kuntalainen saa palautteensa tai kysymyksensä kohtuullisessa 
ajassa ja asianmukaisesti käsiteltyä.

Liikuntavirasto kehittää jatkuvasti asiakaspalautejärjestelmäänsä. 
Tässä kehitystyössä huomioidaan tulossa oleva uusi kaupunkitasoinen 
asiakaspalautejärjestelmä. Kaupunkitasoisen 
asiakaspalvelujärjestelmän tavoitteena on, että kunnallisesta 
vastuutahosta riippumatta kuntalaisella on mahdollisuus saada 
kysymykseensä vastaus ja antaa palautetta. 
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Helsingin kaupunki on ollut mukana neljän vuoden välein FCG Oy:n 
toteumassa Kaupunki ja kuntapalvelututkimuksessa, jossa selvitetään 
asteikolla 15, kuntalaisten tyytyväisyyttä julkisiin palveluihin. Yhtenä 
kysymyksenä on ollut tyytyväisyys liikuntapalveluista tiedottamiseen.

Vuonna 2012 helsinkiläiset antoivat liikuntapalveluista tiedottamisesta 
arvosanan 3,4. Helsinkiläistä 50 prosenttia arvioi että liikuntapalveluista 
tiedottaminen on hoidettu hyvin ja 26 prosenttia arvio sen huonosti 
hoidetuksi. Keskiarvo oli hieman parempi kuin neljä vuotta 
aikaisemmin, jolloin arvosanaksi annettiin 3,29. Samassa 
tutkimuksessa kysyttiin myös miten hyvin yleensä kunnan palveluista 
tiedottaminen on hoidettu ja helsinkiläiset antoivat siitä arvosanan 3,37, 
joka hieman huonompi kuin liikuntapalveluista tiedottaminen.

Liikuntavirastossa ei ole suoritettu tutkimusta, joka yksilöisi tarkasti 
ongelmat, joita kuntalaisten ja virkamiesten välisessä viestinnässä on. 
Näihin ongelmiin on saatu valaistusta käytännön toiminnan kautta. 
Yhtenä kohteena, johon jatkuvasti tulee kiinnittää huomiota, on 
kuntalaisen kysymyksen tai palautteen vastausaika. Kysymyksiin ja 
palautteisiin tulee vastata viivytyksettä. 

Tiedottamisessa on keskitytty erityisesti verkkopalvelujen 
kehittämiseen. Paperisten esitteiden määrää on vähennetty. 
Sanomalehtimainontaa on käytetty maltillisesti ja ilmaisjakelulehtien 
kautta on julkaistu erillisiä liitteitä, joissa on markkinoitu ohjatun 
liikunnan toimintaa muutaman kerran vuodessa. Eri viestimet 
julkaisevat liikuntaviraston tiedotteita hyvin, jolloin myös tätä kautta 
saadaan tietoja eteenpäin ja myönteistä julkisuutta. Liikuntavirasto 
seuraa viestinnän määrää ja onnistumista systemaattisesti päivittäin M
Brain Oy:n mediaseurannan kautta.

Liikuntaviraston Internetsivut ovat kaupungin suosituimpien joukossa. 
Vuonna 2012 käyntejä sivuilla oli yli 1,2 miljoonaa. Kaupungin Internet
sivuja kehitetään tavoitteena palvelulähtöisyys virastolähtöisyyden 
sijasta. Myös liikuntavirasto jakaa tavoitteen palvelulähtöisyydestä, sillä 
Internetsivujen tavoitteena on nimenomaan liikuntapalveluista ja 
paikoista tiedottaminen liikkumisen ja terveyden edistämiseksi.   

Lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti 
kokouksessa.

05.03.2013 Palautettiin

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Timo Tapani Korhonen, lakimies, puhelin: 310 87761
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Ympäristölautakunta 05.03.2013 § 88

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin kaupunki on viime vuosina toteuttanut useita 
kehityshankkeita, joiden tavoitteena on hyvä tiedottaminen käytössä 
olevista palveluista. Tällaisia ovat mm. käynnissä oleva verkkosivu
uudistus, jonka tuloksena sivustorakenne muuttuu asialähtöiseksi. Se 
tarkoittaa, ettei asukkaan tarvitse tuntea virastojen toimintaa 
löytääkseen tarvitsemansa asian tai palvelun sivustolta. Myös 
palautejärjestelmä yhtenäistetään koko kaupungissa. Tällä 
varmistetaan, ettei palautteisiin jää vastaamatta sekä kootaan 
kysymykset ja vastaukset yhteen tietokantaan, mistä niitä voidaan 
edelleen hyödyntää kaupunkilaisille tiedottamisessa. Tällä hetkellä 
ensimmäiset virastot ovat ottamassa palautejärjestelmää käyttöön. 
Helsinki on myös tiedostanut tarpeen lisätä 
vuorovaikutusmahdollisuuksia kuntalaisten ja virkamiesten ja sekä 
kuntalaisten ja luottamushenkilöiden välillä. Virastojen viestintä ja 
asiakaspalvelun ammattilaisista koottu ryhmä kokoontuu helmikuun 
lopussa tutkimaan vuorovaikutuksen edistämisen mahdollisuuksia. 
Ympäristökeskus osallistuu aktiivisesti palveluiden kehittämiseen ja 
ottaa käyttöön kaikki edellä kuvatut, kaupungin virastoille yhteiset, 
asiakasneuvonnan ja palvelun parantamiseen tähtäävät järjestelmät. 

Ympäristökeskukselle voi esittää kysymyksiä soittamalla puhelimella, 
lähettämällä sähköpostin joko suoraan asiantuntijalle tai viraston 
yhteiseen postilaatikkoon josta se ohjataan asiantuntijalle, tai 
varaamalla käyntiajan silloin, kun tarvetta on ilmoituksen tekemiseen tai 
luvan hakemiseen liittyvään neuvontaan. Myös verkkosivujen kautta voi 
lähettää kysymyksiä.

Puhelinneuvontaa annetaan keskitetysti elintarvikkeisiin sekä 
asumisterveyteen liittyen maanantaisin sekä keskiviikosta perjantaihin 
klo 9–12 sekä tiistaisin klo 9–15. Eläinsuojelueläinlääkäri vastaa 
kyselyihin arkisin klo 9–10, mutta myös muina aikoina silloin, kun ei ole 
viranhoitotehtävissä. Vuoden 2013 aikana eläinsuojelueläinlääkärin 
puhelinaikaa pidennetään. Muissa kuin edellä mainituissa asioissa 
henkilökuntaan voi olla puhelimella suoraan yhteydessä ja mikäli 
henkilökunta on estynyt vastaamasta valvontatarkastuksen tai muun 
työtehtävän takia, hänelle voi jättää soittopyynnön. Yhteydenottoja 
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ympäristövalvonta ja ympäristöterveysyksikön neuvontanumeroihin ja 
suoraan tarkastajille vuoden 2012 aikana tehtiin hieman yli 13 000. 

Ympäristökeskuksen verkkosivuja muokataan palvelevammiksi: 
vuoden 2012 aikana selvitettiin, mitkä ovat viraston useimmin käytetyt 
verkkosivut ja tämän johdosta mm. nostettiin suositun 
hyönteistunnistuksen kuvake etusivulle, jotta sivut olisivat helposti 
löydettävissä. Hyönteistunnistustoimintaa jatketaan ja tunnistustiedot 
sekä torjuntaohjeet asiakkaalle luvataan viikon sisällä.

Ympäristökeskus on kehittänyt asiakaspalveluaan tarkastelemalla omia 
palveluprosessejaan ja niissä tapahtuvaa vuorovaikutusta asiakkaan 
kanssa. Vuoden 2012 aikana toimintatapoja on uudistettu ja jatkossa 
asiakkaan tiedottamiseen häntä koskevan asian eri käsittelyvaiheissa 
kiinnitetään erityistä huomiota. 

Sähköisiä lomakkeita ja muita asiointiajankohdasta riippumattomia 
palveluita kehitetään edelleen. Näiden palveluiden ohessa säilytetään 
mahdollisuus asioida virastossa puhelimitse tai varaamalla käyntiaika 
virkaaikana.

Ympäristökeskus selvitti marrasjoulukuussa 2012 asiakaskyselyllä, 
miten kuntalaiset ja toiminnanharjoittajat kokivat ympäristökeskuksesta 
saamansa palvelun. Asiakkaat arvioivat henkilöstön tavoitettavuudeksi 
8,2 (vastausten keskiarvo, käytössä kouluarvosanat 4–10), 
palvelualttiudeksi ja ystävällisyydeksi 8,6 ja asiantuntemukseksi 8,6.  
Yleisarvosanaksi palvelustaan ympäristökeskus sai 8,3. Vastauksia 
saatiin 420, kyselyn vastausprosentti oli 19,5. Luvut ovat samoja tai 
yhden kymmenyksen parempia kuin edellisenä vuonna.

Kuntalaisten esittämiin kysymyksiin ja yhteydenottopyyntöihin 
vastataan pääsääntöisesti saman tai seuraavan päivän aikana. Kaikkiin 
yhteydenottoihin, joissa soittaja on jättänyt yhteystietonsa ja toivoo 
vastausta, vastataan. Ympäristökeskukselle osoitettuihin palautteisiin 
vastataan viikon sisällä.

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Pertti Forss

Lisätiedot
Johanna Joutsiniemi, johtava tiedottaja, puhelin: +358 9 310 31565

johanna.joutsiniemi(a)hel.fi

Direktionen för svenska arbetarinstitutet 12.02.2013 § 13

HEL 2012013133 T 00 00 03

Beslut
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Direktionen avger följande utlåtande:

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Asuntolautakunta 20.12.2012 § 139

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Asuntolautakunta päätti antaa valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. 
valtuustoaloitteesta seuraavanlaisen lausunnon:

Kiinteistöviraston asuntoosasto vastaa asumiseen liittyvistä 
kunnallisista palveluista. Osasto on siirtynyt palvelutuotannossa lähes 
kokonaisuudessaan sähköiseen asiointiin. Tavoitteena on tarjota 
palvelun hakijalle helppo ja mahdollisimman vaivaton asiointitapa. 
Sähköiset järjestelmät ovat tuoneet myös kustannustehokkuutta ja 
mahdollistaneet suurten hakemusmäärien käsittelyn pienellä 
henkilökunnalla.

Kaupungin oma sähköinen asiointipalvelu antaa mahdollisuuden 
kaksisuuntaiseen asiointiin. Tällä hetkellä vuokraasuntohakemuksesta 
syntyy kopio kuluttajan omalle asiointitilille, jolle myös lähetetään 
automaattisesti tietoja hakemuksen käsittelystä. Ensi vuonna myös 
asumisoikeusnumeron voi hakea asiointipalvelusta, jolloin annettu 
jononumero lähetetään sähköisesti kuluttajan asiointitilille.

Edellä mainittujen palvelujen lisäksi hitashakemukset ja 
hintalaskelmat voidaan toimittaa sähköisesti, samoin asukasvalintaan 
ja vuokravalvontaan liittyvät prosessit. Korjaus ja energiaavustusten 
sähköinen haku on ollut tähän mennessä vähäistä, koska Asumisen 
rahoitus ja kehittämiskeskuksen sähköisen lomakkeen käyttö ei ole 
yleistynyt. Sen vuoksi osasto valmistelee palvelun viemistä kaupungin 
omaan asiointipalveluun.

Palvelutarjonnan painopiste on siis verkkopalvelussa, joka tarjoaa 
mahdollisuuden vaivattomaan sähköiseen asiointiin. Henkilökohtaista 
palvelua ja opastusta on saatavilla puhelinpalvelussa ja sähköpostitse 
kaikissa edellä mainituissa tuotteissa. Hyvä palvelun laatu ja helppo 
tavoitettavuus on osaston tärkeä tavoite. Kaikkiin tiedusteluihin, 
kirjeisiin ja sähköpostikyselyihin vastataan. 
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Ajoittain puhelinpalvelu ruuhkautuu, varsinkin asunnonvälityksessä, 
koska vuokraasuntojen kysyntä on korkealla tasolla ja hakijamäärä on 
historiallisen korkea. Tällä hetkellä puhelinpalvelun kattavuus 
asunnonvälityksen asiakaspalvelussa on n. 80 % (vastatuksi tulleet 
puhelut). Pieni osa soittajista siis luovuttaa johtuen jonotusajasta. 
Palvelupisteeseen ollaan hankkimassa uutta callcentertekniikkaa, 
jonka avulla palvelua voidaan parantaa. Sähköistä asiointia 
laajennetaan ja kehitetään jatkuvasti. Toiminnan keskeisenä 
tavoitteena on palvelun laadun ja tiedonkulun parantaminen. 

Esittelijä
osastopäällikkö
Markku Leijo

Lisätiedot
Matti Pitkänen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 34152

matti.pitkanen(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimikunta 19.12.2012 § 171

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Asuntotuotantotoimikunta pitää Helsingin kaupungin ja asukkaiden 
välisen tiedonkulun toimivuutta erittäin tärkeänä asiana. Kaupunki on 
olemassa asukkaitaan varten ja asukkailla on oikeus olla yhteydessä 
kaupungin virkamiehiin ja henkilöstöön ja saada heiltä asianmukaista 
palvelua. Asuntotuotantotoimisto on tuonut useissa 
koulutustilaisuuksissa esille asiakaspalvelun keskeisyyden ja sen 
parantamiseksi tehdään jatkuvasti kehitystyötä. Asuntotuotantotoimisto 
noudattaa nollatoleranssia epäasiallisen asiakaspalvelun suhteen.

Asuntotuotantotoimiston henkilöasiakkaita ovat omistus ja 
asumisoikeusasuntoja hankkivat kansalaiset. Asuntotuotantotoimistolla 
ei ole viranomaistehtäviä, vaan se toimii asuntoja markkinoidessaan ja 
myydessään asuntokauppalain ja asumisoikeuslain periaatteiden 
mukaisesti.  Luonnollisesti kuntalaki koskee koko laajuudessaan 
asuntotuotantotoimiston toimintaa.

Asuntotuotantotoimisto käyttää asuntojen markkinointikanavana 
luomiaan internetsivustoja. Asuntojen haku ja varusmenettely ovat 
pitkälle sähköistettyjä, mikä parantaa palvelujen saatavuutta sellaisten 
henkilöiden kohdalla, jotka eivät voi tai halua asioida paikan päällä. 
Kaikki asuntoja koskeva materiaali on saatavissa sähköisessä 
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muodossa, mutta myös perinteisiä paperiversioita asiakirjoista voidaan 
toimittaa niitä haluaville.  

Asuntotuotantotoimisto on teettänyt laajan sähköisen asiakasrekisterin, 
mikä helpottaa ja nopeuttaa monilla tavoin yhteydenpitoa ATT:n 
asiakkaisiin.

Palautejärjestelmien osalta ATT on luonut mahdollisuuden antaa 
palautetta myös sähköisessä muodossa.

Asuntotuotantotoimisto pitää tärkeänä asiana asiakaspalvelua ja sen 
kehittämistä. Asiakaspalvelua koskevaa palautetta kerätään vuosittain 
ja saatujen palautteiden avulla pyritään tehostamaan toimia, joilla 
kaupunkilaisia voidaan palvella entistä paremmin.

Sisäisessä toiminnassa asiakasreklamaatioiden käsittelyohje ohjeistaa, 
mille tahoille reklamaatiot kussakin tapauksessa osoitetaan. 
Asuntotuotantotoimiston toimintaohjeena on, että kaikkiin 
reklamaatioihin vastataan heti ja kuitataan asiakkaalle niiden 
saapuminen, vaikka lopullista vastausta ei pystyttäisi heti 
antamaankaan.

Asuntotuotantotoimiston henkilökunnalla on suhteellisen laajasti 
käytössä mobiiliyhteydet, mikä helpottaa ko. henkilöiden 
saavutettavuutta ja parantaa asiakaspalvelua.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Markku Nyyssölä, yksikön johtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi

Helsingin Satama liikelaitoksen jk 18.12.2012 § 88

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Johtokunta päätti antaa otsikkoasiasta esityslistan mukaisen 
lausunnon.

Esittelijä
talousjohtaja
Tauno Sieranoja

Lisätiedot
Tauno Sieranoja, talousjohtaja, puhelin: 310 33560

tauno.sieranoja(a)hel.fi
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Kaupunginmuseon johtokunta 18.12.2012 § 88

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa asiasta seuraavan 
lausunnon: 

Helsingin kaupunki koostuu kymmenistä virastoista ja liikelaitoksista 
sekä lähes 40 000 työntekijästä. Kaupunki vastaa laajasta kirjosta 
palveluja, jotka liittyvät helsinkiläisten infrastruktuuriin, koulutukseen, 
asumiseen, terveyteen, kulttuuriin ja vapaaaikaan ja niin edelleen. 
Onkin varsin ymmärrettävää, että kaupunkilaisten on usein vaikeaa 
hahmottaa tai edes saada selville, mikä virasto tai kuka henkilö 
palvelusta vastaa. 

Kaupunginmuseossa on monen muun viraston tavoin monikanavainen 
ja nykyaikainen palautejärjestelmä, jonka toimintaohjeita noudatetaan 
pääsääntöisesti huolella. Palautteisiin pyritään vastaamaan 
kohtuullisessa ajassa, vaikka yksinomaan kaupunginmuseossa on 
vuosittain tuhansia asiakaskontakteja myös puhelimitse tai 
sähköpostitse. Osa työstä tehdään kentällä ja tänä päivä yhä enemmän 
monenlaisissa neuvotteluissa, jolloin työntekijöiden välitön 
tavoitettavuus voi olla heikkoa. Tavoitettavuuden parantamiseksi 
kaupunki siirtyikin joitakin vuosia sitten matkapuhelimien käyttöön 
pöytäpuhelimien sijaan. 

Kaupunki on parhaillaan parantamassa ja yhtenäistämässä 
asiakaspalveluaan. Tavoitteena on, että virastosta ja vastuutahosta 
riippumatta kuntalaisella on samanlainen mahdollisuus antaa palautetta 
ja saada siihen myös vastaus. Yksi keino ongelman ratkaisemiseksi ja 
palvelun parantamiseksi on uusi, kaupunkitasoinen 
asiakaspalautejärjestelmä, jonka kaupunki on ottamassa käyttöön 
vuonna 2013. Lisäksi kaupunginmuseo on mukana seitsemän eri 
museon innovatiivisessa yhteishankkeessa, jonka tuloksena on 
toteutettu Kysy museolta asiakaspalautesivusto, joka otetaan käyttöön 
kaupunginmuseon verkkosivuilla jo vuoden 2013 alussa.

Lisäksi koko kaupungin verkkosivuja ollaan kehittämässä 
asiakaslähtöisemmiksi. Sivuuudistuksen tavoitteena on niin ikään 
parantaa asiakaspalvelua helpottamalla palvelun tai sen vastuutahon 
löytymistä, ilman että palvelun tarvitsijalta edellytetään 
kaupunkikonsernin ja kaupungin organisaation syvällistä tuntemista. 
Helsingin kaupunginmuseo pitää palvelun parantamista ja 
selkeyttämistä tärkeänä ja pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan, että 
tämä tavoite saavutetaan.

Esittelijä
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museonjohtaja
Tiina Merisalo

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

tiina.merisalo(a)hel.fi

Helsingin Energian johtokunta 18.12.2012 § 73

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän 
ehdotuksen mukaisen lausunnon:

Hyvä asiakaspalvelu on Helsingin Energian keskeinen valinta 
energiamarkkinoilla kilpailtaessa. Tavoitteena on palvella asiakkaita 
parhaalla mahdollisella tavalla kustannusraamit huomioon ottaen. 
Palvelutasolle on asetettu tavoitteet palvelukanavittain ja 
asiakastyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti.

Asiakaspalvelussa on käytössä omat palvelunumerot kotiasiakkaille ja 
yrityksille (010 802 802, 010 802 803). Puhelinpalvelun palveluaika on 
klo 818. Sähköpostiyhteydenottoja varten on sähköpostiosoite 
asiakaspalvelu@helen.fi. Asiakkaiden yhteydenotot kanavoidaan 
työtehtäviksi, joita hoitavat päivittäin Contact Centerin palveluneuvojat. 
Asiakkaan yhteydenotot eivät siis tule pääsääntöisesti kenenkään 
henkilökohtaisiin puhelinnumeroihin tai sähköpostiosoitteisiin, jolloin ne 
eivät myöskään voi jäädä käsittelemättä, vaikka kyseinen henkilö olisi 
poissa.

Puheluihin pyritään vastaamaan nopeasti. Sähköpostit hoidetaan 
kahden tai kolmen arkipäivän aikana, useimmiten kuitenkin jo samana 
päivänä, kun ne ovat saapuneet. 

Jos asiakkaan yhteydenotto tulee suoraan Helsingin Energian 
asiantuntijalle, on toimintamalli vastaava. Puheluihin ja sähköposteihin 
vastataan mahdollisimman pian. Puhelu siirtyy puhelinvaihteeseen, jos 
henkilö ei vastaa siihen. Vaihde kirjaa soittopyynnön ylös ja välittää sen 
kyseessä olevalle henkilölle joko sähköpostiin tai kiireellisissä 
tapauksissa tekstiviestinä kännykkään. Tavasta päättää asiakas. 
Puhelinvaihteella on myös tieto, kuka toinen henkilö voi asiassa auttaa, 
jos tavoiteltu henkilö on pitempään poissa.

Asiakkailla on edelleen mahdollisuus tulla hoitamaan esim. 
sähkösopimuksiin liittyviä asioita Sähkötalon palvelupisteeseen, joka  
on avoinna arkisin 8.3016.00. 
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Helsingin Energian asiakaspalvelu on saanut HDI Nordic Oy:n 
myöntämän Asiakaspalvelun laatupalkinnon vuonna 2011 ja 
Laatukeskuksen Recognized for Excellence –tunnustuksen 
marraskuussa 2012. Näissä molemmissa palkinnoissa on yhtenä 
myöntämisperusteena ollut Helsingin Energian asiakaspalvelun 
asiakaslähtöinen toimintatapa ja saavutettu korkea 
asiakastyytyväisyys.

Helsingin Energia kerää myös aktiivisesti palautetta asiakkailta. 
Saadun palautteen avulla toimintaa, palveluita ja tuotteita kehitetään 
vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden ja kaupunkilaisten tarpeita.

Esittelijä
Toimitusjohtaja
Pekka Manninen

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

jarmo.karjalainen(a)helen.fi

Taloushallintopalveluliikelaitoksen jk 14.12.2012 § 37

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Taloushallintopalvelu liikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan 
lausunnon:

Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu liikelaitoksen (jatkossa 
Talpa) tehtävänä on tuottaa talous ja palkkahallinnon palveluja 
Helsingin kaupunkikonsernille hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. 
Talpan asiakkaina ovat pääosin kaupungin sisäiset toimijat: virastot ja 
liikelaitokset. Talpan kuntalaisasiakkaita palvellaan pääsääntöisesti 
laskutus ja ostolaskuosastoilla.

Laskutusosasto huolehtii asiakasvirastojen saatavien laskuttamisesta, 
myyntireskontran hoidosta, perinnästä ja asiakasrekisterin ylläpidosta. 
Laskutus vastaa myös tuloihin liittyvästä kirjanpidosta, mahdollisiin 
velkajärjestelyihin liittyvistä selvityksistä, laitoshoidon tulosidonnaisten 
maksujen valmistelusta sekä sosiaali ja terveydenhuollon 
maksukattoon liittyvien vapaakorttien myöntämisestä. Lisäksi 
koiraveroasiat hoidetaan laskutuksessa.

Laskutuksen asiakaspalvelupiste sijaitsee osoitteessa Sörnäisten 
rantatie 27 A, 1. kerros. Asiakaspalvelupiste on avoinna arkipäivisin klo 
8.15  16.00. Kesäaikana ajalla 1.6.  31.8. asiakaspalvelupiste 
palvelee klo 8.15  15.00. Asiakaspalvelupisteessä annetaan 
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maksukattoon ja vapaakorttiin liittyvää neuvontaa sekä myönnetään 
kuntalaisille vapaakortteja. Laskutuksen asiakaspalvelupisteessä ei ole 
kassatoimintaa eli laskujen maksaminen Sörnäisten rantatie 27 A:ssa 
ei ole mahdollista. Helsingin kaupungin laskuja voi maksaa Talpan 
yleisökassaan osoitteessa: Toinen linja 4 A, Kallion virastotalo, avoinna 
mape klo 8.15  16.00. 

Laskutuksella on palvelualuekohtaiset asiakaspalvelunumerot. Osasto 
seuraa säännöllisesti asiakaspalvelunumeroihin tulleiden puheluiden 
määriä, puheluiden kestoja, jonotusaikoja yms. sekä mukauttaa 
toimintaansa tarpeen mukaan. Asiakkailla on myös mahdollisuus ottaa 
asiakaspalveluun yhteyttä sähköpostitse erillisten 
yhteydenottolomakkeiden avulla. 

Ostolaskuosasto hoitaa asiakasvirastojensa ostolaskut eli kaupungille 
saapuvat laskut. Lisäksi osasto ylläpitää toimittajarekisteriä, 
verkkolaskuosoitteita, asiakkaidensa ostoreskontraa ja ostolaskujen 
käsittelyssä käytettäviä tietojärjestelmiä.

Osaston asiakaspalvelunumeroissa palvellaan arkisin klo 8.15 – 16.00 
sekä kesäaikana ajalla 1.6  31.8. klo 8.15  15.00. Osastolla on 
käytössä sähköinen yhteydenottolomake. Kaupunki ottaa 
pääsääntöisesti vastaan vain verkkolaskuja. Ne pienet laskuttajat, joilla 
ei ole omaa laskutusjärjestelmää, voivat lähettää laskunsa kaupungille 
internetissä toimivan ilmaisen toimittajaportaalin kautta. 

Talpan kuntalaisasiakkaita palvelevat yhteystiedot löytyvät Talpan 
internet sivuilta. Yhteisiin sähköpostilaatikoihin tulleita viestejä 
seurataan ja käsittelyä varten on määritelty osastokohtaiset prosessit ja 
vastuut. Talpa kehittää jatkuvasti puhelinasiakaspalveluaan 
yhteistyössä Palmian puhelinpalveluiden kanssa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Tuula Jäppinen

Lisätiedot
Tuula Jäppinen, toimitusjohtaja, puhelin: +358931025100

tuula.jappinen(a)hel.fi
Päivi I Turpeinen, hallintopäällikkö, puhelin: +358931025220

paivi.i.turpeinen(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 13.12.2012 § 111

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös
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Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Aloitteessa kannetaan huolta siitä, että asukkaiden lähettämiin 
kysymyksiin ja palautteisiin ei vastata ja virkaa hoitavat henkilöt ovat 
erittäin vaikeasti tavoitettavissa. Kuntalaisdemokratian ja 
asiakaspalvelun näkökulmasta aloitteessa puututaan oleelliseen 
asiaan. On tärkeää, että kaikkia kaupunkilaisia palvellaan 
tasavertaisesti ja heidän palautteeseen vastataan riittävän nopeasti.

Nuorisoasiainkeskukseen voi lähettää palautetta sähköpostilla 
osoitteeseen nuorisoasiainkeskus@hel.fi. Nuorisoasiainkeskuksen 
internetsivujen kautta voi jättää myös palautetta, joka ohjautuu samaan 
sähköpostiosoitteeseen. Posti käydään läpi päivittäin ja ohjataan 
edelleen asiantuntijoille vastattavaksi. Kaikkiin viesteihin vastataan 
mahdollisimman nopeasti. Nuorisoasiainkeskuksen henkilökuntaan voi 
ottaa yhteyttä myös puhelimitse. Kaikkien työntekijöiden 
puhelinnumerot löytyvät nuorisoasiainkeskuksen internetsivuilta. 

Nuorisoasiainkeskuksella on omat sivut/profiilit suosituimmissa 
sosiaalisissa medioissa esim. Facebookissa, Twitterissä, MySpacessa 
ja IRCGalleriassa. Sosiaalisen median kautta 
nuorisoasiainkeskuksella on mahdollisuus herättää keskustelua ja 
saada vapaamuotoista palautetta esim. tykkäyksiä. Kaikkiin sosiaalisen 
median kautta tuleviin kysymyksiin pyritään vastaamaan samaan 
tapaan kuin muuhun palautteeseen. Suurimmalla osalla nuorisotaloista 
ja toimipisteistä on myös oma Facebooksivu, myös isoimmille 
tapahtumille ja hankkeille on tehty omat sivut. 

Vuonna 2013 Helsingin kaupungin virastoilla on mahdollisuus liittyä 
mukaan koko kaupungin yhteiseen palautejärjestelmään, johon 
kaupunkilaiset voivat lähettää palautteita kaikista aihepiireistä. 
Palautteet ohjataan oikeaan osoitteeseen järjestelmän kautta. 

Nuorisoasiainkeskus pitää myönteisenä yhteisen palautejärjestelmän 
käyttöönottoa. Tällä hetkellä palautekanavat ovat organisaatiokohtaisia. 
Asukkaat joutuvat nyt miettimään, mille virastolle asia mahdollisesti 
kuuluu. Myös käsittelytavat ja ajat ovat olleet epäyhtenäisiä. 
Yhteisessä palautejärjestelmässä tulee olemaan mahdollisuus seurata 
missä vaiheessa asian käsittely on ja mitä sille on tehty. Tämä lisää 
hallinnon avoimuutta. Uusi järjestelmä mahdollistaa myös erilaiset 
raportit, jolloin virastoilla on mahdollisuus saada kokonaiskuva 
palautteista. 

Esittelijä
nuorisotoimenjohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 89034
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pekka.sihvonen(a)hel.fi

Teknisen palvelun lautakunta 13.12.2012 § 199

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Valtuustoaloitteessa esiin nostettu kysymys asiakaspalvelun 
parantamisesta ja palautteen seurattavuudesta on erittäin tärkeä. 

Stara tuottaa rakennusalan, ympäristönhoidon ja logistiikan palveluja 
ensisijaisesti Helsingin kaupungin muille virastoille, jotka puolestaan 
tarjoavat palveluja suoraan kuntalaisille. Työnjaon mukaan Staran 
tilaajavirastot myös neuvovat ja vastaavat kuntalaisten kysymyksiin, ja 
Stara tuottaa virastoille tietoa töiden etenemisestä esimerkiksi katujen 
kunnossapitoa koskevissa asioissa. 

Kaupungin virastojen työnjako sekä tilaajatuottajamalli on monille 
asukkaille vieras, eikä sitä toki ole edes tarpeen tuntea. Nykyisessä 
palautejärjestelmässä asukkaan on kuitenkin pitänyt tuntea virastojen 
työjako saadakseen neuvoja ja vastauksia. Tähän on tulossa odotettu 
muutos.

Vuoden 2013 aikana avataan kaupungin verkkosivuilla uusittu 
palauteosio, jossa kuntalainen voi lähettää kaupungille palautetta 
ilman, että hänen täytyy tietää mille virastolle asia kuuluu. Palaute 
käsitellään keskitetysti ja ohjataan palautejärjestelmän kautta oikealle 
taholle vastattavaksi. Palautteita ja niiden vastauksia tullaan 
julkaisemaan kaupungin sivuilla avoimella palautepalstalla. Kuntalainen 
voi myös saada halutessaan tietoa palautteensa käsittelytilasta.

Kaupungin uuden palautejärjestelmän avulla eri kanavien kautta 
saapuneisiin kuntalaisten palautteisiin ja kysymyksiin vastataan 
jatkossa yhden järjestelmän sisällä. Palautteen käsittelytilaa voi 
seurata, ja järjestelmä hälyttää mikäli vastaus on myöhässä. 
Tarkoituksena on näin varmistaa, että palautteisiin lähetetään aina 
vastaus tai välitiedote palautteen käsittelystä kohtuuajassa. 

Kaupungin eri virastot voivat tallentaa järjestelmään myös puhelimitse 
tulleita tai paikan päällä asiakaspalvelupisteissä esitettyjä palautteita ja 
kysymyksiä, jolloin ne käsitellään samalla tavalla kuin verkkosivuilla tai 
sähköpostilla jätetyt palautteet.  
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Uusi keskitetty palautejärjestelmä vakiintuessaan varmasti parantaa 
kaupungin asiakaspalvelua, ja myös vähentää Staran työnjohdon 
saamaa suoran asukaspalautteen määrää.

Lisäksi lautakunta toivoo, että kaupunki ryhtyy seuraavan 
valtuustokauden aikana toimenpiteisiin, jotka tähtäävät yhden 
keskitetyn asiakaspalvelupisteen järjestämiseen koskien kaupungin 
kaikkia toimialoja.

Käsittely

13.12.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että lisäsi ehdotetun 
lausunnon loppuun seuraavan lauseen: 

Lisäksi lautakunta toivoo, että kaupunki ryhtyy seuraavan 
valtuustokauden aikana toimenpiteisiin, jotka tähtäävät yhden 
keskitetyn asiakaspalvelupisteen järjestämiseen koskien kaupungin 
kaikkia toimialoja.

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Päivi Seikkula, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 38610

paivi.seikkula(a)hel.fi

Palmialiikelaitoksen jk 13.12.2012 § 70

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Palmialiikelaitoksen johtokunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
esittelijän esityksen mukaisen lausunnon:

Valtuustoaloitteessa esitetään ongelma, jonka mukaan kaupungin 
virkamiehet eivät vastaa kaupunkilaisten sähköpostiviesteihin tai 
soittoihin ja toivotaan tässä suhteessa tiedonkulun parantamista. 
Asiakaspalvelun parantaminen niin Palmian omassa toiminnassa kuin 
myös virastoille myytävien palveluiden osalta on ollut Palmian 
keskeisiä menestystekijöitä jo vuosia.

Sujuvan yhteydenpidon ja asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi 
erityisesti liikkuvassa työssä esimiehillämme ja asiantuntijoillamme on 
ollut pitkään käytössään matkapuhelimet ja vastaajat. Palmian 
ohjeiston mukaisesti sähköposteihin vastataan pääsääntöisesti 24 
tunnin kuluessa ja poissaolo ilmaistaan poissaoloviestillä.
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Palmian virastoille ja laitoksille myymiin palveluihin kuuluu 
asiakaspalvelukeskuksen palvelut. Keskukseen on keskitetty useita 
kaupungin palveluja, esimerkiksi vanhusten ja vammaisten 
kuljetuspalvelut sekä HKR:n pysäköinninvalvontapalvelut. 
Asiakaspalvelukeskus toimii kaikkina päivinä 24 tuntia vuorokaudessa.

Palmia myös etsii ja kehittää jatkuvasti uusia kontaktitapoja 
kaupunkilaisten ja kaupungin toimintojen välille. Vuoden 2013 alussa 
kokeillaan chatin käyttöä ja uusia älypuhelinten interaktiivisia 
sovelluksia virkamiesten tavoittamiseksi. Palmia on kehittänyt myös 
ratkaisukeskeisen asiakaspalvelukeskusmallin, jossa keskus voisi 
käsitellä suurimman osan kaupunkilaisten yhteydenotoista ja virastojen 
asiantuntijat voisivat tällöin keskittyä vain vaikeimpiin kysymyksiin. 
Kehitetyn mallin tavoitteena on tehostaa kaupungin virastojen toimintaa 
ja yhteydenpitoa kaupunkilaisiin.

Mikäli virastot ja liikelaitokset ottaisivat enenevissä määrin käyttöönsä 
Palmian kehittämiä uusia palveluita, aloitteessa esiin nostettu ongelma 
saataisiin olennaisesti pienemmäksi. Johtokunta korostanee, että 
valtuustostrategian mukaisesti tulisi tukitoimintoja keskittää Palmian 
tuottamaksi, jolloin Palmian kehittämiä palveluja voitaisiin paremmin 
ottaa laajemminkin käyttöön eri hallintokunnissa. Tällöin saataisiin 
aikaan paitsi asiakaspalvelun laadun kohoamista, myös työn 
tuottavuuden kasvua.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot
Sinikka Hukari, vs. yksikönjohtaja, puhelin: 310 27210

sinikka.hukari(a)palmia.fi

Henkilöstön kehittämispalvelutliikelaitoksen jk 13.12.2012 § 32

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Henkilöstön kehittämispalvelut liikelaitoksen johtokunta päätti antaa 
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Henkilöstön kehittämispalvelut liikelaitos on kaupungin sisäinen 
toimija, joten Oiva Akatemia ei ole suorassa kontaktissa 
kaupunkilaisten kanssa. Oiva Akatemian palvelutarjonta kohdistuu 
Helsingin kaupungin johtoon, esimiehiin ja henkilöstöön koulutus ja 
kehittämisasioissa.
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Valtuustoaloitteessa puututaan tärkeään asiaan. Oiva Akatemia pyrkii 
omalta osaltaan vaikuttamaan eri virastojen asiakaspalvelun 
parantamiseen järjestämällä henkilöstölle suunnattua 
asiakaspalvelukoulutusta. Jotta asiakaspalvelu koko kaupungissa on 
tasalaatuista riippumatta siitä mistä virastosta palvelu tarjotaan, tulisi 
virastojen järjestää henkilöstölleen säännöllisesti 
asiakaspalvelukoulutusta. Oiva Akatemialla on valmiudet toteuttaa 
myös kohdennetusti virastoille ja niiden yksiköille asiakaspalvelun 
laadun parantamiseen liittyvää koulutusta.

Nykyisellään yhteinen kirjaamo jo toimiikin hienosti keskitettyjen 
asioiden kirjaamisessa ym. yli hallintokuntarajojen käsittävissä 
asioissa. Ahjo asianhallintajärjestelmän avulla tiedonsiirto on saatu 
etenemään kattavasti.

On tärkeää, että kaupunkilaisia palvellaan tasaveroisesti ja heidän 
palautteisiinsa reagoidaan ajallaan. Tämän mahdollistaa kaupungin 
yhteinen palautejärjestelmä, jota kaupunki on ottamassa asteittain 
käyttöön ensi vuonna.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Mirja Heiskari

Lisätiedot
Mirja Heiskari, toimitusjohtaja, puhelin: 310 43350

mirja.heiskari(a)hel.fi

Opetuslautakunta 11.12.2012 § 210

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Opetusvirastossa kiinnitetään huomiota sekä asioinnin 
vaivattomuuteen että palveluiden kehittämiseen. Kehittämistä tehdään 
oppilaiden ja opiskelijoiden, huoltajien ja asukkaiden tiedonkulun sekä 
osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksien parantamiseksi. 

Opetusvirastossa on käytössä osallistumista ja vaikuttamista tukevia 
vuorovaikutteisia sähköisiä opintohallinnon palveluita (Wilma, 
WinhaWille, WinhaWilho) sekä palautejärjestelmiä, kuten 
opetusviraston kotisivujen palautejärjestelmä ja kaupungin 
Palvelukartta. Opetusvirasto tiedottaa asukkaisiin vaikuttavista 
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suunnitelmista tarvittaessa lehtiilmoituksilla sekä avaa sähköisiä 
palautekanavia esim. palveluverkkopäätösten valmistelun yhteydessä. 
Opetustoimen kotisivuilla on yleisen tiedon lisäksi myös mm. Koulu
Helsinki Uutiset verkkolehti, jossa esitellään ajankohtaisia asioita. 

Opetusviraston neuvonta palvelee päivittäin virastotalossa 
Hämeentiellä sähköpostilla ja puhelimitse. Opetusviraston 
sähköposti/palautevastauksille on suositusaika.

Lisäksi on käytössä tai kehitteillä useita sähköisiä palveluita tai 
järjestelmiä (mm. Fronter, Hyrrä, Ruuti, Inka, Mobiilisti maailmaan, 
Sormet), joilla edistetään erityisesti koulutyön yhteisöllisyyttä ja 
vuorovaikutteisuutta. 

Opetusvirasto osallistuu aktiivisesti kaupunkiyhteiseen kehittämiseen. 
Tiedonsaannin mahdollisuuksia parantaa lisäksi opetustoimen Optio
hanke.

Käsittely

11.12.2012 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot
Inari Salonen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 86777

inari.salonen(a)hel.fi

Kulttuuri ja kirjastolautakunta 11.12.2012 § 168

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Kulttuuri ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan 
lausunnon:

Helsingin kaupunki koostuu 35 itsenäisestä virastosta tai 
liikelaitoksesta ja lähes 40 000 työntekijästä. Kaupunki vastaa laajasta 
kirjosta palveluja, jotka liittyvät helsinkiläisten infrastruktuuriin, 
koulutukseen, asumiseen, terveyteen, kulttuuriin ja vapaaaikaan ja niin 
edelleen.
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Kaupunkilaisten on usein vaikeaa hahmottaa tai edes saada selville, 
mikä virasto tai kuka henkilö palvelusta vastaa. Tämä on ollut sekä 
yleisesti kaupungin että myös kulttuurikeskuksen ja kaupunginkirjaston 
tiedossa. 

Kaupunki on parhaillaan parantamassa ja yhtenäistämässä 
asiakaspalveluaan. Tavoitteena on, että virastosta ja vastuutahosta 
riippumatta kuntalaisella on samanlainen mahdollisuus antaa palautetta 
ja saada siihen myös vastaus. Yksi keino ongelman ratkaisemiseksi ja 
palvelun parantamiseksi on uusi, kaupunkitasoinen 
asiakaspalautejärjestelmä, jonka kaupunki ja siten myös 
kulttuurikeskus ja kaupunginkirjasto ovat ottamassa käyttöön vuonna 
2013. 

Lisäksi kaupunki on kehittämässä internetsivujaan 
asiakaslähtöisemmiksi. Sivuuudistuksen tavoitteena on niin ikään 
parantaa asiakaspalvelua helpottamalla palvelun tai sen vastuutahon 
löytymistä, ilman että palvelun tarvitsijalta edellytetään 
kaupunkikonsernin ja kaupungin organisaation syvällistä tuntemista. 
Helsingin kulttuurikeskus ja kaupunginkirjasto pyrkivät osaltaan 
vaikuttamaan, että tämä tavoite saavutetaan.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Terttu Sopanen, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 29870

terttu.sopanen(a)hel.fi
Sari Lehikoinen, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 85504

sari.lehikoinen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 11.12.2012 § 561

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupunki ottaa vuoden 2013 aikana asteittain käyttöön 
palautejärjestelmän, jonka avulla eri kanavien kautta saapuneisiin 
kuntalaisten palautteisiin ja kysymyksiin vastataan yhden järjestelmän 
sisällä. Palautteen käsittelytilaa voi seurata, ja järjestelmä hälyttää, 
mikäli vastaus on myöhässä. Tarkoituksena on näin varmistaa, että 
palautteisiin lähetetään aina vastaus tai välitiedote palautteen 
käsittelystä kohtuuajassa. Kaupungin eri virastot voivat viedä 
järjestelmään myös puhelimitse tulleita tai paikan päällä 
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asiakaspalvelupisteissä esitettyjä palautteita ja kysymyksiä, jolloin ne 
käsitellään samalla tavalla kuin verkkosivuilla tai sähköpostilla jätetyt 
palautteet.  

Vuoden 2013 aikana avataan kaupungin verkkosivuilla uusittu 
palauteosio, jossa kuntalainen voi lähettää kaupungille palautetta 
ilman, että hänen täytyy tietää mille virastolle asia kuuluu. Palaute 
käsitellään keskitetysti ja ohjataan palautejärjestelmän kautta oikealle 
taholle vastattavaksi. Palautteita ja niiden vastauksia tullaan 
julkaisemaan kaupungin sivuilla avoimella palautepalstalla. Kuntalainen 
voi myös saada halutessaan tietoa palautteensa käsittelytilasta.

Rakennusvirasto ottaa ensimmäisten joukossa käyttöön 
kaupunkitasoisen järjestelmän, johon rakennetaan integraatio 
rakennusviraston omaan asiakaspalvelusovellukseen.  

Asiakaspalvelusovellukseen kirjataan virastolle tulleet toimenpiteitä 
vaativat palautteet, jotka ohjautuvat suoraan työn toteuttajille (Stara, 
yksityiset urakoitsijat, valvojat ja seuranta tapahtuu 
rakennusvirastossa.) Viraston asiantuntijoille tulleet kyselyt välitetään 
vastattavaksi kaupunkitasoisen järjestelmän kautta.  Kaupunkilainen 
voi tiedustella asian etenemistä asiakaspalvelusta ja/tai käyttämällä 
saamaansa seurantakoodia. 

Rakennusvirastossa palautteiden käsittelijöinä toimivat 
asiakaspalveluyksikön sihteerit. Kaupunkitasoinen kehitteillä oleva 
asiakaspalveluydin ja toivottavasti tulevaisuudessa yleisten töiden 
lautakunnassa päätettävät tuote ja palvelulinjaukset auttavat sekä 
asiakasta että rakennusviraston omaa henkilöstöä selkeyttämällä jo 
päätettyjen asioiden julkisuutta sekä vähentävät palautteiden määrää, 
kun asioihin voi itse hakea ratkaisun.

Rakennusviraston katu ja puistoosaston kokemusten mukaan 
keskitetty asiakaspalvelu on auttanut yhteydenottopyyntöjen 
hoitamiseen. Osastolle tulee runsaasti palautteita esimerkiksi 
pahimpaan lumiaikaan. Henkilökohtaisiin yhteydenottovälineisiin tulevat 
asiat ovat kokemusten mukaan hidastaneet normaaleja 
vastuutoimintoja. Esimerkiksi talven pahimpaan aikaan yksittäiselle 
asiantuntijalle saattaa tulla yhden vuorokauden aikana 248 puhelua ja 
kymmeniä sähköposteja. Osastolla on akuutteihin ongelmiin olemassa 
oma tietojärjestelmä, jossa asioita seurataan.  Tietojärjestelmän avulla 
voidaan havaita vahvemmin ja tilastoida ongelmia, mitä suorilla 
yhteydenotoilla ei voida tehdä ja asukkaan/asiakkaan asian käsittely on 
sujuvampaa ja nopeampaa.

Rakennusvirasto pyrkii koko ajan parantamaan asiakaspalveluaan, 
tiedon kulkua ja palautteen käsittelyä. Tästä esimerkkinä teknisten 
virastojen yhteisessä tilahankkeessa tutkitaan asiakaspalvelun 
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parantamista sijoittamalla eri tekniset virastot ja niiden asiakaspalvelut 
saman katon alle ja yhtenäistämällä niiden toimintatapoja.

Ratkaisuna tiedonkulun parantamiseen voisi olla se, ettei kenelläkään 
olisi suoraa numeroa tai sähköpostia, vaan kaikki yhteydenottopyynnöt 
hoidetaan keskitetyn järjestelmän kautta. Huolehditaan myös, että 
paikalla on aina henkilöitä, jotka voivat viedä asiaa eteenpäin. Tällä 
tavoin voidaan varmistaa se, että asia voidaan ohjata suoraan paikalla 
olevalle virkamiehelle/asiantuntijalle, eikä se jää roikkumaan.

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Lisätiedot
Maria von Knorring, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 38395

maria.vonknorring(a)hel.fi

Taidemuseon johtokunta 11.12.2012 § 68

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Johtokunta päätti antaa asiasta esityksen mukaisen lausunnon:

Taidemuseon henkilökunta pyrkii vastaamaan Helsingin kaupungin 
asukkailta tulleisiin kyselyihin ja palautteeseen aina mahdollisimman 
pian ja viipymättä. Asiakkaat ja heidän palvelemisensa on tärkeä osa 
taidemuseon työtä. Taidemuseolle asiakkailta saatu palaute on 
tärkeää, koska mm. sen perusteella kehitetään museon palveluita ja 
ohjelmaa.

Henkilökunnan saavutettavuuteen on panostettu taidemuseossa. 
Henkilökunnan yhteystiedot löytyvät taidemuseon nettisivuilta. 
Taidemuseon nettisivut tarjoavat myös tietoa helposti saavutettavassa
muodossa. Esimerkiksi veistosivuilta Helsingin asukkaat löytävät tietoa 
kaupungin veistoksista.

Taidemuseo kerää myös aktiivisesti palautetta yleisöltään. Palautetta 
voi lähettää mm. museon nettisivuilla olevan palautelomakkeen kautta. 
Nämä palautteet lukee museon tiedottaja, joka toimittaa palautteen tai 
kysymyksen eteenpäin talon sisällä viestin sisällön mukaisesti. 
Palautteisiin vastataan yleensä viipymättä.

Näyttelytiloissa voi kävijä jättää kysymyksiä ja palautetta lomakkeella. 
Palautteen voi jättää halutessaan nimettömänä, mutta jos asiakas 
jättää yhteystietonsa, vastataan hänen kysymykseensä yleensä noin 
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viikon sisällä. Yleisöpalautteen näyttelystä kerää ja tallentaa 
museopedagoginen toiminto. Asiakaspalveluhenkilökunta toimittaa 
myös yleisön kysymyksiä liittyen avoinna olevaan näyttelyyn 
museolehtoreille, jotka vastaavat näihin sähköpostitse tai toimittavat 
kysymyksen eteenpäin vastattavaksi toiselle asiantuntijalle museon 
sisällä. Taidemuseo tarjoaa ilmaisia opastuksia lauantaisin ja 
sunnuntaisin, jolloin kysymyksiä näyttelyiden sisällöstä voi esittää 
suoraan asiantuntijalle, oppaalle.

Taidemuseo tiedottaa toiminnastaan jatkuvasti sosiaalisessa mediassa.

Esittelijä
taidemuseon johtaja
Janne GallenKalellaSirén

Lisätiedot
Erja Pusa, intendentti, puhelin: 310 87006

erja.pusa(a)hel.fi

Suomenkielisen työväenopiston jk 11.12.2012 § 94

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Johtokunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Työväenopiston perustehtävänä on tarjota kuntalaisille heidän 
tarvitsemiaan vapaan sivistystyön opetuspalveluja. Toiminnan 
keskeisenä periaatteena on kuntalaisten koulutustarpeiden 
tunnistaminen. Opisto toimii aktiivisesti vuorovaikutuksessa 
kuntalaisten, erilaisten yhteisöjen sekä kaupungin muiden virastojen 
kanssa. Työväenopisto kerää säännöllisesti palautetta opetuksesta ja 
tukipalveluista mm. asiakaspalvelusta.

Työväenopistoon tulee paljon yhteydenottoja, jotka liittyvät opinto
ohjelmaan ja opintopalveluihin. Suurin osa tiedusteluista ja palautteesta 
tulee puhelimitse, sähköpostilla tai Internetsivujen kautta. Mikäli 
soittaja on jättänyt soittopyynnön, niin siihen vastataan mahdollisimman 
pian. Sähköpostilla tai Internetin kautta tulleisiin palautteisiin pyritään 
vastaamaan viikon sisällä viestin saapumisesta. Opiston 
asiakaspalveluun tulee satoja soittoja päivittäin ja varsinkin 
ilmoittautumisaikoina puhelin saattaa olla ruuhkautunut.

Työväenopistolla on toimintaa lukukausien aikana aamusta iltaan noin 
klo 21 asti ja opetusta tarjotaan myös viikonloppuisin. 
Asiakaspalvelutoimistoja on seitsemän eri puolilla Helsinkiä. Toimistot 
ovat avoinna ma–to kello 9.00–17.00. Perjantaisin toimistojen ollessa 
suljettuina opintopalveluja saa paikan päällä opistoisänniltä. 
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Ennen opetuskausien alkua, ilmoittautumisten aikaan johtavat ja 
suunnittelevat opettajat sekä aluerehtorit tarjoavat tehostettua 
opintoneuvontaa. Kaikki ainealat antavat säännöllistä opintoneuvontaa 
myös opetuskaudella.

Opisto on kehittänyt opintoohjelmaa ja tiedotusmateriaalia niin, että 
mahdollisimman monet opiskelun kannalta tärkeät asiat olisivat 
selkeästi ilmaistu ja hahmotettavissa.  Vastaavat tiedot ovat myös 
opiston Internetsivuilla. 

Työväenopiston asiakkaat puhuvat noin 60 eri äidinkieltä, mikä tekee 
asiakaspalvelusta ja tiedottamisesta haastavaa.

Esittelijä
johtava rehtori
Taina Törmä

Liikennelaitos liikelaitoksen johtokunta (HKL) 05.12.2012 § 203

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Liikennelaitos liikelaitoksen johtokunta päätti antaa Tuomo Valokaisen 
aloitteesta liittyen Helsingin kaupungin asiakaspalvelun parantamiseen 
kaupunginvaltuustolle seuraavan lausunnon:

Joukkoliikenteen palautteet, niin puhelimitse kuin internetin kautta 
tulleet, on HKL:llä kirjattu ja käsitelty järjestelmällisesti sähköisen 
palautejärjestelmän kautta jo noin kymmenen vuoden ajan. Järjestelmä 
varmistaa sen, että asiakkaat myös saavat vastauksen esittämäänsä 
kysymykseen, ehdotukseen tai moitteeseen. Palautejärjestelmä 
mahdollistaa palautteiden seurannan ja muistuttaa, mikäli 
vastuuhenkilöksi merkitty viran tai toimenhaltija ei ole hänelle 
osoitettuun palautteeseen vastannut. Vuodesta 2010 lähtien 
järjestelmä on toiminut HKL:n, liikenteen tilaajan HSL:n sekä 
bussiliikennöitsijöiden yhteisenä. Kaikki kirjatut palautteet ohjataan 
oikealle vastuuhenkilölle HSL:n palautesihteereiden kautta.

Samantyyppistä palautejärjestelmää ollaan tulevan vuoden aikana 
ottamassa käyttöön koko kaupungin tasolla. Myös HKL ottaa 
järjestelmän käyttöön niiltä osin, kuin se täydentää joukkoliikenteen jo 
olemassa olevaa palautejärjestelmää. Kaupungin yhteinen järjestelmä 
parantanee palautteisiin vastaamista myös koko kaupungin tasolla.

HKL:llä on periaatteena, että viranhaltijoille jätettyihin soittopyyntöihin 
vastataan mahdollisimman pian. Asian toteutuminen on kuitenkin 
kunkin yksittäisen viranhaltijan omalla vastuulla.
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HKL on viimeisen vuoden aikana parantanut kaupunkilaisten 
yhteydenottomahdollisuuksia myös avaamalla oman profiilin 
sosiaaliseen mediaan. Facebookin kautta HKL:lle tulleisiin kysymyksiin 
vastataan mahdollisimman pian, usein jo saman päivän aikana.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Elina Maunuksela, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 35104

elina.maunuksela(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 04.12.2012 § 390

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle 
seuraavan sisältöisen lausunnon.

Sosiaalivirastossa hyvä asiakaspalvelu on keskeisin toiminnan 
lähtökohta. Kaikkia työntekijöitä perehdytetään asiakaspalveluun ja 
puhelintavoitettavuuteen. Jokaisella tulee olla puhelimessa vastaaja, 
johon asiakas voi puhelinajan ulkopuolella jättää soittopyynnön ja 
soittopyyntöön tulee vastata mahdollisimman pian. Myös sisäisen 
puhelinluettelon tietojen on oltava kunnossa puhelinvaihdetta varten. S
info (sosiaalipalvelujen neuvonta) on hyvin tavoitettavissa arkisin sekä 
puhelimitse, paikan päällä Kallion virastotalossa ja online
verkkoneuvontana.

Asiakkaat lähettävät yhä enemmän viestejä sähköpostilla ja toivovat 
mahdollisuutta asioida sähköisesti. Tämä asiointitarve on myös 
tunnistettu sosiaalivirastossa. Sosiaalihuollon asiakkuuteen liittyviä 
kysymyksiä ei voi kuitenkaan käsitellä sähköpostitse, koska tällä 
hetkellä käytössä oleva sähköpostijärjestelmä ei ole riittävän 
tietoturvallinen. Yksilöhuoltoa koskevaa sähköpostia lähettäneeseen 
asiakkaaseen tulisikin ottaa yhteyttä muulla tavalla, koska viestiin ei 
saa sähköpostitse tietosuojasyistä vastata. 

Palvelujen hakuprosesseja sähköistetään parhaillaan ja sähköistä 
asiointia vahvalla tunnistautumisella kehitetään jatkuvasti. Tavoitteena 
on myös kehittää viestijärjestelmä, joka olisi riittävän suojattu 
asiakkaiden kanssa käytävää salassa pidettävää keskustelua varten.

Ensi vuoden aikana sosiaali ja terveysvirasto siirtyy uuteen 
asiakaspalautejärjestelmään, joka tulee  olemaan käytössä kaikilla 
virastoilla. Palautejärjestelmä on osa uusia kaupunkiyhteisiä 
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vuorovaikutusjärjestelmiä. Kuntalaisen palaute voi olla myös idea tai 
kysymys. Palautejärjestelmään voidaan lisäksi kirjata puhelimitse tai 
asiakaskäynnillä saatua palautetta. Kaikkia viestejä ja niiden käsittelyä 
seurataan keskitetysti sosiaali ja terveyspalvelujen neuvonnassa, joten 
ne käsitellään asianmukaisesti ja sovitussa määräajassa. 
Järjestelmästä voidaan siirtää mm. muutoksenhakuja ja muistutuksia 
koskevat asiat Ahjoasianhallintajärjestelmään, jota kautta ne tulevat 
virallisesti vireille tai vastatuiksi. Lisäksi raportit avaavat 
asiakaskokemusta esimiehille toiminnan kehittämisen tueksi.

Parhaillaan selvitetään, mitä muita välineitä voidaan ottaa käyttöön 
asiakaspalvelun parantamiseksi, kuten esimerkiksi puhelujen 
takaisinsoittopalvelu ja neuvontapalvelun lisääminen sekä 
keskittäminen siten, että asiakkaiden ja kuntalaisten on 
mahdollisimman helppo ottaa yhteyttä.

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Pirkko Excell, johtava neuvoja, puhelin: 310 73867

pirkko.excell(a)hel.fi

Terveyslautakunta 04.12.2012 § 289

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Terveyslautakunta päätti antaa kaupunginvaltuustolle seuraavan 
esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

”Valtuutettu Tuomo Valokainen ja 7 muuta valtuutettua ovat tehneet 
aloitteen asukkaiden ja kaupungin virkamiesten välisen tiedonkulun 
parantamisesta. Valtuutetut kiinnittävät aloitteessaan huomiota 
tärkeään asiaan. Terveydenhuoltojärjestelmän toiminnan kannalta on 
keskeistä, että asukkaat saavat halutessaan yhteyden toimipisteisiin ja 
terveydenhuollon asiantuntijoihin yhteydenottotavasta riippumatta.

Terveyskeskuksen vuoden 2010 asiakastyytyväisyys ja väestökyselyn 
tulosten perusteella kehittämiskohteeksi nousi yhteydensaannin 
parantaminen. Tämän vuoksi terveyskeskus päätti hankkia 
takaisinsoittopalvelun yhteistyössä Palmian hyvinvointi ja 
puhelinpalvelut yksikön kanssa. Takaisinsoittopalvelu vapauttaa 
asiakkaat puhelimessa jonottamiselta. Jos puheluun ei pystytä 
vastaamaan välittömästi, asiakkaan numero tallentuu hänen 
halutessaan järjestelmään ja asiakkaalle soitetaan takaisin. 
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Takaisinsoittopalvelu on tällä hetkellä käytössä Koskelaa lukuun 
ottamatta kaikilla terveysasemilla, neuvoloissa, suun 
terveydenhuollossa, keskitetyssä ehkäisyneuvonnassa sekä 
omahoitotarvikejakelupisteissä. Koskelan terveysasemalla järjestelmä 
otetaan käyttöön siinä vaiheessa, kun toiminta siirretään keväällä 2013 
Oulunkylän terveysasemalle. 

Takaisinsoittopalvelu toimii nyt alun teknisten ongelmien jälkeen hyvin 
ja asiakkaat ovat olleet palveluun pääosin tyytyväisiä. 
Takaisinsoittopalvelu varmistaa asiakkaiden virkaaikaisen välittömän 
yhteydensaannin arkisin yhdessä ympäri vuorokauden toimivan 
terveysneuvonnan (puh. 09 10023) kanssa.

Asukkaat ovat kasvavassa määrin yhteydessä terveydenhuoltoon myös 
sähköpostilla ja he toivovat, että he voisivat asioida myös sähköisesti. 
Terveydenhuollon asiakkuuteen liittyviä kysymyksiä ei kuitenkaan voi 
käsitellä tavallisella sähköpostilla, koska sen tietoturva ei ole riittävä. 
Terveyskeskus ohjaa sen vuoksi asiakkaat käyttämään sähköistä 
asiointia, jos se soveltuu asiakkaan tilanteeseen. Sähköistä asiointia 
käytetään terveyskeskuksessa tällä hetkellä suun terveydenhuollossa, 
koulu ja opiskeluterveydenhuollossa, neuvolassa ja tietyn rajoituksin 
myös terveysasemilla. Terveyskeskuksen strategisena tavoitteena on 
kaupungin tietotekniikkaohjelman tavoitteiden mukaisesti asteittain 
lisätä sähköisen asioinnin mahdollisuuksia. Terveyskeskuksen 
tarjoamat sähköisen asioinnin palvelut on koottu kaupunkiyhteiselle 
asiointi.hel.fialustalle, jotta asukkaat löytävät nämä palvelut yhdestä 
paikasta.

Helsinkiläisille tullaan jatkossa tarjoamaan myös yhdenvertainen ja 
kattava aloite, palaute ja vaikuttamisjärjestelmä, kun kaupunki ottaa 
käyttöön ensi vuoden alusta alkaen asteittain kaupunkiyhteisen 
asiakaspalautejärjestelmän. Vuoden vaihteessa aloittava sosiaali ja 
terveysvirasto ottaa tämän uuden järjestelmän käyttöön heti vuoden 
2013 alkupuolella, kun se on teknisesti mahdollista.

Sosiaali ja terveysviraston kotisivujen kautta annettava palaute 
ohjataan tähän sähköiseen palautejärjestelmään. Järjestelmään 
voidaan myös kirjata sähköpostin ja puhelimen kautta tai 
asiakaskäynnin yhteydessä annettu palaute. Palaute voi olla kysymys, 
palvelua koskeva palaute, idea, ehdotus tai muu mielenilmaus.

Järjestelmään ei kuitenkaan viedä salassa pidettäviä asioita, 
muutoksenhakuja, muistutuksia ja valituksia. Ne ohjataan 
palautejärjestelmästä kaupungin asianhallintajärjestelmään (Ahjo), jota 
kautta ne tulevat virallisesti vireille ja vastatuksi.

Valtuutetut toteavat aloitteessaan ettei hallintokuntiin lähetettyihin 
sähköposteihin vastata. Uuden sosiaali ja terveysviraston 
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asiakaspalauteprosessi on suunniteltu siten, että keskitetyt käsittelijät 
sosiaali ja terveyspalvelujen neuvonnassa seuraavat järjestelmään 
tulleita palautteita ja ohjaavat ne esimiehille tai asiantuntijoille 
vastattavaksi. Keskitetyt käsittelijät myös seuraavat, että palautteisiin 
vastataan sovitussa määräajassa.

Terveyslautakunta pitää tärkeänä, että uudessa sosiaali ja 
terveysvirastossa kehitetään edelleen palveluneuvontaa ja 
varmistetaan asukkaiden yhteydensaanti yhteydenottotavasta 
riippumatta. ”

Terveysvaikutusten arviointi

Hyvin toimiva palveluneuvonta parantaa tiedon kulkua, lisää hoidon 
laatua ja potilasturvallisuutta sekä asiakastyytyväisyyttä. 
Kaupunkiyhteinen palautejärjestelmä tulee parantamaan asukkaiden 
osallistumis ja vaikuttamismahdollisuuksia, ja se varmistaa, että 
asukkaat saavat esittämiinsä kysymyksiin vastauksen sovitussa 
määräajassa. Palautteiden systemaattinen tilastointi myös mahdollistaa 
niiden hyödyntämisen palvelujen kehittämisessä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola

Lisätiedot
Jaana JuutilainenSaari, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 42240

jaana.juutilainensaari(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.11.2012 § 424

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Valtuustoaloitteessa puututaan tärkeään asiaan eli kaupungin 
virastojen asiakaspalvelun parantamiseen. Kaupunki on jo eri tavoin 
pyrkinyt asiakaspalvelunsa parantamiseen. Yksi merkittävä askel tulee 
olemaan vuonna 2013 käyttöön otettava kaupunkitasoinen sähköinen 
palautejärjestelmä, joka mahdollistaa aikaisempaa tasalaatuisemman 
asiakaspalvelun sekä palvelun laadun seurannan.  Palautejärjestelmä 
otetaan käyttöön myös kaupunkisuunnitteluvirastossa. Sitä käyttämällä 
viraston asiakkaat saavat varmuuden, että heidän lähettämäänsä 
palautteeseen tai heidän esittämiinsä kysymyksiin vastataan.  Tämä on 
merkittävä uudistus, sillä koskaan aikaisemmin Helsingin kaupungilla ei 
ole ollut tarjota vastaavaa palvelua. Palautejärjestelmä otetaan 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 154 (627)
Kaupunginvaltuusto

Kj/13
29.05.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

käyttöön vaiheittain eri virastoissa. Kaupunkisuunnitteluviraston osalta 
palautejärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2013 alkupuolella. 

On tärkeää, että kaikkia kaupunkilaisia palvellaan tasaveroisesti, 
heidän palautteeseensa reagoidaan kohtuuajassa ja he saavat 
kysymyksen vastauksiinsa. Asiakkaan pitää voida myös itse seurata 
oman palautteensa käsittelyä. Olisi myös perusteltua, että 
kaupunkitasoisesti määriteltäisiin palvelulupaus asiakaspalautteen 
käsittelystä, jotta eri virastojen asiakkaat voisivat saada samanveroista 
palvelua.

Palautejärjestelmä ei palvele ainoastaan verkkosivujen käyttäjiä, sillä 
virastot voivat vielä järjestelmään myös puhelimitse tulleet kysymykset 
tai paikan päällä virastoissa esitetyt kysymykset ja näihin reagoidaan 
samalla tavoin kuin verkossa jätettyyn palautteeseen.  Jatkossa 
järjestelmä tuottaa myös arvokasta seurantatietoa, jonka tuloksia 
käyttämällä virastot voivat suunnitella oman asiakaspalvelunsa 
parantamista. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto kehittää muiltakin osin omaa 
asiakaspalveluaan vuoden 2013 kuluessa. Infopiste Laiturista tulee 
viraston asiakaspalvelupiste. Tämä tarkoittaa sitä, että Laiturille 
tulevien asiakkaiden palvelutaso nousee eikä heidän tarvitse 
kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä enää lähteä erikseen viraston 
tiloihin Kansakoulukadulle. Kaikki kaavat ovat jatkossa nähtävillä 
Laiturilla digitaalisessa muodossa ja henkilöstö opastaa ihmisiä 
aineiston käyttöön.  Omatoimisen asioihin tutustumisen lisäksi on näin 
siis aina tarjolla myös henkilökohtaista asiakaspalvelua.

Esittelijä
hallintopäällikkö
Outi Karsimus

Lisätiedot
Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 37368

heikki.mantymaki(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 27.11.2012 § 145

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon:

Pelastuslaitoksen kuntalaisia koskevat palvelut ovat moninaisia. 
Pelastuslaitoksen yleisen sähköpostiosoitteen ja puhelinvaihteen lisäksi 
kuntalaiset voivat ottaa yhteyttä virkamiesten suoriin puhelinnumeroihin 
ja sähköpostiosoitteisiin, jotka ovat saatavilla pelastuslaitoksen 
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internetsivuilla. Pelastuslaitoksen yleisten yhteydenottokanavien osalta 
niihin tulleisiin viesteihin pyritään vastaamaan välittömästi tai ne 
ohjataan eteenpäin sopivan asiantuntijan vastattavaksi viivytyksettä. 
Tässä prosessissa on mahdollista, että viestejä tahattomasti unohtuu 
tai niihin ei ehditä vastaamaan kohtuullisessa ajassa. 

Käytössä oleva teknologia ei nykyisellään mahdollista sähköposteihin 
tai puhelimella tulleiden yhteydenottojen ja niiden vastausprosessin 
systemaattista seurantaa. Sen sijaan kirjaamon kautta vireille tulleita 
asioita ja muita päätösasioita seurataan Ahjon 
asiankäsittelyprosessissa rutiininomaisesti.

Kuntalaisten palvelun kehittämiseksi aloitteen kannalta pelastuslaitos ei 
pidä poissuljettuna, että otettaisiin käyttöön kaupunkiyhteinen 
kuntalaisyhteydenottojen seurantajärjestelmä, johon kerätään kaikki 
kuntalaisten yhteydenotot niiden saapumiskanavasta riippumatta. 
Valmis alusta tällaiseen on jo käytössä kaupungin sisäisen 
innovaatiojärjestelmä Helinän myötä. Kyseinen alusta mahdollistaisi eri 
kanavien kautta tulevien yhteydenottojen kirjaamisen sekä 
vastausprosessin seuraamisen virastokohtaisten moderaattoreiden 
avulla.

Mahdollista järjestelmää harkittaessa on kuitenkin huomioitava, että 
merkittävä osa kuntalaisten ja viranomaisten välisestä viestinnästä on 
yleistä neuvontaa ja konsultaatiota, joka ei sellaisenaan johda 
viranomaisen päätöksentekoon. Yleisesti on vaikea määrittää, mikä 
osa tällaisesta viestinnästä on luonteeltaan sellaista, että sen 
kirjaaminen seurantajärjestelmään olisi järjestelmän aiheuttamat 
kustannukset ja kirjaamisesta aiheutuvat työ huomioiden 
tarkoituksenmukaista. Tämä koskee erityisesti yhteydenottoja, jotka 
tulevat sähköpostilla tai puhelimella ja jotka sitten olisi erikseen 
kirjattava järjestelmään. Lisätyötä voi myös aiheutua siitä, että esim. 
kirjaamoon tulleet yleisluontoiset tiedustelut täytyy kyetä 
kohdentamaan oikealle virastolle ja virkamiehelle. 

Mikäli uuden seurantajärjestelmän käyttöönottoon päädytään, on sitä 
ennen huolellisesti selvitettävä sellaisen järjestelmän ylläpidon vaatimat 
resurssit ja analysoitava järjestelmän tuottama hyöty ja kustannukset.

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

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi
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§ 217
Kj / Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite selvityksen tekemisestä 
laskujen perinnän hoitamisesta

HEL 2012014519 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle 
uudelleen valmisteltavaksi. 

Käsittely

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

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi 
puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli 
valtuutettu Mirka Vainikka valtuutettu Nasima Razmyarin kannattamana 
ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian 
kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupunki 
selvittää, kuinka laskujen perinnän hoitaminen voidaan tulevaisuudessa 
hoitaa kaupungin omana tai pääkaupunkiseudun kuntien ja HUS:in 
yhteisenä toimintana.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

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

3 äänestys

JAAehdotus: Jatko
EIehdotus: Esitän, että aloite palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. 
Kaupungin tulee selvittää, kuinka laskujen perinnän hoitaminen 
voidaan tulevaisuudessa hoitaa kaupungin omana tai 
pääkaupunkiseudun kuntien ja HUS:in yhteisenä toimintana.

Jaaäänet: 29
Sirpa AskoSeljavaara, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Juha Hakola, 
Jussi Hallaaho, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Arja Karhuvaara, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, 
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Pekka Majuri, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Pia 
Pakarinen, Anniina Palm, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus 
Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Aura Salla, Lea Saukkonen, 
Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Astrid Thors, UllaMarja Urho

Eiäänet: 52
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö 
Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika 
Honkasalo, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, 
Helena Kantola, Jessica Karhu, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli 
Kousa, Essi Kuikka, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, 
Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Björn Månsson, Terhi Mäki, 
Sari Mäkimattila, Antti Möller, Laura Nordström, Hannu Oskala, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa 
Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka 
Relander, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna 
Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Karita Toijonen, Mirka 
Vainikka, Thomas Wallgren, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki, Ville 
Ylikahri

Poissa: 4
Tom Packalén, Jaana Pelkonen, Anni Sinnemäki, Tuomas Tuure

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle 
uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Taipale Ilkka valtuustoaloite Kvsto 24.10.2012 asia 15
2 Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite
3 Perintä kaupungin omana toimintana kustannusselvitys 20120120
4 Äänestyslista

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Ilkka Taipaleen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Ilkka Taipale ja 5 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että Helsinki selvittäisi mahdollisuutta hoitaa laskujensa perintä joko 
omana työnään tai yhteistyössä ympäristökuntien ja HUS:n kanssa. 
Vaihtoehtoina voisi olla esimerkiksi oman yhteisen perintäyksikön 
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luominen tai työn teettäminen jonkin vammaisjärjestön tai sosiaalisen 
yrityksen kanssa yhteistyössä. Julkisuudessa esiintyneiden tietojen 
mukaan kaupungin nyt käyttämällä perintäyhtiöllä on juuria 
veroparatiiseihin.

Kaupunginhallitus toteaa oikeuspalveluiden antaman lausunnon sekä 
tehdyn kustannusselvityksen pohjalta seuraavaa:

Perintä on lakiin perustuva toimiala. Perintätoimintaa valvotaan usealla 
taholla, ja sen harjoittaminen edellyttää riittävää juridista ja 
substanssiosaamista. Lain tai hyvän perintätavan vastaisella perinnällä 
on seurauksia, ja perintälupaa haettaessa ilmoitetun henkilön tulee 
huolehtia siitä, ettei perintää harjoiteta lain tai säännösten vastaisesti, 
eikä perintätoiminnasta aiheutuu velallisen tai toimeksiantajan 
oikeudenloukkauksia.

Perintäpalveluiden ostaminen miltä tahansa toimijalta, vammaisjärjestöt 
ja sosiaaliset yritykset mukaan lukien edellyttäisi siten sitä, että 
palveluntuottajalla olisi riittävä juridinen tietotaito periä saatavia. 
Kaupungin ostopalveluna hankkimat perintäpalvelut kilpailutetaan lain 
säännösten mukaisesti. Kilpailutukseen voi ottaa osaa sellainen yritys, 
joka täyttää lain ja kilpailutuksen mukaiset edellytykset. Riittävän 
suorituskyvyn omaava vammaisjärjestö tai sosiaalinen yritys voi 
halutessaan ottaa osaa kilpailutukseen.

Mikäli kuntien yhteistä perintäorganisaatiohanketta lähdettäisiin 
viemään eteenpäin, tulisi hankkeen tarkemmassa suunnittelussa ottaa 
riittävästi huomioon hankkeen kustannukset, 
henkilöresurssikustannukset, henkilöstön mahdollinen ulkoistaminen 
kunnan palveluksesta perustettavan yksikön palvelukseen sekä 
perintätoiminnan luvanvaraisuus.

Helsingin kaupunki huolehtii osaltaan sitä, että sen saatavista 
aiheutuneet perintäkulut eivät ole velalliselle kohtuuttomia. Velalliselle 
aiheutuva kulu on yksi perintäpalveluiden kilpailutuksessa huomioitu 
seikka ja kaupungin tämän hetken perintäyhteistyökumppanin 
kaupungin saatavista perimät perintäpalkkiot ovat osittain alle lain 
salliman enimmäistason. Perintätoimiston resurssit perintätoimiin ovat 
lähtökohtaisesti tehokkaammat kuin kaupungilla, ja perintää voidaan 
myös siitä syystä suorittaa pienemmillä yksikkökustannuksilla. Mikäli 
kaupungille hankittaisiin vastaavat resurssit, tai perintäpalvelu 
ostettaisiin toimijalta joka ei valmiina omaa samanlaisia resursseja, 
syntyisi siitä merkittäviä kustannuksia, joka viime kädessä näkyisi 
perintäpalveluista palveluntarjoajalle maksettavassa hinnassa. 
Velalliselta perittävän perintäkulun tulisi kattaa perinnästä aiheutuneet 
kustannukset, sillä ei ole kannattavaa harjoittaa perintää jonka kulut 
ylittävät perinnällä tuloutetut saatavat. Millä tahansa muulla tapaa 
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järjestetyn perinnän kustannukset todennäköisesti ylittäisivät 
kilpailutuksen voittaneelta perintätoimistolta ostetun palvelun 
kustannukset, jolloin kohonneet kustannukset olisi vyörytettävä 
korkeamman perintäpalkkion kautta saatavansa maksamatta jättäneille 
velallisille ja ylimenevältä osalta katettava verovaroin.

Jos perintä järjestettäisiin kaupungin omana työnä, kaupungilla ei olisi 
käytössään kaikkea sellaista tietoa, jota perintätoimistolla on 
käytössään. Koska perintätoimisto huolehtii useiden velkojien 
saatavista, sillä on kaupunkia laajempi informaatiopohja esimerkiksi 
velallisen taloudellisesta tilanteesta, jolloin perintätoimenpiteet voidaan 
perinnän kaikissa vaiheissa suhteuttaa velallisenkin tilanteeseen 
sopivaksi. Perintätoimistolla on käytössään resurssit ja välineet 
toteuttaa perintää monella tasolla, kuten sähköpostitse, puhelimitse ja 
onlineliittymän avulla, joista kaupungilla ei ole omaa kokemusta. 
Perintäpalveluiden ostaminen perintätoimistolta tuo kaupungille ja 
myös velalliselle kustannussäästöjä, sillä perintätoimistolla on 
käytössään kokonaisvaltaiset henkilö ja laitteistoresurssit, joiden avulla 
perintäkeinot valitaan tapauskohtaisesti ja myös velallisen etua 
turvaten kustannustehokkaasti. Esimerkiksi oikeudelliseen perintään 
siirtyminen ei ole aina velkojankaan kannalta tehokkain perintätapa.

Tehokas ja säännönmukainen perintä on avainasemassa kun 
tarkastellaan perinnän preventiivistä vaikutusta. On olennaista 
huomioida, että perintäkulua syntyy vain saatavasta, jota ei ole 
suoritettu ajallaan. Perintäkulut ovat velalliselle myös motivaatiotekijä 
suorittaa saatava ajoissa.

Tarkasteltaessa perintätoiminnan järjestämistä kunnan omana työnä 
olisi tilanne se, että kaupungin resursseilla tehtävä kokonaistyömäärä 
kasvaisi merkittävästi, mikä vaatisi perintätoimintaan ohjattujen 
resurssien lisäämistä henkilöstö ja laitteistotasolla, jos perinnän 
tehokkuus ja palvelutaso haluttaisiin säilyttää nykyisenä.

Perintätoimiston käytöstä luopuminen ja tehtävien hoitaminen 
vastaavalla tavalla kaupungin omana toimintana Taloushallintopalvelu 
liikelaitoksen (Talpa) toimesta aiheuttaisi Talpalle uusia vuosittaisia 
kustannuksia alustavan arvion mukaan noin 1,7 milj. euroa sekä 
tuottoja noin 0,3 milj. euroa vuodessa. Näin ollen nettokustannukset 
kaupungille olisivat arviolta 1,4 milj. euroa vuodessa.

Valtuustoaloitteessa on esitetty viittaus julkisuudessa esiintyneisiin 
tietoihin, joiden mukaan kaupungin käyttämällä 
perintäyhteistyökumppanilla olisi yhteyksiä veroparatiiseihin.

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) mukaan kuntien 
viranomaisten on kilpailutettava hankintansa mainitun lain säännösten 
mukaisesti. Kaupungin käyttämien perintäpalveluiden hankinta on 
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kilpailutettu lain säännösten mukaisesti. Hankintojen 
kilpailuttamisprosessissa arvioidaan tarjoajien soveltuvuutta eli 
ammatillista ja taloudellista suorituskykyä. Suorituskykyä arvioitaessa 
otetaan huomioon hankintalain pakolliset ja harkinnanvaraiset 
poissulkemisperusteet sekä tarjouspyynnössä asetetut 
vähimmäisvaatimukset. Kaupungin saatavien perintäpalveluiden 
tuottamisesta järjestetyn kilpailutuksen voittajalla oli vaadittu 
suorituskyky.

Veroparatiisiyhteyksiä koskevaan väitteeseen voidaan yleisesti todeta, 
että kaupungin edellytyksiä välttää yhteistyötä sellaisten yritysten 
kanssa, joilla on kytkentöjä veroparatiiseihin on selvitetty 
kaupunginhallitukselle 4.3.2013 kohdassa § 247. Selvityksen 
johtopäätösten mukaan Helsingin kaupungin mahdollisuudet välttää 
yhteistyötä sellaisten yritysten kanssa, joilla on kytkentöjä 
veroparatiiseihin, ovat nykylainsäädännön puitteissa pääosin 
olemattomat.

Selvityksessä on todettu, että nykyisellään hankintayksikkö ei saa 
asettaa julkisissa hankinnoissaan vaatimuksia, jotka eivät liity 
kyseiseen hankintaan. Esimerkiksi verosuunnittelua koskevilla 
kriteereillä ei lähtökohtaisesti ole liityntää hankinnan kohteeseen tai 
tarjoajan kykyyn suoriutua hankintasopimuksesta. Hankintayksiköllä ei 
ole hankintalainsäädännön mukaan myöskään mahdollisuutta sulkea 
tarjoajaa tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos tarjoaja on täyttänyt Suomen 
verolainsäädännössä asetetut velvoitteet, riippumatta esimerkiksi 
tarjoajan maksettavaksi määrättyjen verojen määrästä. Kaupunki ei siis 
voi sulkea julkisten hankintojen ulkopuolelle yrityksiä sillä perusteella, 
että niillä olisi yhteyksiä veroparatiisivaltioihin.

Olennaista vertailuperusteiden (vertailussa käytettävien kriteereiden) 
asettamisessa on se, että perusteet liittyvät hankinnan kohteeseen. 
Vertailuperusteiden on toisin sanoen kytkeydyttävä kulloinkin 
hankittavaan tavaraan tai palveluun. Vertailuperusteiden avulla tulee 
arvioida hankittavan tavaran tai palvelun määrällisiä tai laadullisia 
ominaisuuksia. Tietoja yrityksen maksamista veroista, liikevaihdosta ja 
työntekijämääristä samoin kuin yrityksen maakohtaisesti omistamista 
yrityksistä ja niihin liittyvistä raportoinneista voidaan tutkia tarjoajan 
soveltuvuutta arvioitaessa.

Euroopan Unionissa palveluiden tuottajalla on vapaa sijoittumisoikeus. 
Palveluiden vapaa liikkuvuus tarkoittaa sitä, ettei palveluiden tarjoajan 
tarvitse siirtyä toiseen jäsenvaltioon tarjotakseen palveluita siinä 
jäsenvaltiossa. Julkisten hankintojen osalta kilpailutus ei saa olla 
syrjivää oikeushenkilön sijoittumisvaltion suhteen; palveluita tulee voida 
tarjota samoin edellytyksin kuin kyseisessä maassa sijaitseva 
oikeushenkilö niitä voi tarjota. Rajat ylittävässä kilpailutuksessa 
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palveluntarjoajan sijaintivaltio ei voi olla sellainen seikka, jonka 
perusteella tarjouksentekijä jätettäisiin kilpailutuksen ulkopuolelle.

Samalla kaupunginhallitus toteaa, että tässä vastauksessa vastataan 
samalla myös valtuutettu Paavo Arhinmäen 16.3.2011 tekemään 
aloitteeseen koskien sitä, että kaupunki luopuisi perintätoimistojen 
käytöstä. Kyseiseen aloitteeseen on vastattu kaupunginvaltuustossa 
28.9.2011, mutta valtuusto tuolloin palautti aloitteen Khlle uudelleen 
valmisteltavaksi ja Khs edelleen palautti 3.10.2011 aloitteen 
kaupunginjohtajalle uudelleen valmisteltavaksi. Kyseiseen aloitteeseen 
vastaaminen on odottanut tuolloin valmisteluvaiheessa ollutta 
perintälain muutosta (perintälain muutos tuli voimaan 16.3.2013) ja 
lakimuutoksen mahdollisesti mukanaan tuomia uusia linjauksia 
perintäalan toimintoihin liittyen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Taipale Ilkka valtuustoaloite Kvsto 24.10.2012 asia 15
2 Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite
3 Perintä kaupungin omana toimintana kustannusselvitys 20120120

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 15.05.2013 § 147

Pöydälle 15.05.2013

HEL 2012014519 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
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Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 459

HEL 2012014519 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Ilkka Taipaleen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Hallintokeskus Oikeuspalvelut 26.3.2013

HEL 2012014519 T 00 00 03

PK 20130022

Valtuutettu Ilkka Taipale on 24.10.2012 tehnyt valtuustoaloitteen, jossa 
esitetään selvitettävän Helsingin kaupungin saatavien perintä 
kaupungin omana työnä tai yhteistyössä ympäristökuntien ja HUS:n 
kanssa. Aloitteessa esitetään selvitettäväksi, olisiko perintä mahdollista 
järjestää luomalla pääkaupunkiseudulle oma yhteinen perintäyksikkö, 
tai ostamalla perintäpalveluita joltain vammaisjärjestöltä tai 
sosiaaliselta yritykseltä. Aloitteessa on myös tuotu esiin julkisuudessa 
esitetty väite, jonka mukaan kaupungin käyttämällä 
perintäyhteistyökumppanilla olisi yhteyksiä veroparatiiseihin. 

Hankintalainsäädäntö ja viittaukset veroparatiisiin

Valtuustoaloitteessa on esitetty viittaus julkisuudessa esiintyneisiin 
tietoihin, joiden mukaan kaupungin käyttämällä 
perintäyhteistyökumppanilla olisi yhteyksiä veroparatiiseihin. 

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) mukaan kuntien 
viranomaisten on kilpailutettava hankintansa mainitun lain säännösten 
mukaisesti. Kaupungin käyttämien perintäpalveluiden hankinta on 
kilpailutettu lain säännösten mukaisesti. Hankintojen 
kilpailuttamisprosessissa arvioidaan tarjoajien soveltuvuutta eli 
ammatillista ja taloudellista suorituskykyä. Suorituskykyä arvioitaessa 
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otetaan huomioon hankintalain pakolliset ja harkinnanvaraiset 
poissulkemisperusteet sekä tarjouspyynnössä asetetut 
vähimmäisvaatimukset. Kaupungin saatavien perintäpalveluiden 
tuottamisesta järjestetyn kilpailutuksen voittajalla oli vaadittu 
suorituskyky. 

Mitä tulee veroparatiisiyhteyksiä koskevaan väitteeseen, voidaan 
yleisesti todeta, että kaupungin edellytyksiä välttää yhteistyötä 
sellaisten yritysten kanssa, joilla on kytkentöjä veroparatiiseihin on 
selvitetty kaupunginhallitukselle 4.3.2013 kohdassa § 247. Selvityksen 
johtopäätösten mukaan Helsingin kaupungin mahdollisuudet välttää 
yhteistyötä sellaisten yritysten kanssa, joilla on kytkentöjä 
veroparatiiseihin, ovat nykylainsäädännön puitteissa pääosin 
olemattomat.

Selvityksessä on todettu, että nykyisellään hankintayksikkö ei saa 
asettaa julkisissa hankinnoissaan vaatimuksia, jotka eivät liity 
kyseiseen hankintaan. Esimerkiksi verosuunnittelua koskevilla 
kriteereillä ei lähtökohtaisesti ole liityntää hankinnan kohteeseen tai 
tarjoajan kykyyn suoriutua hankintasopimuksesta. Hankintayksiköllä ei 
ole hankintalainsäädännön mukaan myöskään mahdollisuutta sulkea 
tarjoajaa tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos tarjoaja on täyttänyt Suomen 
verolainsäädännössä asetetut velvoitteet, riippumatta esimerkiksi 
tarjoajan maksettavaksi määrättyjen verojen määrästä. Kaupunki ei siis 
voi sulkea julkisten hankintojen ulkopuolelle yrityksiä sillä perusteella, 
että niillä olisi yhteyksiä veroparatiisivaltioihin.

Olennaista vertailuperusteiden (vertailussa käytettävien kriteereiden) 
asettamisessa on se, että perusteet liittyvät hankinnan kohteeseen. 
Vertailuperusteiden on toisin sanoen kytkeydyttävä kulloinkin 
hankittavaan tavaraan tai palveluun. Vertailuperusteiden avulla tulee 
arvioida hankittavan tavaran tai palvelun määrällisiä tai laadullisia 
ominaisuuksia. Tietoja yrityksen maksamista veroista, liikevaihdosta ja 
työntekijämääristä samoin kuin yrityksen maakohtaisesti omistamista 
yrityksistä ja niihin liittyvistä raportoinneista voidaan tutkia tarjoajan 
soveltuvuutta arvioitaessa. 

Euroopan Unionissa palveluiden tuottajalla on vapaa sijoittumisoikeus. 
Palveluiden vapaa liikkuvuus tarkoittaa sitä, ettei palveluiden tarjoajan 
tarvitse siirtyä toiseen jäsenvaltioon tarjotakseen palveluita siinä 
jäsenvaltiossa. Julkisten hankintojen osalta kilpailutus ei saa olla 
syrjivää oikeushenkilön sijoittumisvaltion suhteen; palveluita tulee voida 
tarjota samoin edellytyksin kuin kyseisessä maassa sijaitseva 
oikeushenkilö niitä voi tarjota. Rajat ylittävässä kilpailutuksessa 
palveluntarjoajan sijaintivaltio ei voi olla sellainen seikka, jonka 
perusteella tarjouksentekijä jätettäisiin kilpailutuksen ulkopuolelle.
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Perinnän järjestäminen kaupungin omana työnä

Kaupunginhallituksen 2.5.2005 hyväksymien rahasaatavien laskutus ja 
perintäohjeiden mukaan saatavat tulee periä tehokkaasti nopeasti ja 
taloudellisesti, eikä Helsingin kaupunki ei voi tehottomalla tai 
epäsäännönmukaisella perinnällä antaa sellaista vaikutelmaa, että 
kaupungin saatavia ei tarvitse suorittaa. Kansalaisten yhdenvertaisen 
kohtelun toteuttamiseksi lähtökohtana on oltava, että jokainen 
kuntalainen suorittaa omat velvoitteensa. Perimättä jääneistä 
saatavista aiheutuva taloudellinen rasitus on viime kädessä katettava 
verotuloilla.

Pääosan Helsingin kaupungin saatavien laskutuksesta ja 
vapaaehtoisesta perinnästä suorittaa taloushallintopalvelu liikelaitos 
(Talpa). Virastot ja laitokset, jotka eivät ole Talpan asiakkaita, 
suorittavat vapaaehtoisen perinnän joko itse tai käyttävät kaupungin 
organisaation ulkoista perintätoimistoa, kaupunginhallituksen 2.5.2005 
hyväksymien kaupungin rahasaatavien laskutus ja perintäohjeiden 
mukaisesti. Helsingin kaupunki käyttää sekä julkisoikeudellisten, että 
yksityisoikeudellisten saataviensa vapaaehtoisessa perinnässä 
perintätoimiston palveluita. Lainvastaisen menettelyn vuoksi 
määrättyjen maksuseuraamusten perinnässä kaupunki ei käytä 
ulkopuolista perintätoimistoa. Lähes kaikkien kaupungin 
yksityisoikeudellisten saatavien oikeudellisen perinnän hoitaa Helsingin 
kaupungin hallintokeskuksen oikeuspalvelut.

Saatavien perintä on lailla säännelty toimiala. Perintää hoitavan tahon 
tulee huolehtia siitä, että perintää hoitavat henkilöt omaavat riittävän 
koulutuksen toimialaansa nähden. Mikäli kaupunki hoitaisi saatavien 
perinnän kokonaan omana työnään, se vaatisi nykyistä enemmän 
henkilöstöresursseja, edellyttäisi lisäkoulutusta ja perintään sopivan 
tietojärjestelmän hankintaa. Nykyisellä henkilökuntamäärällä ja 
taloushallintojärjestelmällä perintää ei pystyttäisi hoitamaan yhtä 
tehokkaasti eikä kustannustehokkaasti kuin ulkopuolista 
perintätoimistoa käyttäen

Perinnän järjestäminen kokonaan kaupungin omana työnä edellyttäisi 
mittavia investointeja kaupungin käytössä oleviin tietotekniikan 
järjestelmiin sekä henkilötyövoimaan. Helsingin kaupunki on ottanut 
vuoden 2012 alusta käyttöön järjestelmän, jolla hoidetaan ulkoinen ja 
sisäinen laskenta, käyttöomaisuuskirjanpito, kirjanpito, laskutus sekä 
myynti ja ostoreskontra (LASKE). Kyseistä järjestelmää ei ole 
suunniteltu sellaiseen saatavien perintään, jota tällä hetkellä kaupungin 
puolesta hoitaa yksityinen perintätoimisto. LASKEjärjestelmää 
hankittaessa ei ole otettu huomioon sitä, että järjestelmän tulisi 
soveltua perintään, eikä siinä tällä hetkellä ole sellaisia ominaisuuksia, 
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joita Helsingin kaupungin saatavien kokonaisvaltainen perintä 
edellyttää. Järjestelmä ei esimerkiksi laske ja päivitä saatavalle 
viivästyskorkoja, joka on olennainen osa kaupunginhallituksen 
hyväksymän perintäohjeen mukaista perintää. Jos LASKEjärjestelmää 
muunnettaisiin siten, että siihen sisältyy ominaisuuksia joiden avulla 
sitä voitaisiin tarvittavin määrin hyödyntää perintätoiminnassa, se 
vaatisi mittavan taloudellisen investoinnin. Järjestelmän ylläpitäminen 
ja kehittäminen edellyttävät säännöllistä taloudellista panostusta. 
Kaupunki ei todennäköisesti suurellakaan taloudellisella sijoituksella 
pääsisi siihen tehokkuushyötyyn, minkä se saavuttaa nyt 
hyödyntäessään perintätoimiston pitkällä kokemuksella rakennettuja 
ohjelmistoja, käytäntöjä ja perintäalan erityistä asiantuntemusta. 

Jos perintä järjestettäisiin kaupungin omana työnä, kaupungilla ei olisi 
käytössään kaikkea sellaista tietoa, jota perintätoimistolla on 
käytössään. Koska perintätoimisto huolehtii useiden velkojien 
saatavista, sillä on kaupunkia laajempi informaatiopohja esimerkiksi 
velallisen taloudellisesta tilanteesta, jolloin perintätoimenpiteet voidaan 
perinnän kaikissa vaiheissa suhteuttaa velallisenkin tilanteeseen 
sopivaksi.  Perintätoimistolla on käytössään resurssit ja välineet 
toteuttaa perintää monella tasolla, kuten sähköpostitse, puhelimitse ja 
onlineliittymän avulla, joista kaupungilla ei ole omaa kokemusta. 
Perintäpalveluiden ostaminen perintätoimistolta tuo kaupungille ja 
myös velalliselle kustannussäästöjä, sillä perintätoimistolla on 
käytössään kokonaisvaltaiset henkilö ja laitteistoresurssit, joiden avulla 
perintäkeinot valitaan tapauskohtaisesti ja myös velallisen etua 
turvaten kustannustehokkaasti. Esimerkiksi oikeudelliseen perintään 
siirtyminen ei ole aina velkojankaan kannalta tehokkain perintätapa. 

Kaupungilla tällä hetkellä voimassa oleva perintäyhteistyösopimus 
kattaa myös niin sanotun heräteperinnän, jonne kaupunki siirtää 
saatavat, joista se ei tapauskohtaisen harkinnan jälkeen päädy 
oikeudellisen perinnän aloittamiseen. Erityisesti heräteperinnän 
tehokas järjestäminen kaupungin omana työnä vaatisi lisäresursseja ja 
rahoitusta. Velan vanhentumisesta annetun lain (728/2003) mukaan 
sellainen yksityisoikeudellinen saatava, josta ei ole haettu 
täytäntöönpanoperustetta, vanhenee kolmessa vuodessa. Velallista 
tulee siis vähintään kolmen vuoden välein muistuttaa saatavasta, jotta 
oikeus sen perimiseen jatkuisi. Sellaista yksityisoikeudellista saatavaa, 
josta ei ole haettu tuomiota, ei voi siirtää ulosottoviraston perittäväksi, 
joten vanhentumisen katkaisu on velkojan vastuulla. Mikäli saatavan 
vanhentuminen haluttaisiin katkaistavan ulosottoperinnän kautta, olisi 
saatavasta haettava tuomio ilman tapauskohtaista harkintaa mikä 
merkitsisi väistämättä velalliselle aiheutuvia oikeudenkäyntikuluja, jotka 
ovat vapaaehtoisen perinnän kuluja huomattavasti suuremmat. 
Heräteperinnässä perintätoimisto huolehtii saatavan vanhentumisen 
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katkaisusta sekä seuraa lisäksi velallisen taloudellista tilannetta ja 
aloittaa tarpeelliset perintätoimenpiteet sen mukaan. 

Perintätoiminnan järjestäminen pääkaupunkiseudun yhteisen perintäorganisaation, 
vammaisjärjestön tai sosiaalisen yrityksen kautta taikka yhteistyössä HUS:n kanssa

Perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain (517/1999) mukaan 
saatavan periminen toisen lukuun on luvanvaraista. Lähtökohtaisesti 
sillä, joka haluaa periä toisen lukuun saatavia, on oltava siihen 
tarkoitukseen lupa. Mainittuun lakiin on kirjattu tarkat määritelmät siitä, 
millä edellytyksillä ja millaiselle toimijalle tällainen toimilupa voidaan 
myöntää. 

Lain mukaisesti toimilupa voidaan myöntää luotettavalle ja 
vakavaraiselle hakijalle, joka pystyy huolehtimaan toimeksiantajan 
lukuun perittävistä varoista ja siitä, että toimeksiantajaa ja velallista 
koskevat tiedot suojataan asianmukaisesti. Tämän lisäksi hakijan tulee 
ilmoittaa perintätoiminnasta vastaava henkilö. Tämä henkilö on 
velvollinen huolehtimaan siitä, että perintätoiminnassa noudatetaan 
hyvää perintätapaa ja että perintätoimintaa muutoinkin harjoitetaan 
lainmukaisesti. Vastaavalla henkilöllä on oltava riittävä käytännön 
kokemus perintätoiminnasta tai perintätoimintaan soveltuva koulutus. 

Mikä tahansa yhteisö, yritys tai järjestö ei siten voi harjoittaa 
perintätoimintaa toisen lukuun. Perintätoiminnan luvanvaraisuudesta 
annetun lain noudattamista valvoo aluehallintovirasto, jolle toimiluvan 
haltijalla on velvollisuus muun muassa toimittaa jäljennökset 
tilintarkastuskertomuksesta ja tilinpäätöksestä liitteineen kahden 
kuukauden kuluessa tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta. 

Toimiluvan saamisen ehdot täyttävän kuntien ja HUS:n yhteisen 
perintäyksikön perustaminen on teoriassa mahdollista, eikä estettä 
toiminnan järjestämiseen esimerkiksi yhtiömuodossa ole. Luonnollisesti 
tällainen järjestely tarvitsisi myös ympäristökuntien ja/tai HUS:n 
myönteisen suhtautumisen. Helsingin kaupunki ei voi yksipuolisesti 
päättää tällaista yhteistyötä aloitettavaksi. Tällaisen perintäyksikön 
luominen edellyttäisi kuitenkin mittavia järjestelmähankintoja sekä 
riittävän koulutustason omaavien henkilöiden rekrytointia, samalla 
tavoin kuin perinnän hoitaminen kokonaisuudessaan kaupungin omana 
työnä. Erillisen oikeushenkilön perustaminen saattaisi tarkoittaa sitä, 
että myös nykyinen omana työnä suoritettava perintätoiminta sekä 
mahdollisesti laskutus ulkoistettaisiin kokonaisuudessaan omaan 
yritykseen. 

Vaihtoehto, jossa kaupungin saatavien perintä siirrettäisiin kuntien ja 
HUS:n yhteiselle perintäyksikölle ei juuri eroa siitä vaihtoehdosta jossa 
kaupunki luopuu perintätoimiston käytöstä ja hoitaa saatavien perinnän 
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kokonaisuudessaan omana työnään siltä osin kuin mitä edellä on 
viitattu mittaviin tietojärjestelmäinvestointeihin ja lisätyövoiman 
tarpeeseen.

Perintätoimenpiteet ovat lainsäädännön alaisia ja niiden toteuttaminen 
edellyttää riittävää asiantuntemusta. Perintää harjoittavan tahon tulee 
tuntea perintää ohjaavat normit ja ohjeet. Helsingin kaupungin saatavat 
koostuvat yksityis ja julkisoikeudellisista saatavista. Näiden 
saatavatyyppien perinnässä on eroja, joista on säädetty lain tasolla.

Mikäli perintätoiminta järjestettäisiin yhteistyössä vammaisjärjestön tai 
sosiaalisen yrityksen kanssa, tulisi tällaisella yrityksellä olla lupa periä 
saatavia toisen lukuun. Luvan saaminen edellyttää laissa määriteltyjen 
edellytysten täyttämistä sekä riittävää osaamista perinnästä 
oikeudenalana. Perintätoimenpiteet ovat lainsäädännön alaisia, ja 
niiden toteuttaminen edellyttää riittävää asiantuntemusta ja esimerkiksi 
lainsäädännön muuttumisen jatkuvaa seuraamista ja siihen reagointia. 
Näiden valmiuksien lisäksi, sellaisella perintää harjoittavalla yrityksellä, 
joka toimisi perintäyhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa, tulisi olla 
riittävät järjestelmät ja välineet käsitellä kaupungin perintämassaa. 

Myös vammaisjärjestön tai sosiaalisen yrityksen tulisi täyttää edellä 
esitetyt vaatimukset voidakseen toimia perintäalalla. Tämän lisäksi 
vammaisjärjestön tai sosiaalisen yrityksen tulisi pystyä tarjoamaan 
perintäpalveluita riittävän edullisesti siten, että myös velalliselle 
aiheutuvat kustannukset jäävät kohtuullisiksi.

Helsingin kaupungin saatavien perinnästä aiheutuvat kustannukset ja perintäkulut

Sekä julkisoikeudellisten että yksityisoikeudellisten saatavien 
vapaaehtoisesta perinnästä eli toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
saada velallinen vapaaehtoisesti esim. kirje ja puhelinperinnällä 
maksamaan saatava, säädetään saatavien perinnästä annetussa 
laissa (513/1999, jäljempänä perintälaki).

Talpan perintätoimistolle antamien kuluttajasaatavia koskevien 
perintätoimeksiantojen perintäkulut velalliselle ennen perintälain 
muutosta (muutos voimaan 16.3.2013) olivat selkeästi pienemmät kuin 
perintälaissa säädetyt kulujen enimmäismäärät. Perintälain 
muutoksella muun muassa alennettiin velalliselta vaadittavien 
perintäkulujen määrää. Oikeuspalveluilla tällä hetkellä käytössä olevien 
tietojen mukaan Talpan perintätoimistolle antamien kuluttajasaatavia 
koskevien perintätoimeksiantojen perintäkulut velalliselle ovat 
lakimuutoksen jälkeenkin selvästi lain sallimia enimmäismääriä 
pienemmät. Joissain tapauksissa perintätoimiston veloittama kulu on 
melkein puolet vähemmän kuin perintälain sallima enimmäismäärä. 
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Tehokas ja säännönmukainen perintä on avainasemassa kun 
tarkastellaan perinnän preventiivistä vaikutusta. On olennaista 
huomioida, että perintäkulua syntyy vain saatavasta, jota ei ole 
suoritettu ajallaan. Perintäkulut ovat velalliselle myös motivaatiotekijä 
suorittaa saatava ajoissa. 

Perintätoimiston kaupungin kuluttajasaatavien perinnästä velalliselle 
aiheutuvia kuluja on pidettävä kohtuullisina. Se, että perintätoimisto 
pystyy tarjoamaan perintäpalveluitaan kaupungille edullisesti, perustuu 
perintätoimiston suureen perintämassaan, joka koostuu Helsingin 
kaupungin saatavien lisäksi satojen muiden toimeksiantajien 
saatavista. On selvää, että mitä pienempää saatavamassaa 
hallinnoidaan, sen suuremmat ovat siitä syntyvät kulut suhteessa 
saatavien kappalemäärään ja päinvastoin. Lisäksi perintätoimistolla, 
joka huolehtii useiden velkojien saatavista, on käytössään laaja 
informaatiopohja velallisen taloudellisesta tilanteesta, jolloin 
perintätoimenpiteet voidaan suhteuttaa velallisenkin tilanteeseen 
sopivaksi, mikä on omiaan kohtuullistamaan velalliselle aiheutuvan 
perintäkulun määrää. 

Yhteenveto

Perintä on lakiin perustuva toimiala. Perintätoimintaa valvotaan usealla 
taholla, ja sen harjoittaminen edellyttää riittävää juridista ja 
substanssiosaamista. Lain tai hyvän perintätavan vastaisella perinnällä 
on seurauksia, ja perintälupaa haettaessa ilmoitetun henkilön tulee 
huolehtia siitä, ettei perintää harjoiteta lain tai säännösten vastaisesti, 
eikä perintätoiminnasta aiheutuu velallisen tai toimeksiantajan 
oikeudenloukkauksia.

Perintäpalveluiden ostaminen miltä tahansa toimijalta, vammaisjärjestöt 
ja sosiaaliset yritykset mukaan lukien edellyttäisi siten sitä, että 
palveluntuottajalla olisi riittävä juridinen tietotaito periä saatavia. 
Kaupungin ostopalveluna hankkimat perintäpalvelut kilpailutetaan lain 
säännösten mukaisesti. Kilpailutukseen voi ottaa osaa sellainen yritys, 
joka täyttää lain ja kilpailutuksen mukaiset edellytykset. Riittävän 
suorituskyvyn omaava vammaisjärjestö tai sosiaalinen yritys voi 
halutessaan ottaa osaa kilpailutukseen.

Mikäli kuntien yhteistä perintäorganisaatiohanketta lähdettäisiin 
viemään eteenpäin, tulisi hankkeen tarkemmassa suunnittelussa ottaa 
riittävästi huomioon hankkeen kustannukset, 
henkilöresurssikustannukset, henkilöstön mahdollinen ulkoistaminen 
kunnan palveluksesta perustettavan yksikön palvelukseen sekä 
perintätoiminnan luvanvaraisuus.

Tarkasteltaessa perintätoiminnan järjestämistä kunnan omana työnä 
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olisi tilanne se, että kaupungin resursseilla tehtävä kokonaistyömäärä 
kasvaisi merkittävästi, mikä vaatisi perintätoimintaan ohjattujen 
resurssien lisäämistä henkilöstö ja laitteistotasolla, jos perinnän 
tehokkuus ja palvelutaso haluttaisiin säilyttää nykyisenä.

Helsingin kaupunki huolehtii osaltaan sitä, että sen saatavista 
aiheutuneet perintäkulut eivät ole velalliselle kohtuuttomia. Velalliselle 
aiheutuva kulu on yksi perintäpalveluiden kilpailutuksessa huomioitu 
seikka ja kaupungin tämän hetken perintäyhteistyökumppanin 
kaupungin saatavista perimät perintäpalkkiot ovat huomattavasti alle 
lain salliman enimmäistason. Perintätoimiston resurssit perintätoimiin 
ovat lähtökohtaisesti tehokkaammat kuin kaupungilla, ja perintää 
voidaan myös siitä syystä suorittaa pienemmillä yksikkökustannuksilla. 
Mikäli kaupungille hankittaisiin vastaavat resurssit, tai perintäpalvelu 
ostettaisiin toimijalta joka ei valmiina omaa samanlaisia resursseja, 
syntyisi siitä merkittäviä kustannuksia, joka viime kädessä näkyisi 
perintäpalveluista palveluntarjoajalle maksettavassa hinnassa. 
Velalliselta perittävän perintäkulun tulisi kattaa perinnästä aiheutuneet 
kustannukset, sillä ei ole kannattavaa harjoittaa perintää jonka kulut 
ylittävät perinnällä tuloutetut saatavat. Millä tahansa muulla tapaa 
järjestetyn perinnän kustannukset todennäköisesti ylittäisivät 
kilpailutuksen voittaneelta perintätoimistolta ostetun palvelun 
kustannukset, jolloin kohonneet kustannukset olisi vyörytettävä 
korkeamman perintäpalkkion kautta saatavansa maksamatta jättäneille 
velallisille ja ylimenevältä osalta katettava verovaroin.

Lisätiedot
Minna Markkila, asiamies, puhelin: 310 36183

minna.markkila(a)hel.fi
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§ 218
Kj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Helsingin irtaantumiseksi 
ydinvoimahankkeista

HEL 2012014526 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen 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 palautusehdotukset tämän keskustelun 
aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi 
puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli 
valtuutettu Yrjö Hakanen valtuutettu Vesa Korkkulan kannattamana 
ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian 
kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

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

4 äänestys

JAAehdotus: Jatko
EIehdotus: Valtuusto palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Jaaäänet: 51
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa AskoSeljavaara, Harry Bogomoloff, 
Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi 
Hallaaho, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nina 
Huru, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja 
Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Harri 
Lindell, Päivi Lipponen, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse 
Männistö, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia 
Pakarinen, Anniina Palm, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus 
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Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Aura 
Salla, Lea Saukkonen, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Johanna 
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Astrid Thors, Karita Toijonen, UllaMarja 
Urho, Mirka Vainikka, Markku Vuorinen

Eiäänet: 29
Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Sirkku Ingervo, Jessica Karhu, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli 
Kousa, Essi Kuikka, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Elina 
Moisio, Antti Möller, Laura Nordström, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, 
Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Jukka 
Relander, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Kaarin Taipale, Thomas 
Wallgren, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Tyhjä: 1
Pekka Saarnio

Poissa: 4
Tom Packalén, Jaana Pelkonen, Anni Sinnemäki, Tuomas Tuure

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite
2 Äänestyslista

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja 34 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että kaupunginvaltuustolle tuodaan selvitys siitä, onko 
Helsinki Mankala Oy:n tai muuta kautta mukana jonkin uuden 
ydinvoimahankkeen valmistelussa ja esittävät, että kaupunki päättäisi, 
että se ei osallistu uusiin ydinvoimahankkeisiin. 

Kaupunginhallitus viittaa Helsingin Energian johtokunnan lausuntoon ja 
toteaa, että Helsingin Energia on mukana Teollisuuden Voima Oyj:n 
Olkiluoto 3 hankkeessa sekä Olkiluoto 4 hankkeen kilpailu ja 
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suunnitteluvaiheessa. Osallistuminen hankkeisiin perustuu seuraaviin 
kaupunginvaltuuston päätöksiin. 

 kaupunginvaltuusto on 12.11.2003 (§ 243, kaupunginhallituksen 
täytäntöönpanopäätös 17.11.2003 § 1308)  päättänyt Helsingin 
Energian ja Oy Mankala Ab:n osallistumisesta Teollisuuden Voiman 
Olkiluoto 3 –ydinvoimalaitoshankkeeseen.

 kaupunginvaltuusto on 26.10.2011 (§ 201, kaupunginhallituksen 
täytäntöönpanopäätös 31.10.2011 § 971) päättänyt Helsingin Energian 
ja Oy Mankala Ab:n osallistumisesta Olkiluoto 4 
ydinvoimalaitoshankkeen kilpailu ja suunnitteluvaiheeseen. Olkiluoto 4 
–hankkeen osalta tulevat Teollisuuden Voima Oyj:n osakkaat kilpailu 
ja suunnitteluvaiheen jälkeen erikseen päättämään osallistumisestaan 
itse investointihankkeeseen.

Lisäksi Helsingin kaupunki on Vantaan Energia Oy:n kautta mukana 
Olkiluoto 3 hankkeessa sekä Olkiluoto 4 hankkeen ja Fennovoiman 
Pyhäjoen ydinvoimahankkeen suunnitteluvaiheessa. Vantaan Energia 
Oy päättää myöhemmin erikseen Olkiluoto 4:n ja Fennovoiman 
hankkeen osalta osallistumisesta tse hankkeeseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 15.05.2013 § 148

Pöydälle 15.05.2013

HEL 2012014526 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 06.05.2013 § 538

HEL 2012014526 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

29.04.2013 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Helsingin Energian johtokunta 18.12.2012 § 72

HEL 2012014526 T 00 00 03

Päätös

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän 
ehdotuksen mukaisen lausunnon:

Suomi on osana Euroopan Unionia sitoutunut vähentämään 
ilmastonmuutosta voimistavia kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla 
vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Energian tuotannosta aiheutuu noin 80 prosenttia Suomen 
kasvihuonekaasupäästöistä. Sähköä voidaan tuottaa ilman 
hiilidioksidipäästöjä mm. ydin, vesi ja tuulivoimalla. Myöskään 
bioenergian käyttö ei laskennallisesti lisää ilmakehän 
hiilidioksidimäärää.

Ydinvoima on sähkön saannin varmuuden, pitkän tähtäimen sähkön 
kilpailukykyisten tuotantokustannusten sekä 
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kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamisen kannalta tarkasteltuna 
varteenotettava sähköntuotantomuoto.

Helsingin kaupunki julkisti tammikuussa 2008 energiapoliittisia 
linjauksia koskevan selonteon. Kasvihuonekaasupäästöjen ja 
uusiutuvan energian kannalta selonteossa linjataan mm. seuraavasti: 
”selvitetään keinoja vähentää 20 prosenttia kasvihuonekaasupäästöjä 
vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä sekä nostaa uusiutuvan 
energian osuus 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä”. 

Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 8.12.2010 (§ 271, 
päivitetty 18.1.2012 §10) Helsingin Energian kehitysohjelman kohti 
hiilineutraalia tulevaisuutta. 

Toteuttamalla kehitysohjelmaa Helsingin Energia mm. vähentää 
energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä 20 % vuoden 1990 tasosta. 
Pidemmän aikavälin tavoitteena Helsingin Energialla on hiilineutraali 
tuotanto vuoteen 2050 mennessä. Energian toimitusvarmuus pohjautuu 
useisiin tuotantomuotoihin, joihin kuuluvat, uusiutuvat bio, vesi ja 
tuulienergia, hiilidioksidivapaa ydinvoima sekä fossiiliset polttoaineet 
maakaasu, kivihiili ja öljy. 

Tavoitteisiin pääsemiseksi Helsingin Energia on Helsingin 
kaupunginvaltuuston päätöksen 18.1.2012 (§10)  mukaisesti 
käynnistänyt kehitysohjelman toteuttamisen.

Helsingin Energia on mukana Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 3 
voimalaitoshankkeessa sekä Olkiluoto 4 hankkeen kilpailu ja 
suunnitteluvaiheessa. Osallistuminen hankkeisiin perustuu seuraaviin 
kaupunginvaltuuston päätöksiin:

 Helsingin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.11.2003 (§ 
243, kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätös 17.11.2003 § 
1308)  päättänyt Helsingin Energian ja Oy Mankala Ab:n 
osallistumisesta Teollisuuden Voiman Olkiluoto 3 
–ydinvoimalaitoshankkeeseen. 

 Helsingin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.10.2011 (§ 
201, kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätös 31.10.2011 § 
971) päättänyt Helsingin Energian ja Oy Mankala Ab:n 
osallistumisesta Olkiluoto 4 ydinvoimalaitoshankkeen kilpailu ja 
suunnitteluvaiheeseen. Olkiluoto 4 –hankkeen osalta tulevat 
Teollisuuden Voima Oyj:n osakkaat kilpailu ja 
suunnitteluvaiheen jälkeen erikseen päättämään 
osallistumisestaan itse investointihankkeeseen.

Esittelijä
Toimitusjohtaja
Pekka Manninen
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Lisätiedot
Pekka Manninen, Toimitusjohtaja, puhelin: +358 9 617 2000

pekka.manninen(a)helen.fi
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§ 219
Kj / Valtuutettu Kati Peltolan aloite avoimen tiedon lisäämisestä

HEL 2012016886 T 00 00 03

Päätös

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Peltola Kati valtuustoaloite Kvsto 12.12.2012 asia 18

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Kati Peltolan aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Kati Peltola ja 8 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki kehittää toimintansa avointa arviointia aloitteessa 
mainittujen periaatteiden mukaisesti. Aloitteessa todetaan, että nykyiset 
tietojärjestelmät tarjoavat keinoja päätösehdotusten perustelujen ja 
vaikutusten julkaisemiseen. Esimerkkeinä mainitaan palvelujen 
käyttäjämäärät ja kustannukset, työntekijöiden ja toimintatilojen 
osuudet kustannuksista sekä investointisuunnitelman hankekohtainen 
seuranta.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin tietovarantojen julkistaminen 
ja avoimen datan hyödyntäminen niin päätöksenteossa kuin palvelujen 
kehittämisessä on ollut kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen 
keskeinen linjaus viime vuosina.

Kaupunginvaltuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon 
sisältyy, että Helsinki Region Infoshare hanke www.hri.fi avaa 
kaupunkien tietoaineistoja ja muitakin tietoaineistoja kaikkien käyttöön. 
Aineistot ovat vapaasti ja maksutta hyödynnettävissä. Palvelua 
kehitetään ja tietotarjontaa kasvatetaan jatkuvasti käyttäjien 
kokemuksia kuunnellen. Tarkoituksena on, että vuoden 2012 loppuun 
mennessä voidaan tarjota runsaasti Helsingin seutua, sen kuntia ja 
osaalueita koskevaa tilastoja muuta julkista tietoa avoimena datana.  
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Kaupungin tietotekniikkaohjelman tavoitteena on kaupungin digitaalisen 
tietoperustan vahvistaminen ja kaupunkiyhteisten perustietovarantojen 
kasvattaminen. Helsinki Region Infoshare hanke tarjoaa toimintamallin 
tietojen avaamiseen ja toteuttaa kaupungin ja koko seudun julkisten 
tietojen avointa jakelua vakiinnuttuaan peruspalveluksi vuoden 2013 
aikana.

Helsinki Region Infoshare – Avoin seututieto hanke mahdollistaa 
tiedon helpon ja nopean saatavuuden Internetin avulla sekä lisää 
tiedon käyttöä itsepalveluperiaatteella säästäen kaikilta osapuolilta 
aikaa ja vaivaa. Avoin tieto mahdollistaa laajan osallistumisen ja 
yhteistyön yli hallintokuntarajojen sekä mahdollisuuden tiedon 
uudelleenkäyttöön myös kaupallisia tarkoituksiakin varten.

Kaupunginhallituksen 25.3.2013 hyväksymään vuoden 2014 
talousarvioehdotuksen raamiin ja talousarvio sekä 
taloussuunnitelmaehdotuksen 2014–2016 laatimisohjeisiin sisältyy 
kaupunginhallituksen kannanotto, että kaikkien virastojen tulee edistää 
tietojen avointa ja vapaata jakelua avaamalla julkiset tietovarantonsa 
vapaasti saataville. Hallintokuntien tulee ottaa huomioon 
kaupunkiyhteinen tavoitearkkitehtuuri ja hankeohjaus sekä varmistaa 
uushankinnoissa sovellusten avoimet rajapinnat ja yhteensopivuudet.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Peltola Kati valtuustoaloite Kvsto 12.12.2012 asia 18

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 15.05.2013 § 149

Pöydälle 15.05.2013

HEL 2012016886 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 461

HEL 2012016886 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
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
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§ 220
Kj / Valtuutettu Belle Selene Xian aloite kerjäläisten asiattoman 
oleskelun kieltämiseksi

HEL 2013003025 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Belle Selene Xian aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään vastauksen kyseiseen aloitteeseen 
valtuusto edellyttää, että kaupunginvaltuustolle tuodaan 
vaihtoehtoisia esityksiä siitä miten ulkomailta tuleville 
kerjäämällä Helsingissä toimeentulonsa hankkiville 
ihmisille voidaan tarjota pientä maksua vastaan paikkaa 
tai paikkoja, jossa he voivat yöpyä turvallisesti, huolehtia 
hygieniastaan ja päästä myönteiseen 
vuorovaikutukseen viranomaistan sekä muiden 
kaupunkilaisten kanssa. (Thomas Wallgren) 

Käsittely

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

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi 
puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli 
valtuutettu Jussi Hallaaho valtuutettu Lasse Männistön kannattamana 
ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian 
kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupunki 
ryhtyy aktiiviseen vuoropuheluun valtion kanssa ja pyrkii edistämään 
lainsäädännöllisiä hankkeita kerjäämiskiellon sisällyttämiseksi 
järjestyslakiin.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

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

JAAehdotus: Jatko
EIehdotus: Kaupunginvaltuusto palauttaa asian valmisteltavaksi siten, 
että kaupunki ryhtyy aktiiviseen vuoropuheluun valtion kanssa ja pyrkii 
edistämään lainsäädännöllisiä hankkeita kerjäämiskiellon 
sisällyttämiseksi järjestyslakiin.

Jaaäänet: 52
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa AskoSeljavaara, Gunvor 
Brettschneider, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari 
Holopainen, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, 
Jessica Karhu, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Essi 
Kuikka, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Petra Malin, 
Silvia Modig, Elina Moisio, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari 
Mäkimattila, Antti Möller, Laura Nordström, Hannu Oskala, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa 
Puhakka, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima 
Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Aura Salla, Anni Sinnemäki, 
Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Kaarin Taipale, 
Astrid Thors, Karita Toijonen, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, 
Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Eiäänet: 28
Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi 
Hallaaho, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nina Huru, Seppo 
Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Terhi Koulumies, Harri 
Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Lasse 
Männistö, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Jaana 
Pelkonen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Lea Saukkonen, Ilkka Taipale, UllaMarja Urho

Tyhjä: 3
Kauko Koskinen, Tomi Sevander, Johanna Sydänmaa

Poissa: 2
Tom Packalén, Tuomas Tuure

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Julistettuaan keskustelun itse asiassa päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa oli Valtuutettu Thomas 
Wallgren valtuutettu Dan Koivulaakson kannattamana ehdottanut 
hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään vastauksen kyseiseen aloitteeseen valtuusto 
edellyttää, että kaupunginvaltuustolle tuodaan vaihtoehtoisia esityksiä 
siitä miten ulkomailta tuleville kerjäämällä Helsingissä toimeentulonsa 
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hankkiville ihmisille voidaan tarjota pientä maksua vastaan paikkaa tai 
paikkoja, jossa he voivat yöpyä turvallisesti, huolehtia hygieniastaan ja 
päästä myönteiseen vuorovaikutukseen viranomaistan sekä muiden 
kaupunkilaisten kanssa.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin 
yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

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

6 äänestys

JAAehdotus: Hyväksyessään vastauksen kyseiseen aloitteeseen 
valtuusto edellyttää, että kaupunginvaltuustolle tuodaan vaihtoehtoisia 
esityksiä siitä miten ulkomailta tuleville kerjäämällä Helsingissä 
toimeentulonsa hankkiville ihmisille voidaan tarjota pientä maksua 
vastaan paikkaa tai paikkoja, jossa he voivat yöpyä turvallisesti, 
huolehtia hygieniastaan ja päästä myönteiseen vuorovaikutukseen 
viranomaistan sekä muiden kaupunkilaisten kanssa.
EIehdotus: Vastustaa

Jaaäänet: 47
Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, 
Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, 
Ville Jalovaara, Jessica Karhu, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli 
Kousa, Essi Kuikka, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Elina 
Moisio, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Antti Möller, 
Laura Nordström, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, 
Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Aura Salla, Tomi 
Sevander, Anni Sinnemäki, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna 
Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Astrid Thors, Karita Toijonen, 
Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Eiäänet: 25
Sirpa AskoSeljavaara, Matti Enroth, Jussi Hallaaho, Eero 
Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nina Huru, Seppo 
Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Terhi Koulumies, Harri 
Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Lasse 
Männistö, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Jaana 
Pelkonen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Lea Saukkonen
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Tyhjä: 11
Maija Anttila, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Kauko Koskinen, Timo 
Laaninen, Päivi Lipponen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Johanna 
Sydänmaa, UllaMarja Urho, Markku Vuorinen

Poissa: 2
Tom Packalén, Tuomas Tuure

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Thomas Wallgrenin 
ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Matti Koskinen, turvallisuus ja valmiusyksikön päällikkö vs., puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Belle Selene Xian aloite
2 Äänestyslistat

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Belle Selene Xian 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Belle Selene Xia esittää aloitteessaan, että Helsingin 
kaupunki selvittää mahdollisuuden kerjäläisten asiattoman oleskelun 
kieltämiseksi. Vaihtoehtoisesti esitetään, että romanikerjäläiset 
hankkisivat kaupungilta luvan kerjäämiseen.

Kaupunginhallitus toteaa, että EUkansalaisilla on Euroopan unionin 
kansalaisten vapaan liikkuvuuden direktiivin mukaisesti oikeus 
oleskella maassa kolme kuukautta rekisteröitymättä. Jos unionin 
kansalainen oleskelee Suomessa yli kolme kuukautta, hänen on 
rekisteröitävä oleskelunsa asuinpaikkansa poliisilaitoksessa kolmen  
kuukauden kuluessa maahantulopäivästä. Muiden kuin EU/ETA
maiden kansalaisten osalta oleskelulupahakemukset käsittelee ja 
myöntää maahanmuuttovirasto.

Helsingin kaupunginhallitus katsoi linjauksessaan (13.6.2011), että 
kaupungin alue on kokonaan kaavoitettua aluetta ja leiriytyminen on 
sallittu ainoastaan kaavaan merkityllä alueella. Tilapäiseen 
leiriytymiseen tarvitaan maanomistajan lupa ja luvattomiin leireihin 
puututaan välittömästi. Kaupungin eri hallintokunnat toimivat oman 
toimialansa puitteissa ja yhteistyössä kaupungin muiden hallintokuntien 
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kanssa romaanikerjäläisiä koskevissa asioissa ja kerjäämisestä 
aiheutuvien lieveilmiöiden vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Yleiseen järjestykseen liittyvät säännöt ovat olleet koko maassa samat 
1.10.2003 alkaen. Ennen järjestyslain (612/2003) voimaantuloa kunnilla 
oli mahdollisuus antaa järjestyssääntömääräyksiä yleisen järjestyksen 
ja turvallisuuden edistämiseksi. Järjestyslain mukaan yleisen 
järjestyksen ja turvallisuuden vaarantaminen tai häiriön aiheuttaminen 
on kiellettyä. Kerjääminen ei ole laitonta eikä siihen voi puuttua, ellei se 
ole järjestyslaissa tarkoitetulla tavalla häiritsevää.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Matti Koskinen, turvallisuus ja valmiusyksikön päällikkö vs., puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Belle Selene Xian aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 15.05.2013 § 150

Pöydälle 15.05.2013

HEL 2013003025 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Matti Koskinen, turvallisuus ja valmiusyksikön päällikkö vs., puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 462

HEL 2013003025 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Belle Selene Xian 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Matti Koskinen, turvallisuus ja valmiusyksikön päällikkö vs., puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi
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§ 221
Ryj / Valtuutettu Pekka Saarnion aloite HSL:n ostamien 
liikennepalvelujen työolojen selvittämisestä

HEL 2012013813 T 00 00 03

Päätös

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Pekka Saarnion valtuustoaloite
2 HS:Ln lausunto 7.3.2013

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Pekka Saarnion 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Pekka Saarnio ja kuusi muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että Helsinki edellyttäisi Helsingin seudun liikenne 
kuntayhtymän (HSL) selvittävän ostamiensa liikennepalvelujen työolot 
sekä työlainsäädännön ja työehtosopimusten noudattamisen.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että HSL 
noudattaa toiminnassaan lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja 
vastuista ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (tilaajavastuulaki). 
Sopimuskumppaneilta vaaditaan lain mukaiset selvitykset työhön 
sovellettavasta työehtosopimuksesta ja muista keskeisistä 
sopimusehdoista. Liikennöitsijät huolehtivat työntekijöidensä työajan 
seurannasta. HSL:llä ei ole oikeutta tarkastella kuljettajakohtaisia 
lokitietoja matkakorttijärjestelmästä.

HSL:n tietoon ei ole tullut tapauksia, joissa liikenteenharjoittajat olisivat 
jättäneet noudattamatta työlainsäädäntöä tai työehtosopimuksia. Mikäli 
väärinkäytöksiä ilmenee, HSL voi tarvittaessa informoida 
työsuojelupiiriä asiasta.
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Kaupunginhallitus katsoo, että HSL on toiminnassaan ja 
liikennöintisopimustensa ehdoissa ottanut riittävällä tavalla huomioon 
bussiliikenteen työolojen seurantaan liittyvät asiat.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Pekka Saarnion valtuustoaloite
2 HS:Ln lausunto 7.3.2013

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 15.05.2013 § 153

Pöydälle 15.05.2013

HEL 2012013813 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

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 465

HEL 2012013813 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Pekka Saarnion 
aloitteen loppuun käsitellyksi.
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Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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§ 222
Ryj / Valtuutettu Mika Ebelingin aloite vanhan rakennuskannan 
energiatehokkuuden parantamisesta

HEL 2012014525 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Mika Ebelingin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ebeling Mika valtuustoaloite Kvsto 24.10.2012 asia 16

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mika Ebelingin 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Mika Ebeling esittää aloitteessaan seuraavaa:

"Vanhan rakennuskannan energiatehokkuudessa on paljon toivomisen 
varaa. Moni olisi halukas parantamaan talonsa energiatehokkuutta, 
mutta saattaa kokea, ettei ole varma, miten asia kannattaisi hoitaa. 
Lisäksi on epävarmuutta siitä, kuinka kauan investoinnin 
takaisinmaksuaika olisi. Epävarmuuden takia asiat lykkääntyvät ja 
jäävät toteutumatta. Tässä tilanteessa kaupungilla on nähdäkseni 
mahdollisuus toimia tavalla, joka olisi kaupungin, kaupunkilaisten ja 
ympäristön etu.

Ehdotan, että kaupunki aktiivisesti auttaa kaupunkilaisia parantamaan 
energiatehokkuutta tarjoamalla taloyhtiöille ja yksityisille 
kiinteistönomistajille neuvontapalvelua, jonka tehtävänä on esittää 
neuvontaa pyytäville tarkoituksenmukaiset toimet energiatehokkuuden 
parantamiseksi. Lisäksi ehdotan, että kaupunki lainoittaisi kyseisten 
toimenpiteiden toteuttamisen siten, että energiatehokkuuden 
parantamisesta hyötyvät voisivat maksaa takaisin lainansa kaupungille 
syntyvillä säästöillä. Ajatus olisi siis, että asukkaiden kustannukset 
eivät missään vaiheessa nousisi, vaan laina maksettaisiin takaisin sitä 
mukaan, kun suurempi energiatehokkuus tuo säästöä. Kaupunki voi 
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ottaa lainastaan kohtuullisen koron. Kun laina on maksettu takaisin, 
taloudelliset säästöt jäisivät taloyhtiöille ja yksityisille kiinteistön 
omistajille. Ympäristö hyötyisi alemmasta energiakulutuksesta ja 
kaupungin päästöt vähenisivät."

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin 
strategiaohjelmaehdotuksessa 2013–2016 on kaupungin kestävän 
toiminnan tavoitteena, että koko Helsingin hiilidioksidipäästöjä 
vähennetään 30 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta. 
Tavoitteen eräänä myös vanhaa rakennuskantaa koskevana 
toimenpiteenä Helsinki tekee vuoden 2013 loppuun mennessä 
selvityksen päästöjen vähentämisen vaihtoehtoisista 
toteuttamistavoista kustannusarvioineen. Selvityksessä arvioidaan 
mahdollisuudet tavoitteen saavuttamiseksi ja mitä siihen vaadittavat 
kustannustehokkaimmat toimenpiteet maksaisivat, jolloin ne voidaan 
myös asettaa kustannusten ja hyötyjen perusteella 
tärkeysjärjestykseen.

Kaupunginhallitus viittaa rakennuslautakunnan, yleisten töiden 
lautakunnan ja asuntotuotantotoimikunnan lausuntoihin ja toteaa 
seuraavaa:

Säädökset

Rakentamisen ja rakennuskannan energiatehokkuutta ohjataan 
kansallisin säädöksin, joiden taustalla on lukuisia EUtason sopimuksia 
ja direktiivejä. Aiemmin Suomen rakentamismääräyskokoelman 
energiamääräykset ovat koskeneet vain uudisrakentamista, mutta 
syyskuun alusta 2013 voimaan tulevat uudet, luvanvaraista 
korjausrakentamista koskevat energiamääräykset. Kesäkuun 2013 
alusta voimaan tuleva uusi energiatodistuslaki tuo rakennusten 
kokonaisenergiatarkastelun ja eri energiamuotojen kertoimet 
koskemaan asteittain myös vanhaa rakennuskantaa.

Energianeuvonta

Työ ja elinkeinoministeriö (TEM) ja Sitra ovat viime vuosina tukeneet 
erityisesti kuluttajille suunnattua energianeuvontaa, jonka tavoitteena 
on saada aikaan energian käytön tehostumista ja uusiutuvan energian 
käytön lisääntymistä. Valtakunnallisen kuluttajien energianeuvonta 
toiminnan koordinoijana toimii Motiva Oy. Alueellisten ja 
maakunnallisten neuvontapisteiden tueksi avataan vuonna 2013 
neuvontaportaali, joka tarjoaa yhteisen alustan sähköisille palveluille ja 
materiaaleille. Tavoitteena on, että maksuton energianeuvonta 
tavoittaa suomalaiset tasapuolisesti. 

Helsingin kaupungin käynnistämän ja vuoden 2013 alusta osaksi 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän (HSY) toimintaa 
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siirtyneen pääkaupunkiseudun Ilmastoinfoneuvontakeskuksen 
tehtävänä on asukkaiden neuvominen oman elämän ja toiminnan 
muuttamisessa ilmastomyönteiseksi ja ekotehokkaaksi. Kaupunkilaisille 
tarjotaan palveluja ja väyliä tiedonlähteille: energiatehokkuus ja 
energiansäästö, liikkumisen ympäristömyönteiset valinnat, veden 
järkevä käyttö, jätteen synnyn ehkäisy, kulutuksen vähentäminen ja 
materiaalitehokkuus. 

Suurten kaupunkien (Helsinki, Espoo, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa) 
ilmastoverkosto pyrkii konkreettisiin hankkeisiin ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseksi. Suurten kaupunkien ilmastoverkoston tavoitteena on 
mm. kannustaa kaupunkilaisia energiansäästöön ja ilmastotekoihin. 
Pääkaupunkiseudulla käynnistyi vuoden 2012 lopulla Asukkaiden 
ilmastoteot asuinalueella ASIAA! hanke, jonka yhtenä pilottialueena on 
Mellunkylä. Rakennusvalvontavirasto on osallistunut toiminnan 
ideointiin ja Mellunkylässä asukkaille järjestettyihin energiailtoihin. 

Helsingin Energian energiakeskus jakaa tietoa ja neuvontaa asumisen 
energiansäästöstä sekä kodinkoneista ja niiden käytöstä ja 
ominaisuuksista. Palvelut ovat maksuttomia ja kaikille tarjolla. 
Asiakkaat voivat lainata maksutta kulutus, kosteus, 
valaistusvoimakkuus tai pintalämpömittareita sekä rakennevalaisinta. 
Kampin sähkötalossa sijaitsevassa energiakeskuksessa on 
kodinkonenäyttely ja opetusluokkia.

Kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ovat keskeisessä asemassa 
rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantamisessa. 
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry:n koordinoi ”Energialisäarvoa 
rakennusvalvonnan ohjauksella” hanketta, johon  liittyy Helsingin 
rakennusvalvonnan Rakentajan ekolaskuri sivuston päivitys ja 
rakennustarkastajien asiakkailleen antamaa neuvontaa tukeva 
infopaketti. 

Helsingin rakennusvalvonta on soveltanut ennakoivaa lupakäsittelyä yli 
kymmenen vuoden ajan. Ennakoivuus on tärkeää, sillä rakennuksen 
energiankulutuksen kannalta merkittävimmät päätökset tehdään 
hankesuunnittelun alkuvaiheessa. Rakennusvalvontaviraston 
verkkosivuilla on ”Energiatehokas Helsinki” portaali, jonka kautta 
kuntalaiset löytävät asumiseen sekä uudis ja korjausrakentamiseen 
liittyvää tietoa. 

Helsingin rakennusvalvonta avasi omiin tiloihinsa lokakuussa 2012 
Tellinkiasiakaspalvelupisteen, josta saa puhelinneuvonnan lisäksi 
myös henkilökohtaista ohjausta. Samassa tilassa toimii 
rakennusvalvonnan arkisto ja infotori, josta asiakkaat voivat etsiä 
tarvitsemaansa tietoa myös omatoimisesti. Tellingissä on järjestetty 
syksyn ja talven aikana myös useita pientalo ja tontinsaajailtoja. 
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Rakennusvalvonnan asiantuntijat ovat olleet mukana esittelemässä 
korjausrakentamisen energiatehokkuuteen liittyviä näkökulmia viime 
vuosina useissa tilaisuuksissa ja viraston lähiöarkkitehdit ovat laatineet 
korjaustapaohjeita mm. KeskiVuosaareen, Malminkartanoon ja 
PohjoisHaagaan.

Kaupungin omien asuinkiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen

Helsingin kaupunki omistaa noin 56 500 vuokraasuntoa. Kaupunki on 
järjestänyt pääosan vuokraasuntojensa omistuksesta ja ylläpidosta 
omistamisensa kiinteistöyhtiöiden kautta. Suurin asuinkiinteistöjen 
omistaja on Helsingin kaupungin asunnot Oy, jolla on omistuksessaan 
yli 43 000 valtion lainoittamaa aravavuokraasuntoa. Helsingin 
kaupungin kiinteistöyhtiöiden peruskorjauksissa otetaan huomioon 
peruskorjausajankohtana voimassa olevat peruskorjausten 
energiatehokkuutta koskevat säädökset. Peruskorjausten yhteydessä 
rakennusten energiatehokkuutta parannetaan, mikäli se on teknisesti, 
toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa. Peruskorjaukset ja 
niiden yhteydessä mahdollisesti tapahtuva energiatehokkuuden 
parantaminen rahoitetaan ensisijaisesti korkotukilainalla ja omilla 
varoilla.

Energiatehokkuustoimenpiteiden rahoitus

Kiinteistöviraston asuntoosastolla on tällä hetkellä korjausrahoitus
yksikkö, jonka tehtäviin kuuluu mm. asuinrakennuksille ja asunnoille 
tarkoitettujen valtion korjaus ja energiaavustusten myöntäminen. 
Lisäksi asuntoosasto antaa lausunnot valtion korkotukilainoista, joissa 
myöntämisen edellytyksenä on myös energiatehokkuus. 

Taloyhtiöillä ja muilla kiinteistönomistajilla on mahdollisuus saada 
korjaustarpeisiin rahalaitoslainoja, koska rakennuksia ja kiinteistö ovat 
yleensä riittäviä vakuuksia. Alhaisen korkotason vuoksi rahoitus on ollut 
suhteellisen edullista viime vuosina. 

Eräissä Euroopan maissa on kokeiltu aloitteen mukaisia 
rahoitusmalleja, joissa energiapalveluita tarjoava yritys lainoittaa 
yksityisen asuntosektorin pitkän takaisinmaksuajan omaavia 
energiatehokkuushankkeita ja antaa säästötakuun toteuttamilleen 
toimille. Rahoitusmallit eivät ole yleistyneet, mm. sen vuoksi, että 
säästöjen arviointi on vaikeaa ja ne voivat jäädä ennakoitua 
pienemmiksi. Lisäksi takaisinmaksuajat ovat rahoittajien kannalta olleet 
hyvin pitkiä.

Yhteenveto

Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteen mukaisesti vanhan 
rakennuskannan suuren energiatehokkuuden 
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parantamismahdollisuuden vuoksi tärkeää. Aloitteessa esitetylle 
taloyhtiöille ja yksityisille kiinteistönomistajille tarjottavalle 
neuvontapalvelulle ei kuitenkaan näyttäisi olevan tarvetta, koska tällä 
hetkellä on saatavissa runsaasti erityyppistä energianeuvontaa 
kaupungin virastojen ja laitosten sekä HSY:n, suurten kaupunkien 
ilmastoverkoston ja valtion tahoilta.

Edelleen kaupunginhallitus toteaa, että tällä hetkellä on hyvin 
saatavissa kohtuuhintaista rahalaitoslainaa sekä tietyin ehdoin myös 
valtion myöntämää korkotukilainaa ja avustuksia energiatehokkuuden 
parantamiseen. Aloitteessa esitettyä rahoitusmallia, jossa kaupunki 
lainoittaisi yksityisten taloyhtiöiden ja kiinteistönomistajien 
energiatehokkuuden parantamistoimia, ei siten olisi tarpeen toteuttaa.  
Esitetyn rahoitusmallin käytännön toteutus olisi myös työläs, koska se 
kytkeytyisi energiasäästöihin ja siihen, etteivät asumiskustannukset 
nousisi missään vaiheessa. 

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että strategiaohjelmaehdotuksen 
2013–2016 mukaisesti Helsinki tekee vuoden 2013 loppuun mennessä 
selvityksen päästöjen vähentämisen vaihtoehtoisista 
toteuttamistavoista kustannusarvioineen. Selvityksessä arvioidaan 
mahdollisuudet tavoitteen saavuttamiseksi ja mitä siihen vaadittavat 
kustannustehokkaimmat toimenpiteet maksaisivat, jolloin ne voidaan 
myös asettaa kustannusten ja hyötyjen perusteella 
tärkeysjärjestykseen. Selvityksen perusteella on valittavissa myös 
vanhaan rakennuskantaan soveltuvia energiatehokkuustoimenpiteitä. 
Jatkossa energiamääräykset koskevat myös vanhaa rakennuskannan 
luvanvaraista korjausrakentamista, mikä parantaa vanhan 
rakennuskannan energiatehokkuutta tulevaisuudessa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ebeling Mika valtuustoaloite Kvsto 24.10.2012 asia 16

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 15.05.2013 § 156
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Pöydälle 15.05.2013

HEL 2012014525 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 468

HEL 2012014525 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mika Ebelingin 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 19.03.2013 § 118

HEL 2012014525 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Ajatus vanhan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisesta 
on hyvä ja kannatettava ja olemassa olevan rakennuskannan 
energiatehokkuuden edistämistä on jatkettava Helsingin kaupungissa 
mahdollisimman monipuolisesti sekä palvelu että 
asuinrakennuskannassa.
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Taloyhtiöille ja yksityisille kiinteistönomistajille tarkoitetun, 
rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävän 
kuluttajaneuvonnan edistäminen on Helsingin kaupungin kannalta 
tärkeää ja neuvonnan järjestämiseksi on jo toimittukin.

Energiatehokkuuden parantamisessa kaupunkilaisia sekä pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä auttaa v. 2010 perustettu Ilmastoinfo.

Kaupunkilaiset voivat kääntyä energiatehokkuusasioissa myös 
Helsingin Energian energiakeskuksen ja Rakennusvalvontaviraston 
puoleen.

Myös Helsingin kaupungin ulkopuoliset asiantuntijatahot tarjoavat 
energianeuvontaa taloyhtiöille ja yksityisille kiinteistönomistajille. Näistä 
tahoista mainittakoon esim. Motiva Oy ja Suomen Omakotiliitto.   

Ajatusta Helsingin kaupungin lainoittamista, vanhaan rakennuskantaan 
kohdistuvista energiatehokkuuden edistämistoimista on käsitelty myös 
ns. PEKraportissa. Talous ja suunnittelukeskus ottanee kantaa 
asiaan.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Jukka Forsman, toimistopäällikkö, puhelin: 31038484

jukka.forsman(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimikunta 06.03.2013 § 29

HEL 2012014525 T 00 00 03

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Suomessa rakennusten energiatehokkuussääntely perustuu 
maankäyttö ja rakennuslain sekä maankäyttö ja rakennusasetuksen 
rakentamisen olennaisia vaatimuksia koskevalle sääntelylle sekä 
ympäristöministeriön asetuksina annetulle Suomen 
rakentamismääräyskokoelmalle. 

Rakennusten energiatehokkuuden kannalta keskeisin 
rakentamismääräyskokoelman osa on ympäristöministeriön 30 päivänä 
maaliskuuta 2011 antama asetus rakennusten energiatehokkuudesta. 
Asetuksella annetut energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset 
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koskevat vain uusia rakennuksia ja niissä olevia teknisiä järjestelmiä, 
eikä niitä sovelleta korjausrakentamisessa. 

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laiksi maankäyttö ja 
rakennuslain muuttamisesta. Lain on tarkoitus tulla voimaan kuluvana 
vuonna. Lakiehdotuksen mukaan olemassa olevan rakennuksen 
energiatehokkuuden parantamista edellytetään hankkeissa, joille 
haetaan lupa. ”Energiatehokkuutta olisi parannettava silloin, kun se on 
teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa.” 

Maankäyttö ja rakennuslaki korostaa rakennushankkeeseen ryhtyvän 
velvollisuutta huolehtia rakennuksen turvallisuudesta ja 
terveellisyydestä sekä kiinteistön huollosta ja kunnossapidosta.

MRL edellyttää, että ”Rakennus ympäristöineen on pidettävä 
sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, 
turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta 
ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Rakennus ja sen 
energiahuoltoon kuuluvat järjestelmät on pidettävä sellaisessa 
kunnossa, että ne rakennuksen rakennustapa huomioon ottaen 
täyttävät energiatehokkuudelle asetetut vaatimukset.”

Helsingin kaupunki omistaa noin 56 500 vuokraasuntoa. Kaupunki on 
järjestänyt pääosan vuokraasuntojensa omistuksesta ja ylläpidosta 
omistamisensa kiinteistöyhtiöiden kautta. Suurin asuinkiinteistöjen 
omistaja on Helsingin kaupungin asunnot Oy, jolla on omistuksessaan 
yli 43 000 valtion lainoittamaa aravavuokraasuntoa. Helsingin 
kaupungin asuntotuotantotoimiston tehtävänä on rakennuttaa Helsingin 
kaupungin oma uudisasuntotuotanto valtuuston hyväksymän 
Asumisen ja maankäytön ohjelman mukaisesti. Asuntotuotantotoimisto 
rakennuttaa myös siltä tilatut peruskorjaukset.

Helsingin kaupungin kiinteistöyhtiöiden peruskorjauksissa otetaan 
huomioon peruskorjausajankohtana voimassa olevat peruskorjausten 
energiatehokkuutta koskevat säädökset. Peruskorjausten yhteydessä 
rakennusten energiatehokkuutta parannetaan, mikäli se on teknisesti, 
toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa. Peruskorjaukset ja 
niiden yhteydessä mahdollisesti tapahtuva energiatehokkuuden 
parantaminen rahoitetaan ensisijaisesti korkotukilainalla ja omilla 
varoilla.

Valtuustoaloitteessa esitetyt kaupungin järjestämä peruskorjausten 
neuvontapalvelu ja kaupungin oma lainoitusjärjestelmä taloyhtiöille ja 
yksityisille kiinteistönomistajille eivät sisälly asuntotuotantotoimikunnan 
eivätkä asuntotuotantotoimiston tehtäviin. Asuntotuotantotoimisto 
toteaa kuitenkin, että kiinteistöviraston asuntoosastolla on jo tällä 
hetkellä toimiva korjausrahoitusneuvontapalvelu, mikä on minkä 
tahansa yksityisen taloyhtiön tai kiinteistönomistajan käytettävissä. 
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Asuntotuotantotoimikunta ilmoittaa kannanottonaan lisäksi, että 
helsinkiläisten taloyhtiöiden ja yksityisten kiinteistönomistajien tulisi 
huolehtia kiinteistöjensä kunnosta säädösten ja hyvän 
kiinteistönhoitotavan mukaisesti sekä varautua peruskorjauksista 
aiheutuviin kustannuksiin.

Kaupungin lainoituksen osalta voidaan todeta, että taloyhtiöillä ja muilla 
kiinteistönomistajilla on yleensä mahdollisuus saada korjaustarpeisiin 
rahalaitoslainoja, koska vakuudet eivät yleensä muodostu ongelmaksi. 
Rahoituksen hinta on ollut viime vuosina suhteellisen edullinen 
alhaisen korkotason johdosta. Ei ole perusteltua, että kaupunki ryhtyy 
kilpailemaan tällaisessa tilanteessa yksityisten rahalaitoksen kanssa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Risto Mykkänen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312

risto.mykkanen(a)att.hel.fi
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§ 223
Ryj / Valtuutettu Outi  Alanko-Kahiluodon aloite pienituloisimpien 
maksuttomasta joukkoliikennekortista

HEL 2012014527 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Outi AlankoKahiluodon aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Outi AlankoKahiluodon valtuustoaloite
2 HSL:n lausunto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Outi Alanko
Kahiluodon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Outi AlankoKahiluoto ja 18 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että pienituloisimmille kaupunkilaisille järjestettäisiin 
oikeus maksuttomaan joukkoliikennekorttiin.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että 
nykyisessä taksa ja lippujärjestelmässä tietyillä ryhmillä on oikeus 
saada alennusta joukkoliikenteen matkalippuihin. Tällaisia ovat Kelan 
eläkettä saavat, 716 vuotiaat, päätoimiset opiskelijat sekä invalidit ja 
vaikeasti vammaiset. Sosiaalivirastolla on pienituloisten asiakkaiden 
käytössä laaja valikoima tukia ja alennuksia. Toimeentulotuen saajille 
matkakortin hankkiminen voidaan järjestää täydentävällä 
toimeentulotuella.

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 
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alennuslippuja tai vapaata matkustusoikeutta. Selvityksestä pyydetään 
kuntien lausunnot vuoden 2013 aikana.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Outi AlankoKahiluodon valtuustoaloite
2 HSL:n lausunto

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 15.05.2013 § 158

Pöydälle 15.05.2013

HEL 2012014527 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

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 470

HEL 2012014527 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Outi Alanko
Kahiluodon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
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kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.03.2013 § 89

HEL 2012014527 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 yhteistyössä seudun kuntien kanssa 
työ, johon sisältyvät lippujen hinnoittelua, erityisryhmien alennus ja 
vapaalippujen myöntämisperusteita sekä alennusten suuruutta 
koskevat selvitykset. Tavoitteena on yksinkertaistaa nykyistä 
lippujärjestelmää. HSL tulee pyytämään kunnilta lausunnot 
tariffijärjestelmään ehdottamistaan muutoksista vuoden 2013 aikana.

Eräänä ehdotuksena on esitetty ratkaisua, jossa kunnat suoraan 
ostaisivat edelleen omille erityisryhmilleen maksuttomasti myönnettävät 
liput. Tällöin kunnat voisivat tarjota lippuja halutessaan keskenään 
erilaisin perustein ja harkita mitkä ryhmät saisivat maksuttoman 
joukkoliikenteen.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 18.12.2012 § 417

HEL 2012014527 T 00 00 03

Päätös
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Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle 
seuraavan sisältöisen lausunnon.

Aloitteessa ehdotetaan, että eriarvoisuuden vähentämiseksi 
kaupunginvaltuusto selvittää mahdollisuuden järjestää kaikkein 
pienituloisimmille kaupunkilaisille oikeuden maksuttomaan 
joukkoliikennekorttiin niin, että maksuttoman joukkoliikennekortin saisi 
automaattisesti toimeentulotukiasiakkuuden ja takuueläkkeen 
perusteella.

Tietyillä ryhmillä on oikeus saada alennusta joukkoliikenteen 
kustannuksista. Helsingin seudun liikenteen (HSL) matkalippujen 
hinnoista saavat alennusta Kelan eläkettä saavat, 716 vuotiaat lapset, 
päätoimiset opiskelijat, invalidit ja vaikeasti näkövammaiset. 

Matkakustannuksia tuetaan myös Kelan kautta. 
Työvoimavoimakoulutukseen, työharjoitteluun, 
työelämävalmennukseen, työnhakuvalmennukseen tai työkokeiluun 
osallistuvat sekä omaehtoisesti työttömänä opiskelevat voivat saada 
Kelasta ylläpitokorvausta koulutuksen aikaisiin matka ja 
ylläpitokustannuksiin. Kela maksaa myös koulumatkatukea 
ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa opiskeleville.  

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien osalta sosiaalivirasto 
kustantaa matkakustannukset toimeentulotukena. 

Aloitteessa todetaan, että joukkoliikennekortti sisältyy Helsingissä 
toimeentulotuen perusosaan, mutta korkeiden asumiskustannusten 
vuoksi osa toimeentulotuesta joudutaan yleensä käyttämään 
asumiskulujen kattamiseen. Toimeentulotukea myönnettäessä otetaan 
huomioon perusosalla katettavat menot ja tarpeellisen suuruisina 
huomioon otettavat muut menot. Perusosalla katettaviin menoihin 
kuuluvat ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot 
sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen 
käytöstä, sanomalehden tilauksesta, televisioluvasta, puhelimen 
käytöstä, harrastus ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä 
vastaavat henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat 
menot. Näiden menojen lisäksi huomioidaan muina perusmenoina 
tarpeellisen suuruisena mm. asumismenot (esimerkiksi vuokra, 
yhtiövastike, vesimaksu, kaasulasku, lämmityskustannukset). 

Kunta voi myöntää täydentävää toimeentulotukea henkilön tai perheen 
erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuviin, toimeentulon 
turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeellisiksi 
arvioituihin menoihin. Tällaisia menoja voivat olla mm. matkakulut 
esimerkiksi terveydenhoidon turvaamiseksi sekä päihdekuntoutuksen 
ja päihdehoitoon sitoutumisen tukemiseksi. 
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Toimeentulotukea saavia talouksia on ollut Helsingissä lokakuun 2012 
loppuun mennessä 40 185 taloutta. Sosiaalivirasto on maksanut 
lokakuun 2012 loppuun mennessä yhteensä 866 852 euroa 
kuntouttavan työtoiminnan matkakuluja sekä täydentävänä 
toimeentulotukena myönnettyjä matkakuluja. 

Toimeentulotukea saavien taloudellinen ja sosioekonominen tilanne 
sekä tuen tarpeeseen vaikuttavat muut erityiset seikat ja olosuhteet 
vaihtelevat. Täydentävää toimeentulotukea voidaan toimeentulotukilain 
7 c §:n perusteella myöntää silloin, kun asiakkaalla on erityisistä 
tarpeista tai olosuhteista johtuvia menoja. Täydentävän 
toimeentulotuen tarve on arvioitava asiakaskohtaisesti. 

Kaikille toimeentulotuen saajille ja takuueläkkeen saajille myönnettävä 
maksuton matkakortti aiheuttaisi merkittäviä kustannuksia sille taholle, 
joka vastaisi matkakortin kustannuksista. Toimeentulotukiasiakkuuden 
perusteella automaattisesti myönnettävä maksuton matkakortti ei olisi 
enää toimeentulotukilaissa tarkoitettua asiakkaan tilanteen mukaiseen 
harkintaan perustuvaa täydentävää toimeentulotukea. Näin ollen sen 
rahoitus tulisi järjestää muulla tavoin.  

Maksuton matkakortti edistäisi pienituloisimpien helsinkiläisten 
mahdollisuutta aktiiviseen elämään, mutta siihen liittyy myös eettisiä 
pulmia. Maksuttoman matkakortin myöntäminen toimeentulotuki
asiakkuuden perusteella paljastaisi henkilön olevan toimeentulotuen 
saaja.

Sosiaalilautakunta toteaa, että pienituloisten asiakkaiden käytössä on 
jo nyt laaja valikko tukia ja alennuksia. Sosiaalilautakunta katsoo, että 
nykyinen käytäntö, jossa matkakortin hankkiminen mahdollistetaan 
täydentävällä toimeentulotuella, on riittävä ja toteuttaa asiakkaiden 
itsenäisen suoriutumisen edistämistä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Leila Palviainen, sosiaalisen ja taloudellisen tuen päällikkö, puhelin: 310 58283

leila.palviainen(a)hel.fi
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§ 224
Ryj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vuosittaisista 
päästökiintiöistä

HEL 2013000693 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Leo Straniuksen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Leo Straniuksen aloite
2 Energiansäästöneuvottelukunnan lausunto 27.3.2013

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Leo Straniuksen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Leo Stranius ja 24 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että Helsinki aloittaa vuosittaisten päästökiintiöiden 
valmistelun ja tuo sen valtuuston hyväksyttäväksi vuosittaisiin 
päästövähennyksiin sitoutumiseksi.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Helsingin 
kaupungin energiansäästöneuvottelukunta aloitti toimintansa vuonna 
1974 ja käynnisti vuosittaisen kaupungin energiankäytön seurannan ja 
raportoinnin vuonna 1978. Energiantuotannon päästöjä on seurattu 
raportoinnin aloittamisesta asti, ja energiankäytöstä aiheutuvien 
päästöjen seuranta tuli osaksi raporttia vuonna 2006. Raportti on 
keskittynyt pääosin kaupungin oman toiminnan aiheuttaman 
energiankulutuksen ja siitä aiheutuvien päästöjen seurantaan, mutta 
siinä kerrotaan myös niistä kaupungin toimista, jotka vaikuttavat koko 
kaupunkialueen energiankäyttöön ja päästöihin. Koko kaupunkialueen 
energiankäyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjä seurataan sekä 
ympäristökeskuksen ylläpitämässä ympäristötilastossa että Helsingin 
seudun ympäristöpalveluiden vuosittain kokoamassa 
Pääkaupunkiseudun ilmastostrategian raportoinnissa.
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Helsingin kaupunki liittyi ensimmäisenä Suomen kaupungeista kuntien 
ja kauppa ja teollisuusministeriön (nyk. työ ja elinkeinoministeriö) 
väliseen energia ja ilmastosopimukseen vuonna 1993. Nykyinen 
energiatehokkuussopimus (KETS) on neljäs perättäinen sopimus, ja 
siinä kaupunki on sitoutunut kiinteään energiansäästötavoitteiseen, 
jonka toteutumisesta se raportoi vuosittain Motivalle. Raportissa on 
eritelty toteutetut toimenpiteet ja niiden päästövaikutukset. Kaupungin 
toimintaa koskevan yleissopimuksen lisäksi kaupungilla on erillinen 
energiatehokkuussopimus (VAETS) koskien vuokraasuntoja. Helsingin 
Energialla on vastaavat sopimukset kolmella eri liiketoimintaalueella. 
Kaupunki on myös sitoutunut vähentämään vuoteen 2020 mennessä 
koko kaupunkialueen päästöjä 20 % mm. energiapolitiikassaan ja 
osana Euroopan Unionin Covenant of Mayors sopimusta. CoM
sitoumuksen toteutumisesta raportoidaan kahden vuoden välein. 
Kaupungin strategiaohjelmaehdotuksessa vuosille 20132016 on 
kaupungin kestävän toiminnan tavoitteena, että koko Helsingin 
hiilidioksidipäästöjä vähennetään 30 % vuoteen 2020 mennessä 
vuoden 1990 tasosta. Tavoitteen toimenpiteenä Helsinki tekee vuoden 
2013 loppuun mennessä selvityksen päästöjen vähentämisen 
vaihtoehtoisista toteuttamistavoista kustannusarvioineen.

Kaupungissa kootaan vuosittain raportti kaupungin omista 
energiansäästötoimista ja uusiutuvan energian lisäämistoimista 
päästövaikutuslaskelmineen, raportoidaan nämä osana useita 
energiatehokkuussopimuksia Motivaan sekä kootaan ympäristöraportti 
ja ympäristötilastot. Hallintokunnat osallistuvat rakennusviraston ja 
ympäristökeskuksen koordinoimiin raportointeihin toimittamalla tietoja 
toiminnastaan ja kustannuksistaan. Vuositasolla tiedon keräämiseen ja 
raportointiin käytetty työpanos on siis merkittävä jo nyt.

Kaupungissa on laadittu viime vuosikymmenien aikana useita myös 
päästövähennyksiin liittyviä toimenpideohjelmia ja 
toimintasuunnitelmia, mm. Kestävän kehityksen ohjelma (2002), 
energiapoliittisia linjauksia (2008), ekologisen rakentamisen ohjelmat 
(2009 ja 2012), energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelma 
(2009), kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (2010), jne. 
Ohjelmien toteutuksen vastuut on jaettu ja niiden toteutumista 
toimintakaudellaan on seurattu tai seurataan. Ilmastotavoitteiden 
toteutuminen ei ole siis vain ympäristöpolitiikan tai poliittisten julistusten 
varassa.

Osana kaupungin sitoumuksia vuonna 2010 alettiin valmistella 
hallintokuntakohtaisia sitovia energiansäästötavoitteita. Ne otettiin 
käyttöön vuonna 2011 ja niissä tähdätään vuosittain keskimäärin 
kahden prosentin uuteen energiansäästöön verrattuna vuoteen 2010. 
Saavuttaakseen asetetut energiansäästötavoitteet hallintokunnat ovat 
laatineet omat energiansäästösuunnitelmansa ja toteuttavat niitä 
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aktiivisesti. Hallintokuntakohtaisen energiansäästön toteutumisen 
seurantaa vaikeuttavat mm. eri hallintokuntien yhteisessä käytössä 
olevat rakennukset, joissa eri toimijoiden käyttämää energiaa ei mitata 
erikseen sekä toteutuneen energiansäästön kohdentaminen eri 
toimijoille (esim. käyttäjän toimintatavat, ylläpidon ja huollon 
toimintatavat, omistajan investoinnit).

Kaupungin nykyisten energiansäästö ja päästövähennystavoitteiden 
tiukentamista selvitetään parhaillaan sekä kuntien 
energiatehokkuussopimuksen uudistumisen että kaupungin oman 
päästötavoitteen uudistamisselvityksen yhteydessä. Vuosittaista 
energiankäyttöä, kasvihuonekaasupäästöjä ja toteutettujen 
toimenpiteiden seurantaa ja raportointia on tehty jo pitkään.

Kaupunginhallitus katsoo, että aloitteessa esitetyt tavoitteet ovat oikean 
suuntaisia, mutta uuden seuranta ja raportointimenettelyn luominen 
olemassa olevien menetelmien rinnalle ei ole tarkoituksenmukaista. 
Mikäli nykyiseen raportointiin kaivataan uudistumista, pitää nykyisiä 
raportointimenettelyjä joko muuttaa tai yhdistää.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että päästövähennystoimien 
toteutuminen ja vaikuttavuuden seuranta tulevat tarkasteltaviksi 
strategiaohjelman 20132016 mukaisesti vuonna 2013 tehtävän 
selvityksen yhteydessä. Toimenpiteet ja toteuttamistavat päästöjen 
vähentämiseksi tulevat valittaviksi selvityksen valmistuttua.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Leo Straniuksen aloite
2 Energiansäästöneuvottelukunnan lausunto 27.3.2013

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 15.05.2013 § 163

Pöydälle 15.05.2013

HEL 2013000693 T 00 00 03
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Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 475

HEL 2013000693 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Leo Straniuksen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Talous ja suunnittelukeskus 11.4.2013

HEL 2013000693 T 00 00 03

Talous ja suunnittelukeskus toteaa, että vuodesta 2011 lähtien 
Energiansäästöneuvottelukunta on määritellyt hallintokunnille 
energiansäästötavoitteet. Energiansäästöllä edistetään kaupungin 
tavoitetta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Strategiaohjelmaehdotuksen 2013  2016 mukaan koko Helsingin 
hiilidioksidipäästöjä vähennetään 30 % vuoteen 2020 mennessä 
vuoden 1990 tasosta ja kaupunki tekee vuoden 2013 loppuun 
mennessä selvityksen päästöjen vähentämisen vaihtoehtoisista 
toteuttamistavoista kustannusarvioineen. Selvityksessä arvioidaan 
mahdollisuudet tavoitteen saavuttamiseksi ja siihen vaadittavat 
kustannustehokkaimmat toimenpiteet, jolloin ne voidaan asettaa 
kustannusten ja hyötyjen perusteella tärkeysjärjestykseen.
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Niin ikään strategiaohjelmaehdotuksen mukaan energiantuotannon 
päästöjä vähennetään 20 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 
tasosta. 

Talous ja suunnittelukeskus toteaa, että hallintokuntakohtaisten 
päästötavoitteiden määrittely ei  välttämättä johtaisi kokonaisuuden 
kannalta kustannustehokkaimpiin toimenpiteisiin päästöjen 
vähentämiseksi ja lisäksi seuranta vaatisi huomattavaa työpanosta 
konsulttiselvityksineen. Talous ja suunnittelukeskus pitää 
tarkoituksenmukaisena jatkossakin säilyttää erilliset tavoitteet 
energiansäästölle ja energiantuotannon päästöille.

Lisätiedot
Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Helsingin Energian johtokunta 26.03.2013 § 16

HEL 2013000693 T 00 00 03

Päätös

Helsingin Energia on aloitteen tekijöiden kanssa samaa mieltä 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen tärkeydestä ja pyrkii omalta osaltaan 
siihen pitämällä energiatehokkuutta ja kehitysohjelman etenemistä 
ensisijaisina toiminnassaan. Paikalliseen päästökiintiöimiseen 
Helsingin Energia suhtautuu varauksellisesti. Päällekkäistä ja 
moninkertaista ohjausta pitää välttää.   

Helsingin Energia korostaa ohjauskeinojen selkeyttä. Kaupunkitason ja 
hallintokuntakohtaiset vuosittaiset päästökiintiöt olisivat 
epätarkoituksenmukaisia. Säät ja lämmöntarve vaihtelevat pitemmissä 
jaksoissa. CO2 – muunnoslaskelmat eivät ole yksiselitteisiä. 
Päästökauppasektorille ja eipäästökauppasektorille on jo olemassa 
sitovat EU:n ja Suomen tason säädösohjaukset. Ilmastokysymyksen 
rinnalla on huolehdittava ilman laadusta. Paikallinen osittaisoptimointi 
voisi johtaa kokonaisenergiankulutuksen ja myös päästöjen kasvuun.

LISÄYS 10. kappaleen loppuun: 
Pitkän aikavälin päästötavoitteisiin päästään noudattamalla 
johdonmukaista suunnitelmaa.

Käsittely

26.03.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Pekka Manninen: LISÄYS 9. kappaleen loppuun: Helsingin 
päästötavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä tulee etsiä 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 207 (627)
Kaupunginvaltuusto

Kj/21
29.05.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

optimaaliset keinot päästökauppasektorilla ja ei
päästökauppasektorilla.

Vastaehdotus:
Leo Stranius: Muutetaan lause (1. kappale): Paikalliseen 
päästökiintiöimiseen Helsingin Energia suhtautuu varauksellisesti.
MUUTOS: Helsingin Energia pitää paikallista päästökiintiöimistä 
mahdollisena tapana varmistaa päästöjen säännöllinen väheneminen.

Kannattajat: Mikko Koikkalainen

Vastaehdotus:
Leo Stranius: Muutetaan lause (2. kappale): Kaupunkitason ja 
hallintokuntakohtaiset vuosittaiset päästökiintiöt olisivat 
epätarkoituksenmukaisia.
MUUTOS: Kaupunkitason ja hallintokuntakohtaiset valtuustokauden 
mittaiset päästökiintiöt voisivat auttaa toiminnallistamaan 
kehitysohjelman tavoitteet ja jalkauttamaan ne toimialoille. 

Kannattajat: Jyrki Hartikainen

Vastaehdotus:
Leo Stranius: Muutetaan lause (2. kappale): CO2 – muunnoslaskelmat 
eivät ole yksiselitteisiä.
MUUTOS: Virke pois

Kannattajat: Piia Häkkinen

Vastaehdotus:
Leo Stranius: LISÄYS 2. kappaleen loppuun: 
Siksi Helsingin mahdollisissa vuosittaisissa päästökiintiöissä tulee ottaa 
huomioon vaikutukset kaupungin ulkopuolelle ja valita 
päästövähennyskeinoiksi sellaiset ohjauskeinot, jotka kannustavat 
päästövähennyksiin myös Helsingin ulkopuolella.

Kannattajat: Mikko Koikkalainen

Vastaehdotus:
Leo Stranius: Muutetaan lause (2. kappale): Päästökauppasektorille ja 
eipäästökauppasektorille on jo olemassa sitovat EU:n ja Suomen 
tason säädösohjaukset.
MUUTOS: Päästökauppasektorille ja eipäästökauppasektorille on jo 
olemassa sitovat EU:n ja Suomen tason säädösohjaukset, joiden 
tavoitteisiin paikalliset päästökiintiöt auttaisivat pääsemään 
mahdollisimman johdonmukaisesti.

Kannattajat: Mikko Koikkalainen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 208 (627)
Kaupunginvaltuusto

Kj/21
29.05.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

Vastaehdotus:
Leo Stranius: LISÄYS 8. kappaleen loppuun: Näitä tavoitteita olisi 
tarkoituksenmukaista päivittää korkeamman päästövähennystavoitteen 
saavuttamiseksi, sillä energiatehokkuustoimet ovat kustannustehokkain 
tapa vähentää päästöjä.

Kannattajat: Mikko Koikkalainen

Vastaehdotus:
Leo Stranius: LISÄYS 10. kappaleen loppuun: 
Pitkän aikavälin päästötavoitteisiin pääsemiseksi tulee siksi muodostaa 
johdonmukainen polku.

Kannattajat: Piia Häkkinen

Vastaehdotus:
Leo Stranius: LISÄYS 10. kappaleen loppuun: 
Pitkän aikavälin päästötavoitteisiin päästään noudattamalla 
johdonmukaista suunnitelmaa.

Kannattajat: Piia Häkkinen

1 äänestys

JAAehdotus: Esityksen mukaan
EIehdotus: Muutetaan lause (1. kappale): Paikalliseen 
päästökiintiöimiseen Helsingin Energia suhtautuu varauksellisesti.
MUUTOS: Helsingin Energia pitää paikallista päästökiintiöimistä 
mahdollisena tapana varmistaa päästöjen säännöllinen väheneminen.

Jaaäänet: 4
Arto Helenius, VeliMatti Kallislahti, Pekka Majuri, Lea Saukkonen

Eiäänet: 4
Jyrki Hartikainen, Piia Häkkinen, Mikko Koikkalainen, Leo Stranius

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Ville Kopra

2 äänestys

JAAehdotus: Esityksen mukaan
EIehdotus: Muutetaan lause (2. kappale): Kaupunkitason ja 
hallintokuntakohtaiset vuosittaiset päästökiintiöt olisivat 
epätarkoituksenmukaisia.
MUUTOS: Kaupunkitason ja hallintokuntakohtaiset valtuustokauden 
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mittaiset päästökiintiöt voisivat auttaa toiminnallistamaan 
kehitysohjelman tavoitteet ja jalkauttamaan ne toimialoille. 

Jaaäänet: 4
Arto Helenius, VeliMatti Kallislahti, Pekka Majuri, Lea Saukkonen

Eiäänet: 4
Jyrki Hartikainen, Piia Häkkinen, Mikko Koikkalainen, Leo Stranius

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Ville Kopra

3 äänestys

JAAehdotus: Esityksen mukaan
EIehdotus: Muutetaan lause (2. kappale): CO2 – muunnoslaskelmat 
eivät ole yksiselitteisiä.
MUUTOS: Virke pois

Jaaäänet: 5
Arto Helenius, VeliMatti Kallislahti, Mikko Koikkalainen, Pekka Majuri, 
Lea Saukkonen

Eiäänet: 3
Jyrki Hartikainen, Piia Häkkinen, Leo Stranius

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Ville Kopra

4 äänestys

JAAehdotus: Esityksen mukaan
EIehdotus: LISÄYS 2. kappaleen loppuun: 
Siksi Helsingin mahdollisissa vuosittaisissa päästökiintiöissä tulee ottaa 
huomioon vaikutukset kaupungin ulkopuolelle ja valita 
päästövähennyskeinoiksi sellaiset ohjauskeinot, jotka kannustavat 
päästövähennyksiin myös Helsingin ulkopuolella.

Jaaäänet: 5
Jyrki Hartikainen, Arto Helenius, VeliMatti Kallislahti, Pekka Majuri, 
Lea Saukkonen

Eiäänet: 3
Piia Häkkinen, Mikko Koikkalainen, Leo Stranius
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Tyhjä: 0

Poissa: 1
Ville Kopra

5 äänestys

JAAehdotus: Esityksen mukaan
EIehdotus: Muutetaan lause (2. kappale): Päästökauppasektorille ja 
eipäästökauppasektorille on jo olemassa sitovat EU:n ja Suomen 
tason säädösohjaukset.
MUUTOS: Päästökauppasektorille ja eipäästökauppasektorille on jo 
olemassa sitovat EU:n ja Suomen tason säädösohjaukset, joiden 
tavoitteisiin paikalliset päästökiintiöt auttaisivat pääsemään 
mahdollisimman johdonmukaisesti.

Jaaäänet: 4
Arto Helenius, VeliMatti Kallislahti, Pekka Majuri, Lea Saukkonen

Eiäänet: 4
Jyrki Hartikainen, Piia Häkkinen, Mikko Koikkalainen, Leo Stranius

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Ville Kopra

6 äänestys

JAAehdotus: Esityksen mukaan
EIehdotus: LISÄYS 8. kappaleen loppuun: Näitä tavoitteita olisi 
tarkoituksenmukaista päivittää korkeamman päästövähennystavoitteen 
saavuttamiseksi, sillä energiatehokkuustoimet ovat kustannustehokkain 
tapa vähentää päästöjä.

Jaaäänet: 4
Arto Helenius, VeliMatti Kallislahti, Pekka Majuri, Lea Saukkonen

Eiäänet: 4
Jyrki Hartikainen, Piia Häkkinen, Mikko Koikkalainen, Leo Stranius

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Ville Kopra
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7 äänestys

JAAehdotus: Esityksen mukaan
EIehdotus: LISÄYS 10. kappaleen loppuun: 
Pitkän aikavälin päästötavoitteisiin päästään noudattamalla 
johdonmukaista suunnitelmaa.

Jaaäänet: 0

Eiäänet: 8
Jyrki Hartikainen, Arto Helenius, Piia Häkkinen, VeliMatti Kallislahti, 
Mikko Koikkalainen, Pekka Majuri, Lea Saukkonen, Leo Stranius

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Ville Kopra

Esittelijä
Toimitusjohtaja
Pekka Manninen

Lisätiedot
Martti Hyvönen, Ympäristöjohtaja, puhelin: +358 9 617 2075

martti.hyvonen(a)helen.fi

Ympäristölautakunta 19.03.2013 § 98

HEL 2013000693 T 00 00 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Aloitteessa ehdotetaan kullekin toimialalle sekä kaupungin 
hallintokunnille päästökiintiöitä 14 vuoden jaksolle, joita seurattaisi 
vuosittain. Aloite on osin oikean suuntainen, mutta todennäköisesti 
sellaisenaan vaikea ja kallis toteuttaa. Nykyisellään, kun 
seurantajärjestelmät ovat puutteellisia, hiilibudjetin laskenta ja 
määrittely kullekin hallintokunnalle vaatisi huomattavaa erillistä 
työpanosta ja selvitys ja konsulttityötä. Pelkkä päästöjen budjetointi ja 
vuosittainen seuranta eivät johda myöskään välttämättä konkreettisiin 
toimiin. 

Tiekartta päästöjen vähentämiseksi 

Kaupunki tarvitsisi selkeän, vastuutetun ja resursoidun 
ilmastonsuojelun toimintasuunnitelman tai tiekartan. Nykyisin 
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päätavoitteet on selkeästi tuotu esille kaupunginvaltuuston 
hyväksymässä ympäristöpolitiikassa. Ympäristöpolitiikan mukaisesti 
käynnistyy tänä vuonna selvitys, jossa arvioidaan mahdollisuutta ja 
tarvittavia toimenpiteitä kaupungin vuoden 2020 
kasvihuonekaasupäästövähennystavoitteen nostamiseksi 30 %:iin. 
Toimenpiteet, joita on kirjattuna useita satoja, hukkuvat nykyisin 
lukuisiin eri ohjelmiin (Kehitysohjelma, EPOS, SEAP, KETS, VAETS, 
PEK, Ekorak A ja B jne.). Muun muassa näistä ohjelmista tulisi 
selkeästi nostaa esille keskeisimmät toimet toimialoittain ja niiden 
toteutusaikataulu esimerkiksi valtuustokausittain. Tämä sitouttaisi 
virastot, päätöksentekijät ja muut toimijat entistä paremmin kaupungin 
ilmastotavoitteiden toteuttamiseen. Seuranta tehtäisiin vuosittain 
kaupungin ympäristöraportin yhteydessä. 30 %:n 
päästövähennysselvityksen tuloksia voidaan hyödyntää tiekartan 
tekemisessä. 

Hallintokuntakohtainen hiilineutraaliustavoite

Hallintokuntakohtainen hiilineutraaliustavoite olisi kustannustehokas 
lisä systemaattiseen energiatehokkuus ja ilmastotyöhön. Kun 
tarkastellaan pelkästään hallintokunnan välittömiä päästöjä, voidaan 
kohtuullisen helposti laskea hiilijalanjälki suhteessa työntekijämäärään. 
Ympäristökeskuksessa ja rakennusvirastossa tehtiin laskenta vuonna 
2009, joka sisälsi myös suurimpien hankintojen hiilijalanjäljen. 
Ympäristökeskus teki laskennan perusteella itselleen ohjelman, jonka 
mukaan se on hiilineutraali vuonna 2015. Viime vuonna 
ympäristökeskus sisällytti hiilineutraalisuusohjelman osaksi 
Ekokompassiympäristöjärjestelmään. Kaupungin tulisi toimia hyvänä 
esimerkkinä ja siten tavoitella oman toiminnan hiilineutraalisuutta paljon 
aikaisemmin kuin 2050 kuten hiilineutraali ympäristökeskus 2015 
toiminnallaan osoittaa.  

Hallintokuntakohtainen vuosittainen energiansäästötavoite

Vuodesta 2011 lähtien on Energiansäästöneuvottelukunta määritellyt 
hallintokunnille sitovat energiansäästötavoitteet siten, että 
päätavoitteena on Kuntien energiatehokkuussopimuksen mukainen 9 
%:n kiinteä energiansäästö vuoden 2016 loppuun verrattuna vuoden 
2005 energiankulutuksesta. Vuoden 2014 osalle tavoitteeksi on 
asetettu 6 % verrattuna vuoden 2010 energiankulutuksesta. 
Hallintokuntien tulisi seurata kokonaisenergiankulutusta sähkön ja 
lämmön osalta päämittareiltaan. Mikäli hallintokunnat käyttävät 
merkittäviä määriä muita polttoaineita, niin niiden tulee määritellä niiden 
osalta itse kriteerit, jotka vastaavat asetettua energiansäästötavoitetta. 

Hallintokuntien energianseurantatyö on osoittautunut hyvin 
haasteelliseksi jo pelkästään kulutustietojen saamisen kannalta. 
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Esimerkiksi monien hallintokuntien osat toimivat kiinteistöissä, joissa on 
useita hallintokuntia sekä lisäksi mahdollisesti yrityksiä ja yhteisöjä, 
joilla on yhteinen mittarointi. Sama ongelma koskee jätehuoltoa ja 
veden kulutusta. Energiankulutustiedon saamista on helpotettu ja 
koulutusta järjestetty ekotukihenkilöille. Kulutustieto on avattu kaikkien 
kaupungin työntekijöiden käyttöön kaupungin intraan Ekotukisivustolle. 

Hallintokuntien tuli myös laatia ensimmäiset hallintokuntakohtaiset 
energiansäästösuunnitelmat vuoden 2010 loppuun mennessä. Vuoden 
2012 loppuun mennessä 17 hallintokuntaa oli toimittanut sen 
Energiansäästöneuvottelukunnalle. Arviolta vain noin 10 niistä on ajan 
tasalla. Syinä suunnitelmien puuttumiseen ja puutteellisuuteen ovat 
seurantatiedon hankala saatavuus ja osaamispuutteet energia
asioissa.

Tarvitaan uusia seuranta ja arviointityökaluja

Tavoitteiden ja toimenpiteiden seuranta tulisi olla mahdollisimman 
yksinkertaista ja nopeaa. Nykyisin käytetään eri raporttien tietojen 
keräämiseen paljon aikaa ja silti ei saada kaikkea tarvittavaa tietoa 
kokoon. Raportit tulevat jopa vuoden myöhässä raportointijakson 
päättymisestä. Lisäksi on vaarana, että eri virastot kehittävät erillisiä 
järjestelmiä. Virastojen yhteinen sähköinen ympäristö ja 
ilmastojärjestelmän seurantatyökalun kehittämistyö tulisi aloittaa 
mahdollisimman pian. Uuden järjestelmän myötä voitaisiin myös 
asettaa sekä kiinteistökohtaisia, yksikkökohtaisia että virastokohtaisia 
ympäristövaikutustavoitteita. Seurannassa olisi ainakin energia, jäte, 
liikenne, vesi, hankinnat sekä ympäristötilinpito. Järjestelmä voitaisiin 
kehittää joko kerralla koko kaupunkiorganisaatiolle tai sitten virasto 
kerrallaan. Samaan järjestelmään olisi hyvä sisällyttää 
ympäristövaikutusten taloudellinen arviointi. Stara ottaa käyttöön jo 
tänä vuonna oman ympäristöraportoinnin ja sen 
seurannanjärjestelmän, josta muut hallintokunnat voivat ottaa oppia.

Kaupungissa tehtävien investointien ilmastovaikutuksia ei arvioida 
nykyisin riittävästi. Investoinnissa tulisi tarkastella tuotteen koko 
elinkaarta, jolloin voidaan määrittää esimerkiksi sen vaikutukset 
energiankulutukseen loppuelinkaarensa aikana. Arvioinnilla voidaan 
välttää tilanne, jossa haitalliset ilmastovaikutukset tai materiaalien ja 
energian kulutus lisääntyisivät toisaalla tuoteketjussa samalla kuin niitä 
vähennetään yhtäällä. Kuuden Suomen suurimman kaupungin 
yhteistyönä on kehitetty investointien ilmasto ja ympäristövaikutusten 
arviointi –mallia, jota suunnitellaan pilotoitavaksi virastoissa vuosina 
20132014.

Yhteenveto
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Kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2050 
valtuuston hyväksymän ympäristöpolitiikan mukaisesti. Tämän lisäksi 
kaupungilla on energiatehokkuustavoitteita. Tavoitteiden 
saavuttamiseksi kaupungin tulisi laatia kokonaisvaltainen 
ilmastonsuojelun tiekartta, joka sisältäisi priorisoidut toimenpiteet 
keskeisimmille toimialoille.  Lisäksi kaupunkiorganisaation tulisi aloittaa 
mahdollisimman pian kehitystyö sähköisen ympäristö ja 
ilmastoasioiden seurantajärjestelmän kehittämiseksi. Järjestelmän 
avulla voitaisiin kustannustehokkaasti asettaa kiinteistökohtaisia, 
yksikkökohtaisia sekä virastokohtaisia tavoitteita sekä seurata 
toimenpiteiden vaikuttavuutta.  Ilmasto ja ympäristöasiat tulisi ottaa 
huomioon jo investointivaiheessa, mitä varten tulisi ottaa käyttöön 
arviointityökalu.

Ympäristölautakunnan mielestä nykyinen vuosittainen 
energiansäästötavoite on hyvä alku hallintokuntakohtaiselle 
ilmastotoiminnalle, mutta ei riittävä. Hallintokuntakohtaista toimintaa 
tulisi edelleen kehittää ja tukea hallintokuntia energiankulutuksen ja 
muiden ympäristötekijöiden seurannassa ja suunnitelmien laadinnassa. 
Hallintokuntakohtaiset energiansäästösuunnitelmat tulisi arvioida ja 
niistä tulisi antaa palautetta hallintokunnille.

Ympäristölautakunta myös esittää, että hallintokunnat seuraisivat 
ympäristökeskuksen esimerkkiä ja laatisivat itselleen 
ympäristöohjelman, johon on sisällytetty hiilineutraalisuustavoitteet 
sekä toimenpiteet aikatauluineen sekä vastuutahoineen niiden 
saavuttamiseksi. Hallintokuntien päästövähennystyökaluina voidaan 
käyttää muun muassa energiansäästösuunnitelmaa, hiililaskureja, 
ympäristöjärjestelmiä (Ekokompassi ja muut järjestelmät) ja 
Ekotukitoimintaa. 

Käsittely

19.03.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Esittelijä päätti muuttaa esitystään:
Päivi KippoEdlund: Poistetaan kappaleen 2 toisesta virkkeestä sana 
'liian' niin että se tulisi muotoon 
"Aloite on osin oikean suuntainen, mutta todennäköisesti sellaisenaan 
vaikea ja kallis toteuttaa."

Vastaehdotus:
Tuula PalasteEerola: Lisätään 2 kappaleen loppuun virke:
"Helsingin kaupungin päätöksenteko ja hallintokoneisto sinänsä 
kykenisi suunnilleen nykyisen kokoisin resurssein kuvatun seurannan 
ja suunnittelun toteuttamaan, mikäli sen toimintoja hallintokuntien välillä 
päätettäisiin priorisoida uudelleen. Todennäköisimmin Helsingin yksin 
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toteuttama seuranta jonkin verran nostaisi hallinnon yhteisiä 
kustannuksia, mutta ei liene taloudellisista syistä saavuttamattomissa."

Kannattajat: Leo Stranius

1 äänestys

JAAehdotus: Esityksen mukaan
EIehdotus: Lisätään 2 kappaleen loppuun virke:
"Helsingin kaupungin päätöksenteko ja hallintokoneisto sinänsä 
kykenisi suunnilleen nykyisen kokoisin resurssein kuvatun seurannan 
ja suunnittelun toteuttamaan, mikäli sen toimintoja hallintokuntien välillä 
päätettäisiin priorisoida uudelleen. Todennäköisimmin Helsingin yksin 
toteuttama seuranta jonkin verran nostaisi hallinnon yhteisiä 
kustannuksia, mutta ei liene taloudellisista syistä saavuttamattomissa."

Jaaäänet: 6
Joona Haavisto, Joona IsoLotila, Timo Korpela, Timo Latikka, Matti 
Niemi, Sirpa Norvio

Eiäänet: 3
Ernesto Hartikainen, Tuula PalasteEerola, Leo Stranius

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Todettiin, että JAAehdotus voitti äänin 63, joten esittelijän esitys jäi 
voimaan.

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Päivi KippoEdlund

Lisätiedot
Jari Viinanen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31519

jari.viinanen(a)hel.fi
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§ 225
Ryj / Valtuutettu Emma Karin aloite maksuttoman joukkoliikenteen 
laajentamisesta lasta kantoliinassa tai rintarepussa kuljettaviin

HEL 2013001444 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Emma Karin 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 palautusehdotukset tämän keskustelun 
aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi 
puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli 
valtuutettu Leo Stranius valtuutettu Mari Holopaisen kannattamana 
ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian 
kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että oikeus 
maksuttomaan joukkoliikenteeseen laajennetaan kaikkiin pientä lasta 
kantoliinassa tai rintarepussa kuljettaviin.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

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

7 äänestys

JAAehdotus: Jatko
EIehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää palauttaa asian uuteen 
valmisteluun siten, että oikeus maksuttomaan joukkoliikenteeseen 
laajennetaan kaikkiin pientä lasta kantoliinassa tai rintarepussa 
kuljettaviin.

Jaaäänet: 46
Pentti Arajärvi, Sirpa AskoSeljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor 
Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla
aho, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nina Huru, 
Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
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Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, 
Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Anniina Palm, 
Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, 
Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Aura Salla, Lea 
Saukkonen, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Ilkka Taipale, Kaarin 
Taipale, Astrid Thors, Karita Toijonen, UllaMarja Urho, Thomas 
Wallgren

Eiäänet: 35
Maija Anttila, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika 
Honkasalo, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Jessica Karhu, Dan 
Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Timo Laaninen, 
Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, 
Antti Möller, Laura Nordström, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, Erkki 
Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Jukka 
Relander, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna 
Sumuvuori, Mirka Vainikka, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki, Ville 
Ylikahri

Tyhjä: 2
Ville Jalovaara, Johanna Sydänmaa

Poissa: 2
Tom Packalén, Tuomas Tuure

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Emma Karin aloite
2 HSL:n lausunto 19.3.2013
3 Kaupunginvaltuuston aloitemietintö 5.5.2008 aloite 17
4 Äänestyslista

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
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Valtuutettu Emma Kari ja seitsemän muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että maksuton joukkoliikenne ulotetaan koskemaan 
kantoliinassa ja rintarepussa lastaan kuljettavia matkustajia.

Kaupunginhallitus toteaa, että samaa asiaa koskevaa aloitetta on 
käsitelty valtuustossa viimeksi toukokuussa 2008. Kaupunki teki 
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV:lle esityksen 
kantoliinassa ja rintarepussa lastaan kuljettavien matkustajien 
oikeudesta maksuttomaan joukkoliikenteeseen. Asian tuolloiset 
käsittelyvaiheet ilmenevät liitteestä 3. 

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV päätyi 23.1.2009 
vastauksessaan Helsingin kaupungille kielteiselle kannalle. 

Helsingin seudun liikenne kuntayhtymän hallitus ei ole erikseen 
käsitellyt pientä lasta kantoliinassa tai rintarepussa kuljettavien 
matkustusoikeuksia.

Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä hyväksyy toimialueellaan 
noudatettavan taksa ja lippujärjestelmän ja päättää lippujen hinnoista. 
HSL valmistelee parhaillaan pitkän aikavälin tariffipoliittisia linjauksia, 
joissa tarkastellaan myös oikeutta maksuttomiin matkoihin. Asiasta 
pyydetään kaupunkien lausunnot vuoden 2013 aikana.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Emma Karin aloite
2 HSL:n lausunto 19.3.2013
3 Kaupunginvaltuuston aloitemietintö 5.5.2008 aloite 17

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 15.05.2013 § 164

Pöydälle 15.05.2013

HEL 2013001444 T 00 00 03

Päätös
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Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 06.05.2013 § 540

HEL 2013001444 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Käsittely

06.05.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Emma Kari: Poistetaan viimeinen lause. Tilalle: "Kaupunginhallitus 
kannattaa oikeuden maksuttomaan joukkoliikenteeseen laajentamista 
kaikkiin pientä lasta kantoliinassa tai vastaavassa kuljettaviin."

Kannattajat: Sirpa Puhakka

Äänestys

JAAehdotus: Esityksen mukaan

EIehdotus: Poistetaan viimeinen lause. Tilalle: "Kaupunginhallitus 
kannattaa oikeuden maksuttomaan joukkoliikenteeseen laajentamista 
kaikkiin pientä lasta kantoliinassa tai vastaavassa kuljettaviin."

Jaaäänet: 10
Jorma Bergholm, Juha Hakola, Jussi Hallaaho, Arja Karhuvaara, 
Tuomas Kurttila, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Marcus Rantala, 
Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Eiäänet: 5
Emma Kari, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka
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Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10  5 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

29.04.2013 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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§ 226
Kaj / Valtuutettu Kimmo Helistön aloite kaupungin omistamien 
tyhjien tilojen käytöstä

HEL 2012013148 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Kimmo Helistön 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 palautusehdotukset tämän keskustelun 
aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi 
puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli 
valtuutettu Vesa Korkkula valtuutettu Dan Koivulaakson kannattamana 
ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian 
kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupunki 
tutkii kaikki hallussaan olevat tyhjät tilat ja kiinteistöt, myös purkuuhan 
alla olevat. Heikossa kunnossa olevat tilat vuokrataan 
kansalaisjärjestöille tai kaupunkilaisille esim. harrastetiloiksi kylmänä 
varastotilana niin, että vuokralainen vastaa tilan lämmityksestä, 
sähköstä, vedestä, jätehuollosta ja ylläpidosta, sekä korjauksista. Näin 
saadaan myös heikossa kunnossa olevat tilat hyötykäyttöön, sillä 
huokeista tiloista on jatkuva huutava tarve Helsingissä. Pientoimijat 
pystyvät usein toimimaan mitä vaatimattomimmissa olosuhteissa ja 
käyttämään luovia ratkaisuja, kunhan tähän annetaan mahdollisuus. 
Tilat pysyvät aina paremmassa kunnossa kun ne ovat käytössä ja 
luovat uutta kaupunkikulttuuria. Tilojen osalta, jossa ei asuta tai 
oleskella kuin satunnaisesti voisi kaupunki myös löyhentää linjauksia 
turvallisuuden ja terveellisyyden osalta niin, että tilan vuokraaja on 
tietoinen tilojen luonteesta ja ymmärtää haasteet tilaa vuokratessa ja 
hoitaa puitteet kondikseen. Kaupunki ei saa jättää asioita tekemättä 
sen vuoksi, että kaupungin omat säännökset asiasta on tehty 
elinkeinotoimintaa tai liikehuoneistojen vuokraamista silmällä pitäen ja 
ne soveltuvat heikosti tällaisille toimijoille. Tallinnassa ja Berliinissä 
tämä on arkipäivää, mutta Stadissakin löytyy esimerkkejä mm. 
Lepakon ja Kaapelitehtaan kohdalla. Myös Oranssi ry:n toiminta on 
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hyvä osoitus siitä kuinka purkutuomion saaneet talot on saatu 
hyötykäyttöön.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

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

8 äänestys

JAAehdotus: Jatko
EIehdotus: Palautusehdotuksena ehdotan, että kaupunki tutkii kaikki 
hallussaan olevat tyhjät tilat ja kiinteistöt, myös purkuuhan alla olevat. 
Heikossa kunnossa olevat tilat vuokrataan kansalaisjärjestöille tai 
kaupunkilaisille esim. harrastetiloiksi kylmänä varastotilana niin, että 
vuokralainen vastaa tilan lämmityksestä, sähköstä, vedestä, 
jätehuollosta ja ylläpidosta, sekä korjauksista. Näin saadaan myös 
heikossa kunnossa olevat tilat hyötykäyttöön, sillä huokeista tiloista on 
jatkuva huutava tarve Helsingissä. Pientoimijat pystyvät usein 
toimimaan mitä vaatimattomimmissa olosuhteissa ja käyttämään luovia 
ratkaisuja, kunhan tähän annetaan mahdollisuus. Tilat pysyvät aina 
paremmassa kunnossa kun ne ovat käytössä ja luovat uutta 
kaupunkikulttuuria. Tilojen osalta, jossa ei asuta tai oleskella kuin 
satunnaisesti voisi kaupunki myös löyhentää linjauksia turvallisuuden ja 
terveellisyyden osalta niin, että tilan vuokraaja on tietoinen tilojen 
luonteesta ja ymmärtää haasteet tilaa vuokratessa ja hoitaa puitteet 
kondikseen. Kaupunki ei saa jättää asioita tekemättä sen vuoksi, että 
kaupungin omat säännökset asiasta on tehty elinkeinotoimintaa tai 
liikehuoneistojen vuokraamista silmällä pitäen ja ne soveltuvat heikosti 
tällaisille toimijoille. Tallinnassa ja Berliinissä tämä on arkipäivää, mutta 
Stadissakin löytyy esimerkkejä mm. Lepakon ja Kaapelitehtaan 
kohdalla. Myös Oranssi ry:n toiminta on hyvä osoitus siitä kuinka 
purkutuomion saaneet talot on saatu hyötykäyttöön.

Jaaäänet: 44
Pentti Arajärvi, Sirpa AskoSeljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor 
Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla
aho, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Ville Jalovaara, Arja 
Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Harri 
Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Osku 
Pajamäki, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Aura Salla, Lea 
Saukkonen, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, 
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Kaarin Taipale, Astrid Thors, UllaMarja Urho, Mirka Vainikka, Markku 
Vuorinen

Eiäänet: 32
Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Jessica Karhu, Dan Koivulaakso, Vesa 
Korkkula, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia 
Modig, Elina Moisio, Antti Möller, Laura Nordström, Hannu Oskala, 
Sara Paavolainen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, 
Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, 
Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren, 
Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Tyhjä: 4
Maija Anttila, Eero Heinäluoma, Nina Huru, Seppo Kanerva

Poissa: 5
Päivi Lipponen, Terhi Mäki, Tom Packalén, Karita Toijonen, Tuomas 
Tuure

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Kimmo Helistön aloite 
2 Äänestyslista

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Kimmo Helistön 
aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä

Valtuutettu Kimmo Helistö ja kuusi muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että kaupungin omistamat tyhjät tilat vuokrattaisiin 
tarjousten perusteella epäkaupalliseen ja yleishyödylliseen käyttöön 
määräajaksi. 

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että 
kiinteistöviraston tilakeskuksen hallintaan ja ylläpitovastuulle tulee 
tyhjiä tiloja ja rakennuksia esimerkiksi silloin kun hallintokunnat ja 
liikelaitokset luopuvat kiinteistöistä, joita ne eivät tarvitse 
palvelutuotantonsa tarpeisiin. Sellaisissa kohteissa, joissa 
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kaupunginhallituksen 14.10.2002 (1302 §) vahvistamia periaatteita 
(mm. tarjousmenettely ja kilpailuttaminen), kiinteistöjen, 
mainospaikkojen ja vastaavien luovutuksissa kaupungin ulkopuolisille 
ei ole voitu noudattaa, on tiloja vuokrattu muun muassa 
kulttuuritoimijoiden käyttöön. Tällaisia rakennuksia on esimerkiksi 
Jätkäsaaressa ja Kalasataman vanhoissa teollisuustiloissa. 

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa kaupungin talonrakennusten 
korjaustoimintaan osoittamat korjausvelkaan verrattuna niukat 
määrärahat on välttämätöntä kohdentaa ensisijaisesti kaupungin 
palvelutoiminnan (koulut, päiväkodit, terveysasemat, sairaalat, kirjastot, 
nuorisotilat jne.) käytössä olevien rakennusten ja tilojen korjaamiseen, 
koska tavoitteena on ensisijaisesti hallintokuntien tarpeisiin osoitetun 
rakennusomaisuuden käyttöarvon ja teknisten ominaisuuksien 
säilyttäminen.

Koska kaupunki vastaa omistajana sen hallinnoimien rakennusten ja 
tilojen terveellisyydestä, turvallisuudesta ja käytettävyydestä, tulee 
niiden toteutumisesta varmistua myös ulkopuolisille vuokrattavien 
kohteiden osalta. Muiden kuin hallintokuntien käyttöön tai 
asuinkäyttöön vuokrattavien tilojen korjausvastuusta on mahdollista 
sopia vuokrasopimuksessa. Tilojen vuokraaminen väliaikaiseen 
käyttöön siten, että vuokralainen vastaisi muutos ja 
korjauskustannuksista ei ole kuitenkaan osoittautunut käytännössä 
aina toimivaksi ratkaisuksi. Mikäli ulkopuolisiin tarpeisiin vuokrattavien 
tilojen muutos ja korjaustöille on saatavissa kaupungin ulkopuolista 
rahoitusta, on kiinteistövirasto mukana tilojen asiantuntijana ja 
vuokraajana, mikäli tilakeskuksen hallinnoimista tiloista löytyy 
ominaisuuksiltaan ja sijainniltaan ko. tarkoituksiin sopivia tiloja. 

Kaupunginhallitus katsoo, että edellä esitettyjen reunaehtojen niin 
salliessa, on aloitteessa tehty esitys kaupungin omistamien tyhjien 
tilojen antamisesta vuokralle epäkaupalliseen yleishyödylliseen 
käyttöön tai kulttuurikäyttöön tavoitteena kannatettava siihen 
soveltuvissa kohteissa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Kimmo Helistön aloite 

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu
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Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 15.05.2013 § 167

Pöydälle 15.05.2013

HEL 2012013148 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

Kaupunginhallitus 06.05.2013 § 541

HEL 2012013148 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Kimmo Helistön 
aloitteen loppuun käsitellyksi. 

29.04.2013 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

suvi.ramo(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 29.11.2012 § 604

HEL 2012013148 T 00 00 03

Päätös
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Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle valtuutettu Kimmo 
Helistön ja kuuden muun valtuutetun aloitteesta seuraavan lausunnon:

Kiinteistöviraston tilakeskuksen ylläpitovastuulle tulee tyhjiä tiloja ja 
rakennuksia, kun hallintokunnat luopuvat tiloista ja rakennuksista, joita 
ne eivät tarvitse palvelutuotantonsa tarpeisiin, ja myös liikelaitoksilta 
siirtyy niiden toimintaan tarpeettomia rakennuksia tilakeskuksen 
hallintaan ja ylläpitovastuulle. Tyhjillään olevia rakennuksia tulee 
tilakeskuksen hallintaan lisäksi kaupungin maanhankinnan yhteydessä 
ja ulkoisten vuokralaisten luopuessa vuokraamistaan kaupungin 
omistamista tiloista ja rakennuksista.

Kiinteistötoimen hallinnossa on kaupungin omistamaa palvelu ja 
toimitilaa yhteensä noin 2 544 000 huoneistoneliömetriä, mistä 
kaupungin omien toimintojen käytössä on noin 1 885 000 htm² (74 %), 
ulkopuolisille toimijoille vuokrattua tilaa on noin 472 000 htm² (19 %) ja 
korjattavana tai muuten tyhjillään olevaa tilaa on noin 187 000 htm² (7 
%). Merkittävä osa ulkopuolisille toimijoille vuokratuista tiloista on 
taloudellisesti kannattamattomia, ja kyseisiin tiloihin liittyy myös 
merkittäviä korjausinvestointitarpeita.

Tilakeskus on valmistellut omistajahallinnassaan olevien rakennusten 
ja osaketilojen arvotuksen, jossa rakennukset ja osaketilat jaettiin 
neljään eri luokkaan:

Pidä: 
Kohteet, jotka kaupunki omistaa ja ylläpitää pitkällä tähtäimellä

Kehitä/pidä: 
Kohteet, jotka kaupunki pitää ja kehittää omistuksessaan

Kehitä/luovu: 
Kohteet, joita kehitetään luopumistarkoituksessa

Luovu: 
Kohteet, joista luovutaan ilman kehittämispanosta.

Tyhjillään olevat tilat ja rakennukset ovat joko luokassa kehitä / luovu 
tai luokassa luovu. Sellaisia tyhjillään olevia tiloja, joissa ei ole 
meneillään korjaustoimenpiteitä tai niitä ei kehitetä jo sovittuun uuteen 
käyttötarkoitukseen, on noin 100 000 m². Merkittävä osa tyhjillään 
olevista tiloista on ominaisuuksiltaan niin huonossa kunnossa, että niitä 
ei voi ottaa mihinkään käyttöön ilman jonkin asteisia 
korjaustoimenpiteitä. 

Kiinteistötoimen hallinnossa olevan rakennetun omaisuuden 
uudishintainen arvo vuoden 2012 hintatasossa on noin 7,4 miljardia 
euroa ja tekninen arvo on noin 4,7 miljardia euroa. Teknisellä arvolla 
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tarkoitetaan sitä arvoa, joka rakennuskannalla on jäljellä käytöstä 
aiheutuvasta kulumisesta ja teknisestä vanhenemisesta aiheutuvan 
arvonalenemisen jälkeen. Teknisen arvon ja uudishintaisen arvon 
suhde eli keskimääräinen kuntoluokka on noin 63 %.

Määritelmällisesti rakennusomaisuuden korjausvelka kuvaa sitä 
rahamäärää, joka rakennusten korjauksista on tingitty verrattuna 
korjaustasoon, jolla rakennukset olisi pidetty kohtuullisessa 
käyttökelpoisessa kunnossa. Korjausvelan laskennassa nykykunnon 
lähtö ja tavoitetasona käytetään 75 % kuntoluokkaa. Kun rakennuksen 
kuntoluokka menee alle määritellyn tavoitetason (75 %), lasketaan 
kuinka paljon rahaa tekniseen arvoon ja nykykuntoon tulisi lisätä, jotta 
määritelty 75 % tavoitetaso saavutetaan. Tästä nykykunnon ja 
tavoitekunnon erotuksesta voidaan laskea ja määrittää yksittäisten 
rakennusten ja koko rakennusomaisuuden rahamääräinen 
korjausvelka. 

Rakennuskannan korjausvelka on vuonna 2012 noin 1 200 miljoonaa 
euroa, ja vuotuinen käytöstä ja teknisestä vanhenemisesta aiheutuva 
rakennuskannan kuluma on tällä hetkellä noin 190 miljoonaa euroa 
vuodessa. Kuluman vaikutusta rakennuskannan käyttöarvon 
kehitykseen voidaan arvioida vertaamalla vuotuista kulumaa 
korjausinvestointitason suuruuteen. Vuonna 2011 
korjausrakentamiseen käytettiin investointimäärärahaa noin 142 
miljoonaa euroa ja vuoden 2012 talousarviossa on 
korjausrakentamiseen osoitettu noin 114 miljoonaa euroa, mutta ko. 
vuoden 3. ennusteen mukaan korjausrakentamiseen on tarpeen 
kohdistaa noin 136 miljoonaa euroa sen johdosta, että vuoden aikana 
on ilmennyt kiireellisiä vuoden 2012 rakennusohjelmaan kuulumattomia 
korjaustarpeita, joiden suorittaminen on välttämätöntä tilojen 
käytettävyyden turvaamiseksi.

Kiinteistölautakunta on kokouksessaan 9.8.2012 esittänyt 22 miljoonan 
euron lisämäärärahan myöntämistä tilakeskuksen käyttöön 
talonrakennuksen investointimäärärahaan vuodelle 2012 edellä 
mainittujen kiireellisten vuoden 2012 rakennusohjelmaan 
kuulumattomien rakennushankkeiden toteuttamista varten ja 
kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 7.11.2012 oikeuttanut 
kiinteistölautakunnan ylittämään vuoden 2012 talousarvion kohdan 
8 02 01 Tilakeskuksen uudis ja lisärakennushankkeet 1 000 000 
eurolla ja kohdan 8 02 02 Tilakeskuksen korjaushankkeet 21 000 000 
eurolla.

Edellä kuvattu kehityssuunta on jatkunut jo pitemmän aikaa, ja 
kyseisen kestämättömän kehityksen suunnan muuttaminen edellyttää 
rakennettujen kiinteistöjen omistajapolitiikan uudelleenarviointia ja 
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rakennetun omaisuuden määrän saattamista sellaiselle tasolle, että 
kaupungilla on riittävät taloudelliset edellytykset ja henkilöresurssit 
rakennetun omaisuuden käyttöarvon pitämiseksi kohtuullisella 
toiminnan edellyttämällä tasolla. 

Kaupungin omistaman rakennuskannan jatkuva korjausvelan kasvu 
johtaa kiireellisten, välittömiä toimenpiteitä vaativien korjausten 
merkittävään lisääntymiseen: äkillisistä vikaantumisista aiheutuvat 
vahingot ja niiden kerrannaiskustannukset käyttökielloista, väistötiloista 
ja käyttäjien terveysriskeistä kasvavat ja hankkeiden toteutukset 
siirtyvät. Kiinteistötoimen tavoitteena on hallintokuntien tarpeisiin 
osoitetun rakennusomaisuuden käyttöarvon ja teknisten 
ominaisuuksien säilyttäminen siten, ettei tulevaisuudessa jouduta 
tarpeettomiin lisäinvestointeihin vuosia jatkuneiden aliinvestointien 
vuoksi.

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan vuodelta 2010 
todennut, että kaupungin talous on rakenteellisten uudistusten edessä, 
kun tuloutusmahdollisuudet Helsingin Energialta vähenevät ja mikäli 
myös kuntien veropohjaa tullaan kaventamaan. Kaupunginhallitus on 
lausunnossaan tarkastuskertomuksesta todennut, että 
kaupunginvaltuuston hyväksymän strategiaohjelman mukaan 
kaupungin toimintamenot tulee sopeuttaa olemassa oleviin tuloihin. 

Tavoitteena on, että palvelutuotannon menot asiakasta kohden 
nousevat korkeintaan kustannustason nousua vastaavasti, asiakas ja 
palvelukohtaisia yksikköhintoja pienennetään ja tilakustannusten 
osuutta palvelujen kustannuksista pienennetään. Toimenpiteinä 
toimintamenojen sopeuttamisessa tuloihin ovat muun muassa 
organisaation rakenteelliset uudistukset, henkilöstömäärän 
sopeuttaminen, toimintojen tarkastelu yli hallintorajojen, toimitilaverkon 
tehostaminen ja sähköisen asioinnin lisääminen.

Kaupungin oman toiminnan tilankäytön tehostamistoimenpiteet eivät 
kuitenkaan alenna kaupungille rakennetuista kiinteistöistä ja 
toimitiloista aiheutuvia kokonaiskustannuksia, mikäli kaupunki ei luovu 
niistä rakennuksista ja osakemuotoisista toimitiloista, joita kaupunki ei 
tarvitse oman palvelutoimintansa tuottamisessa.

Valtuustoaloitteessa tehty esitys kaupungin omistamien tyhjien tilojen 
antamisesta tarjousten perusteella epäkaupalliseen yleishyödylliseen 
tai kulttuurikäyttöön määräajaksi vuokralle on sinänsä tavoitteena 
kannatettava. Ongelmallista on kuitenkin se, että nykyisessä 
taloudellisessa tilanteessa kaupungin talonrakennusten 
korjaustoimintaan osoittamat korjausvelkaan verrattuna niukat 
määrärahat on välttämätöntä kohdentaa kaupungin palvelutoiminnan 
(koulut, päiväkodit, terveysasemat, sairaalat, kirjastot, nuorisotilat jne.) 
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käytössä olevien rakennusten ja tilojen korjaamiseen, jotta kaupungin 
palvelujen tuottamiseen tarvittavien tilojen terveellisyys, turvallisuus ja 
käytettävyys voitaisiin turvata. 

Maankäyttö ja rakennuslaissa edellytetään, että käytössä olevat 
rakennukset ja tilat täyttävät jatkuvasti terveellisyyden, turvallisuuden ja 
käyttökelpoisuuden vaatimukset, ja rakennusten ja tilojen omistaja 
vastaa viime kädessä ko. vaatimusten toteutumisesta. Muiden kuin 
asuinkäyttöön vuokrattavien tilojen korjausvastuusta on mahdollista 
sopia vuokrasopimuksessa, mutta tilojen vuokraaminen väliaikaiseen 
käyttöön siten, että vuokralainen vastaisi muutos ja 
korjauskustannuksista ei ole osoittautunut käytännössä toimivaksi 
ratkaisuksi. Mikäli ulkopuolisiin tarpeisiin vuokrattavien tilojen muutos 
ja korjaustöille on saatavissa kaupungin ulkopuolista rahoitusta, niin 
kiinteistövirasto on mukana asiantuntijana ja vuokraajana, mikäli 
tilakeskuksen hallinnoimista tiloista löytyy ominaisuuksiltaan ja 
sijainniltaan ko. tarkoituksiin sopivia tiloja.

Kiinteistölautakunta toteaa lisäksi, että maan, kiinteistöjen ja 
huonetilojen vuokrauksissa kohteiden vuokrat on 1.1.1996 alkaen 
määritelty käyvän arvon perusteella ja kaupungin omistamista kohteista 
peritään käypää alentamatonta vuokraa. Vuokrausten yhteydessä 
annettavien alennusten sijasta toimintojen tukeminen on 1.1.1996 
alkaen järjestetty avustusjärjestelmällä, jota hoitaa se hallintokunta, 
jonka toimialaan tuettava toiminta kuuluu. Avustusten vuosittainen 
myöntäminen perustuu hakemuksiin. Tuen myöntämistä varten 
hallintokunnille osoitetaan vuosittain talousarviossa määräraha. 

Kaupunginhallitus päätti 14.10.2002 (1302 §) vahvistaa kaikkien 
hallintokuntien noudatettavaksi periaatteet kiinteistöjen, 
mainospaikkojen ja vastaavien luovutuksissa kaupungin ulkopuolisille 
siten, että luovutuksessa sovelletaan tarjousmenettelyä 
(kilpailuttaminen), jos se on mahdollista. Ellei kilpailuttamista voida 
käyttää, varmistutaan käyvästä hinnasta esim. arviointilausunnolla tai 
vertailuhintojen avulla. Jos kyse on hallintokunnan toimialaan liittyvästä 
avustuksen myöntämisen sisältävästä luovutuksesta, on luovutuksessa 
noudatettava etukäteen hyväksyttyjä avustuksen myöntämistä koskevia 
periaatteita. Sellaisissa kohteissa, joissa kaupunginhallituksen 
ohjeistusta ei ole voitu noudattaa, tilakeskus on toiminut juuri aloitteen 
tekijöiden esityksen mukaisesti, ja tiloja on vuokrattu muun muassa 
kulttuuritoimijoiden käyttöön. Tällaisia rakennuksia on esimerkiksi 
Jätkäsaaressa ja Kalasataman vanhoissa teollisuustiloissa. Edellä 
mainituin varauksin kiinteistölautakunta pitää aloitteen tavoitetta sekä 
sen toteuttamista soveltuvissa kohteissa kannatettavana.

Käsittely
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29.11.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Arto Hiltunen: Muutan esitystäni seuraavasti:

Lausuntoehdotuksen viimeisen kappaleen loppuun lisätään kaksi uutta 
virkettä.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Martti Siren, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 40352

martti.siren(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi
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§ 227
Kaj / Valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloite tilojen 
väliaikaiskäytöstä

HEL 2012013149 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

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

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi 
puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli 
valtuutettu Johanna Sumuvuori valtuutettu Silvia Modigin 
kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa 
asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
kaupunki laatii suunnitelman tilapäisesti tyhjillään olevien tilojen 
vuokraamiseksi ja tilojen markkinoimiseksi. 

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

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

9 äänestys

JAAehdotus: Jatko
EIehdotus: Ehdotan, että asia palautetaan, jotta kaupunki laatii 
suunnitelman tilapäisesti tyhjillään olevien tilojen vuokraamiseksi ja 
tilojen markkinoimiseksi. 

Jaaäänet: 11
Gunvor Brettschneider, Jussi Hallaaho, Fatbardhe Hetemaj, Arja 
Karhuvaara, Terhi Koulumies, Lasse Männistö, Marcus Rantala, Tatu 
Rauhamäki, Aura Salla, Lea Saukkonen, Astrid Thors
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Eiäänet: 63
Pentti Arajärvi, Sirpa AskoSeljavaara, Mika Ebeling, Matti Enroth, Yrjö 
Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika 
Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, 
Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Dan Koivulaakso, 
Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Timo Laaninen, Harri Lindell, 
Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, 
Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Björn Månsson, Terhi Mäki, 
Sari Mäkimattila, Antti Möller, Matti Niiranen, Laura Nordström, Hannu 
Oskala, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika 
Raatikainen, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, 
Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, 
Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Karita Toijonen, Mirka Vainikka, Thomas 
Wallgren, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Tyhjä: 5
Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Kauko Koskinen, Seija Muurinen, Ulla
Marja Urho

Poissa: 6
Maija Anttila, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Pekka 
Saarnio, Tuomas Tuure

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle 
uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloite 
2 Äänestyslista

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Johanna 
Sumuvuoren aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Johanna Sumuvuori ja 25 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että kaupunki laatisi suunnitelman tyhjillään olevien 
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tilojen väliaikaiskäytön lisäämiseksi ja markkinoimiseksi mahdollisille 
käyttäjille.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että 
kiinteistöviraston tilakeskuksen hallintaan ja ylläpitovastuulle tulee 
tyhjiä tiloja ja rakennuksia esimerkiksi silloin kun hallintokunnat ja 
liikelaitokset luopuvat kiinteistöistä, joita ne eivät tarvitse 
palvelutuotantonsa tarpeisiin. Sellaisissa kohteissa, joissa 
kaupunginhallituksen 14.10.2002 (1302 §) vahvistamia periaatteita 
(kuten tarjousmenettely ja kilpailuttaminen), kiinteistöjen, 
mainospaikkojen ja vastaavien luovutuksissa kaupungin ulkopuolisille 
ei ole voitu noudattaa, on tiloja vuokrattu muun muassa 
kulttuuritoimijoiden käyttöön. Tällaisia rakennuksia on esimerkiksi 
Jätkäsaaressa ja Kalasataman vanhoissa teollisuustiloissa. 

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa kaupungin talonrakennusten 
korjaustoimintaan osoittamat korjausvelkaan verrattuna niukat 
määrärahat on välttämätöntä kohdentaa ensisijaisesti kaupungin 
palvelutoiminnan (koulut, päiväkodit, terveysasemat, sairaalat, kirjastot, 
nuorisotilat jne.) käytössä olevien rakennusten ja tilojen korjaamiseen, 
koska tavoitteena on ensisijaisesti hallintokuntien tarpeisiin osoitetun 
rakennusomaisuuden käyttöarvon ja teknisten ominaisuuksien 
säilyttäminen.

Koska kaupunki vastaa omistajana sen hallinnoimien rakennusten ja 
tilojen terveellisyydestä, turvallisuudesta ja käytettävyydestä, tulee 
niiden toteutumisesta varmistua myös ulkopuolisille vuokrattavien 
kohteiden osalta. Muiden kuin hallintokuntien käyttöön tai 
asuinkäyttöön vuokrattavien tilojen korjausvastuusta on mahdollista 
sopia vuokrasopimuksessa. Tilojen vuokraaminen väliaikaiseen 
käyttöön siten, että vuokralainen vastaisi muutos ja 
korjauskustannuksista ei ole kuitenkaan osoittautunut käytännössä 
aina toimivaksi ratkaisuksi. Mikäli ulkopuolisiin tarpeisiin vuokrattavien 
tilojen muutos ja korjaustöille on saatavissa kaupungin ulkopuolista 
rahoitusta, on kiinteistövirasto mukana tilojen asiantuntijana ja 
vuokraajana, mikäli tilakeskuksen hallinnoimista tiloista löytyy 
ominaisuuksiltaan ja sijainniltaan ko. tarkoituksiin sopivia tiloja. 

Kaupunginhallitus katsoo, että edellä esitettyjen reunaehtojen niin 
salliessa, on aloitteessa tehty esitys kaupungin omistamien tyhjien 
tilojen antamisesta vuokralle epäkaupalliseen yleishyödylliseen 
käyttöön tai kulttuurikäyttöön on sinänsä tavoitteena kannatettava 
siihen soveltuvissa kohteissa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

Liitteet

1 Valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloite 

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 15.05.2013 § 168

Pöydälle 15.05.2013

HEL 2012013149 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

Kaupunginhallitus 06.05.2013 § 542

HEL 2012013149 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Johanna 
Sumuvuoren aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

06.05.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Tuuli Kousa: Lisätään kpl (8) Kaupunginhallitus toteaa, että tilakeskus 
tekee suunnitelman välikaikaistilojen tehokkaasta hyödyntämisestä. 
Suunnitelmassa huomioidaan myös vapaista tiloista tiedottaminen.
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Kannattajat: Sirpa Puhakka

Äänestys

JAAehdotus: Esityksen mukaan

EIehdotus: Lisätään kpl (8) Kaupunginhallitus toteaa, että tilakeskus 
tekee suunnitelman välikaikaistilojen tehokkaasta hyödyntämisestä. 
Suunnitelmassa huomioidaan myös vapaista tiloista tiedottaminen.

Jaaäänet: 10
Jorma Bergholm, Juha Hakola, Jussi Hallaaho, Arja Karhuvaara, 
Tuomas Kurttila, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Marcus Rantala, 
Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Eiäänet: 5
Emma Kari, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10  5 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

29.04.2013 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

suvi.ramo(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 13.12.2012 § 654

HEL 2012013149 T 00 00 03

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna 
Sumuvuoren ja 25 muun valtuutetun aloitteesta seuraavan lausunnon:

Kiinteistöviraston tilakeskuksen ylläpitovastuulle tulee tyhjiä tiloja ja 
rakennuksia, kun hallintokunnat luopuvat tiloista ja rakennuksista, joita 
ne eivät tarvitse palvelutuotantonsa tarpeisiin, ja myös liikelaitoksilta 
siirtyy niiden toimintaan tarpeettomia rakennuksia tilakeskuksen 
hallintaan ja ylläpitovastuulle. Tyhjillään olevia rakennuksia tulee 
tilakeskuksen hallintaan lisäksi kaupungin maanhankinnan yhteydessä 
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ja ulkoisten vuokralaisten luopuessa vuokraamistaan kaupungin 
omistamista tiloista ja rakennuksista.

Kiinteistötoimen hallinnossa on kaupungin omistamaa palvelu ja 
toimitilaa yhteensä noin 2 544 000 huoneistoneliömetriä, josta 
kaupungin omien toimintojen käytössä on noin 1 885 000 htm² (74 %), 
ulkopuolisille toimijoille vuokrattua tilaa on noin 472 000 htm² (19 %) ja 
korjattavana tai muuten tyhjillään olevaa tilaa on noin 187 000 htm² (7 
%). Merkittävä osa ulkopuolisille toimijoille vuokratuista tiloista on 
taloudellisesti kannattamattomia ja kyseisiin tiloihin liittyy myös 
merkittäviä korjausinvestointitarpeita.

Tilakeskus on valmistellut omistajahallinnassaan olevien rakennusten 
ja osaketilojen arvotuksen, jossa rakennukset ja osaketilat jaettiin 
neljään eri luokkaan:

Pidä: Kohteet, jotka kaupunki omistaa ja ylläpitää pitkällä tähtäimellä

Kehitä / pidä: Kohteet, jotka kaupunki pitää ja kehittää omistuksessaan

Kehitä / luovu: Kohteet, joita kehitetään luopumistarkoituksessa

Luovu: Kohteet, joista luovutaan ilman kehittämispanosta

Tyhjillään olevat tilat ja rakennukset ovat joko luokassa kehitä / luovu 
tai luokassa luovu. Sellaisia tyhjillään olevia tiloja, joissa ei ole 
meneillään korjaustoimenpiteitä tai niitä ei kehitetä jo sovittuun uuteen 
käyttötarkoitukseen, on noin 100 000 m². Merkittävä osa tyhjillään 
olevista tiloista on ominaisuuksiltaan niin huonossa kunnossa, että niitä 
ei voi ottaa mihinkään käyttöön ilman jonkin asteisia 
korjaustoimenpiteitä. 

Kiinteistötoimen hallinnossa olevan rakennetun omaisuuden 
uudishintainen arvo vuoden 2012 hintatasossa on noin 7,4 miljardia 
euroa ja tekninen arvo on noin 4,7 miljardia euroa. Teknisellä arvolla 
tarkoitetaan sitä arvoa, joka rakennuskannalla on jäljellä käytöstä 
aiheutuvasta kulumisesta ja teknisestä vanhenemisesta aiheutuvan 
arvonalenemisen jälkeen. Teknisen arvon ja uudishintaisen arvon 
suhde eli keskimääräinen kuntoluokka on noin 63 %. 

Määritelmällisesti rakennusomaisuuden korjausvelka kuvaa sitä 
rahamäärää, joka rakennusten korjauksista on tingitty verrattuna 
korjaustasoon, jolla rakennukset olisi pidetty kohtuullisessa 
käyttökelpoisessa kunnossa. Korjausvelan laskennassa nykykunnon 
lähtö ja tavoitetasona käytetään 75 % kuntoluokkaa. Kun rakennuksen 
kuntoluokka menee alle määritellyn tavoitetason (75 %), lasketaan 
kuinka paljon rahaa tekniseen arvoon ja nykykuntoon tulisi lisätä, jotta 
määritelty 75 % tavoitetaso saavutetaan. Tästä nykykunnon ja 
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tavoitekunnon erotuksesta voidaan laskea ja määrittää yksittäisten 
rakennusten ja koko rakennusomaisuuden rahamääräinen 
korjausvelka. 

Rakennuskannan korjausvelka on vuonna 2012 noin 1 200 miljoonaa 
euroa ja vuotuinen käytöstä ja teknisestä vanhenemisesta aiheutuva 
rakennuskannan kuluma on tällä hetkellä noin 190 miljoonaa euroa 
vuodessa. Kuluman vaikutusta rakennuskannan käyttöarvon 
kehitykseen voidaan arvioida vertaamalla vuotuista kulumaa 
korjausinvestointitason suuruuteen. Vuonna 2011 
korjausrakentamiseen käytettiin investointimäärärahaa noin 142 
miljoonaa euroa ja vuoden 2012 talousarviossa on 
korjausrakentamiseen osoitettu noin 114 miljoonaa euroa, mutta ko. 
vuoden 4. ennusteen mukaan korjausrakentamiseen on tarpeen 
kohdistaa noin 133 miljoonaa euroa sen johdosta, että vuoden aikana 
on ilmennyt kiireellisiä vuoden 2012 rakennusohjelmaan kuulumattomia 
korjaustarpeita, joiden suorittaminen on välttämätöntä tilojen 
käytettävyyden turvaamiseksi. 

Kiinteistölautakunta on kokouksessaan 9.8.2012 esittänyt 22 miljoonan 
euron lisämäärärahan myöntämistä tilakeskuksen käyttöön 
talonrakennuksen investointimäärärahaan vuodelle 2012 edellä 
mainittujen kiireellisten vuoden 2012 rakennusohjelmaan 
kuulumattomien rakennushankkeiden toteuttamista varten, ja 
kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 7.11.2012 oikeuttanut 
kiinteistölautakunnan ylittämään vuoden 2012 talousarvion kohdan 
8 02 01 Tilakeskuksen uudis ja lisärakennushankkeet 1 000 000 
eurolla ja kohdan 8 02 02 Tilakeskuksen korjaushankkeet 21 000 000 
eurolla.

Edellä kuvattu kehityssuunta on jatkunut jo pitemmän aikaa ja kyseisen 
kestämättömän kehityksen suunnan muuttaminen edellyttää 
rakennettujen kiinteistöjen omistajapolitiikan uudelleenarviointia ja 
rakennetun omaisuuden määrän saattamista sellaiselle tasolle, että 
kaupungilla on riittävät taloudelliset edellytykset ja henkilöresurssit 
rakennetun omaisuuden käyttöarvon pitämiseksi kohtuullisella 
toiminnan edellyttämällä tasolla. 

Kaupungin omistaman rakennuskannan jatkuva korjausvelan kasvu 
johtaa kiireellisten, välittömiä toimenpiteitä vaativien korjausten 
merkittävään lisääntymiseen: äkillisistä vikaantumisista aiheutuvat 
vahingot ja niiden kerrannaiskustannukset käyttökielloista, väistötiloista 
ja käyttäjien terveysriskeistä kasvavat ja hankkeiden toteutukset 
siirtyvät. Kiinteistötoimen tavoitteena on hallintokuntien tarpeisiin 
osoitetun rakennusomaisuuden käyttöarvon ja teknisten 
ominaisuuksien säilyttäminen siten, ettei tulevaisuudessa jouduta 
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tarpeettomiin lisäinvestointeihin vuosia jatkuneiden aliinvestointien 
vuoksi.

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan vuodelta 2010 
todennut, että kaupungin talous on rakenteellisten uudistusten edessä, 
kun tuloutusmahdollisuudet Helsingin Energialta vähenevät ja mikäli 
myös kuntien veropohjaa tullaan kaventamaan. Kaupunginhallitus on 
lausunnossaan tarkastuskertomuksesta todennut, että 
kaupunginvaltuuston hyväksymän strategiaohjelman mukaan 
kaupungin toimintamenot tulee sopeuttaa olemassa oleviin tuloihin. 

Tavoitteena on, että palvelutuotannon menot asiakasta kohden 
nousevat korkeintaan kustannustason nousua vastaavasti, asiakas ja 
palvelukohtaisia yksikköhintoja pienennetään ja tilakustannusten 
osuutta palvelujen kustannuksista pienennetään. Toimenpiteinä 
toimintamenojen sopeuttamisessa tuloihin ovat muun muassa 
organisaation rakenteelliset uudistukset, henkilöstömäärän 
sopeuttaminen, toimintojen tarkastelu yli hallintorajojen, toimitilaverkon 
tehostaminen ja sähköisen asioinnin lisääminen.

Kaupungin oman toiminnan tilankäytön tehostamistoimenpiteet eivät 
kuitenkaan alenna kaupungille rakennetuista kiinteistöistä ja 
toimitiloista aiheutuvia kokonaiskustannuksia, mikäli kaupunki ei luovu 
niistä rakennuksista ja osakemuotoisista toimitiloista, joita kaupunki ei 
tarvitse oman palvelutoimintansa tuottamisessa.

Valtuustoaloitteessa tehty esitys suunnitelman laatimiseksi kaupungin 
omistamien tyhjillään olevien tilojen väliaikaiskäytön lisäämiseksi ja 
markkinoimiseksi mahdollisille käyttäjille on sinänsä tavoitteena 
kannatettava. Kaupungin omista toiminnoista vapautuneita tiloja, joiden 
ominaisuudet ovat sen mahdollistaneet, on vuokrattu väliaikaisesti 
muun muassa kulttuuritoimijoiden käyttöön Jätkäsaaressa ja 
Kalasatamassa olevista vanhoista teollisuustiloista. Ongelmallista on 
kuitenkin, että nykyisessä taloudellisessa tilanteessa kaupungin 
talonrakennusten korjaustoimintaan osoittamat korjausvelkaan 
verrattuna niukat määrärahat on välttämätöntä kohdentaa kaupungin 
palvelutoiminnan (koulut, päiväkodit, terveysasemat, sairaalat, kirjastot, 
nuorisotilat jne.) käytössä olevien rakennusten ja tilojen korjaamiseen, 
jotta kaupungin palvelujen tuottamiseen tarvittavien tilojen terveellisyys, 
turvallisuus ja käytettävyys voitaisiin turvata. 

Maankäyttö ja rakennuslaissa edellytetään, että käytössä olevat 
rakennukset ja tilat täyttävät jatkuvasti terveellisyyden, turvallisuuden ja 
käyttökelpoisuuden vaatimukset, ja rakennusten ja tilojen omistaja 
vastaa viime kädessä ko. vaatimusten toteutumisesta. Muiden kuin 
asuinkäyttöön vuokrattavien tilojen korjausvastuusta on mahdollista 
sopia vuokrasopimuksessa, mutta tilojen vuokraaminen väliaikaiseen 
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käyttöön siten, että vuokralainen vastaisi muutos ja 
korjauskustannuksista ei ole osoittautunut käytännössä toimivaksi 
ratkaisuksi. Mikäli ulkopuolisiin tarpeisiin vuokrattavien tilojen muutos 
ja korjaustöille on saatavissa kaupungin ulkopuolista rahoitusta, niin 
kiinteistövirasto on mukana asiantuntijana ja vuokraajana, mikäli 
tilakeskuksen hallinnoimista tiloista löytyy ominaisuuksiltaan ja 
sijainniltaan ko. tarkoituksiin sopivia tiloja. Kiinteistöviraston 
Internet–sivulla on linkki Tilojen vuokraus –sivulle, jossa on tietoja 
vapaana olevista tiloista sekä ohjeet ja sähköiset lomakkeet 
vuokratarjouksen jättämistä ja tilantarveilmoituksen tekemistä varten.

Kiinteistölautakunta toteaa lisäksi, että maan, kiinteistöjen ja 
huonetilojen vuokrauksissa kohteiden vuokrat on 1.1.1996 alkaen 
määritelty käyvän arvon perusteella ja kaupungin omistamista kohteista 
peritään käypää alentamatonta vuokraa. Vuokrausten yhteydessä 
annettavien alennusten sijasta toimintojen tukeminen on 1.1.1996 
alkaen järjestetty avustusjärjestelmällä, jota hoitaa se hallintokunta, 
jonka toimialaan tuettava toiminta kuuluu. Avustusten vuosittainen 
myöntäminen perustuu hakemuksiin. Tuen myöntämistä varten 
hallintokunnille osoitetaan vuosittain talousarviossa määräraha.

Kaupunginhallitus päätti 14.10.2002 (1302 §) vahvistaa kaikkien 
hallintokuntien noudatettavaksi periaatteet kiinteistöjen, 
mainospaikkojen ja vastaavien luovutuksissa kaupungin ulkopuolisille 
siten, että luovutuksessa sovelletaan tarjousmenettelyä 
(kilpailuttaminen), jos se on mahdollista. Ellei kilpailuttamista voida 
käyttää, varmistutaan käyvästä hinnasta esim. arviointilausunnolla tai 
vertailuhintojen avulla. Jos kyse on hallintokunnan toimialaan liittyvästä 
avustuksen myöntämisen sisältävästä luovutuksesta, on luovutuksessa 
noudatettava etukäteen hyväksyttyjä avustuksen myöntämistä koskevia 
periaatteita.

Kiinteistölautakunta pitää aloitteen tavoitetta sekä sen toteuttamista 
soveltuvissa kohteissa kannatettavana ja toteaa lisäksi, että mikäli 
tyhjillään olevien tilojen väliaikaiskäyttöä halutaan merkittävästi lisätä, 
tulee varautua investoimaan tilojen käytettävyyteen väliaikaiskäytön 
mahdollistamiseksi. Tämä puolestaan edellyttää, että 
kaupunginhallituksen ohjetta tilojen luovuttamisesta ulkopuolisten 
toimijoiden väliaikaiskäyttöön tulisi tältä osin tarkentaa.

Käsittely

13.12.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Kirsi Pihlaja: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:
Lausuntoehdotuksen viimeisen kappaleen viimeinen virke muutetaan 
kuulumaan seuraavasti: Tämä puolestaan edellyttää, että 
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kaupunginhallituksen ohjetta tilojen luovuttamisesta ulkopuolisten 
toimijoiden väliaikaiskäyttöön tulisi tältä osin tarkentaa.

Kannattajat: Anja Malm

1 äänestys

JAAehdotus: Esityksen mukaan
EIehdotus: Lausuntoehdotuksen viimeisen kappaleen viimeinen virke 
muutetaan kuulumaan seuraavasti: Tämä puolestaan edellyttää, että 
kaupunginhallituksen ohjetta tilojen luovuttamisesta ulkopuolisten 
toimijoiden väliaikaiskäyttöön tulisi tältä osin tarkentaa.

Jaaäänet: 3
Heidi EkholmTalas, Olli Saarinen, Tuomo Valve

Eiäänet: 6
Martti Huhtamäki, Jyrki Lohi, Anja Malm, Kirsi Pihlaja, Tuomo 
Rintamäki, Kermen Soitu

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Martti Siren, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 40352

martti.siren(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi
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§ 228
Kaj / Valtuutettu Eija Loukoilan aloite Vuosaaren sillan 
liikenneturvallisuuden parantamisesta

HEL 2012013140 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Eija Loukoilan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Eija Loukoilan aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Eija Loukoilan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Eija Loukoila ja 13 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että Vuosaaren sillan liikenneturvallisuutta tulisi parantaa 
laskemalla ajonopeudet 50 km/h ja ohjaamalla mopoliikenne 
ajokaistoille.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Vuosaaren 
silta on mukana kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston 
investointiohjelmaehdotuksessa vuosille 2015 ja 2016. Vaihtoehtoiset 
liikennesuunnitelmat laaditaan niin, että investointiohjelmaehdotuksen 
aikataulu on mahdollinen. Alustavasti on pohdittu jalankulkijoiden ja 
pyöräilijöiden turvallisuuden parantamista Vuotien siltaa leventämällä 
tai kokonaan oman sillan rakentamista jalankululle ja pyöräilylle. 
Liikennesuunnitelma edistäisi myös kaupunkisuunnittelulautakunnan 
5.3.2013 hyväksymän pyöräliikenteen laatukäytävien 
verkkosuunnitelman toteuttamista.

Yhä useammassa kaupungissa mopon paikka on ajoradalla pyörätien 
sijaan. Tätä puoltaa mopoonnettomuuksien määrän väheneminen 
reiteillä, joissa mopoilun sallimista pyöräteillä on vähennetty. 
Helsingissä on periaatteena ohjata mopoilu ajoradalle silloin, kun 
ajoradan nopeusrajoitus on korkeintaan 50 km/h ja liikennemäärät 
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mahdollistavat mopoilun. Liikenneturvallisuuden kannalta kriittiset reitit 
käydään läpi tapauskohtaisesti. Meripellontien ja Vuotien osalta sallitut 
moporeitit käydään kokonaisuutena läpi laadittavan 
liikennesuunnitelman yhteydessä.

Syksyllä 2013 käynnistyy koko kaupungin kattavan 
liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman laadinta. Ohjelma sisältää 
mahdolliset nopeusrajoitusjärjestelmän tarkistamisperiaatteet. 
Vuosaaren sillan kohdalla Vuotien ajokaistat ovat kapeita. Ajokaistojen 
kapeus ja autojen nopeus saattavat aiheuttaa turvattomuuden tunnetta 
muille autoilijoille sekä erityisesti pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Nämä 
yhdistettynä lisääntyviin liikennemääriin puoltavat Vuotien 
nopeusrajoituksen laskemista ainakin sillan kohdalla 50 km/h jo ennen 
muita mahdollisia toimenpiteitä.

Kaupunginhallitus toteaa vielä, että talousarvion 2013 investointiosassa 
katu ja väyläinvestointeihin on varattu noin 106 miljoonaa euroa, josta 
siltojen peruskorjaukseen noin 6 miljoonaa euroa. Vuosaaren silta 
ajoittuu suunnitelmakaudelle 20132016 siltojen 
peruskorjaushankkeena, jolla ylläpidetään kohteen rakenteellista 
kelpoisuutta. Tämä asettaa omat reunaehtonsa siltaan kohdistuvien 
hankkeiden toteuttamiselle. Investointiohjelmasta päätetään syksyllä 
talousarvion yhteydessä. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Eija Loukoilan aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 15.05.2013 § 169

Pöydälle 15.05.2013

HEL 2012013140 T 00 00 03

Päätös
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Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 06.05.2013 § 543

HEL 2012013140 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Eija Loukoilan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

06.05.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Sirpa Puhakka: Lisätään viimeisen kpl jälkeen:

Kaupunginhallitus toteaa, että Vuotien nopeusrajoitus tulee laskea 
ainakin sillan kohdalla 50 kilometriin tunnissa jo ennen muita 
mahdollisia toimenpiteitä.

Kannattajat: Hannu Oskala

Äänestys

JAAehdotus: Esityksen mukaan

EIehdotus: Lisätään viimeisen kpl jälkeen: Kaupunginhallitus toteaa, 
että Vuotien nopeusrajoitus tulee laskea ainakin sillan kohdalla 50 
kilometriin tunnissa jo ennen muita mahdollisia toimenpiteitä.

Jaaäänet: 10
Jorma Bergholm, Juha Hakola, Jussi Hallaaho, Arja Karhuvaara, 
Tuomas Kurttila, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Marcus Rantala, 
Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen
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Eiäänet: 5
Emma Kari, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10  5 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

29.04.2013 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.03.2013 § 80

HEL 2012013140 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
esityksen mukaisen lausunnon.

Lausunto

Vuotie on pääkatu, jonka länsiosassa sijaitseva Vuosaaren silta toimii 
sisääntuloväylänä Vuosaareen. Vuosaaren sillan kohdalla 
nopeusrajoitus on 60 km/h. Arkivuorokauden liikennemäärä sillalla on 
noin 28 000 moottoriajoneuvoa, vajaat 2 000 pyöräilijää ja noin 500 
jalankulkijaa. Vuosaaren satamaan suuntautuva raskas liikenne käyttää 
sekä tulo että poistumistienään pääasiallisesti Kehä III:n 
tunneliyhteyttä. Vuosina 2004  2010 Vuosaaren sillan kohdalla 
tapahtui kahdeksan liikenneonnettomuutta, joista yksi johti pyöräilijän 
loukkaantumiseen. Pyöräilijä ajoi tuolloin pyörätien sijasta ajoradalla.

Vuosaaren sillan leveys on vajaat 19 metriä. Autoliikenteelle on kaksi 
kapeaa (leveys 3 metriä) ajokaistaa suuntaansa. Sillan molemmissa 
reunoissa on 3,15 metriä leveä yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. 
Liikennesuunnitteluosastolla tutkittiin vuonna 2001 vaihtoehtoja 
mopolla ajon sallimiseksi Meripellontiellä ja Vuotiellä. Tuolloin 
kaupunkisuunnittelulautakunta päätti sallia mopolla ajon Vuosaaren 
sillan pohjoisreunassa lähinnä reittien jatkuvuuden takia.

Kaupunginhallitus päätti vuonna 2004 alentaa useiden asuntokatujen ja 
kantakaupungin liikekatujen nopeusrajoituksia liikenneturvallisuuden 
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parantamiseksi. Kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden 
mukaisesti kaupunkisuunnittelulautakunta päätti vuosina 2005 ja 2009 
edelleen alentaa eräiden katuosuuksien nopeusrajoitusta. Vuotien 
länsipään nopeusrajoituksen alentamisesta 60:stä 50:een kilometriin 
tunnissa keskusteltiin. Nopeusrajoitus jätettiin kuitenkin ennalleen, 
koska kyseisellä osuudella ei ole tasoliittymiä.

Vuosaaren silta on mukana liikennesuunnitteluosaston 
investointiohjelmaehdotuksessa vuosille 2015 ja 2016. 
Liikennesuunnitteluosasto laatii vaihtoehtoiset liikennesuunnitelmat 
niin, että investointiohjelmaehdotuksen aikataulu on mahdollinen. 
Alustavasti on pohdittu jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden 
parantamista Vuotien siltaa leventämällä tai kokonaan oman sillan 
rakentamista jalankululle ja pyöräilylle. Liikennesuunnitelma edistäisi 
myös lautakunnassa 5.3.2013 hyväksyttyä pyöräliikenteen 
laatukäytävien verkkosuunnitelman toteuttamista.

Yhä useammassa kaupungissa mopon paikka on ajoradalla pyörätien 
sijaan. Tätä puoltaa mopoonnettomuuksien määrän väheneminen 
reiteillä, joissa mopoilun sallimista pyöräteillä on vähennetty. 
Helsingissä on periaatteena ohjata mopoilu ajoradalle silloin, kun 
ajoradan nopeusrajoitus on korkeintaan 50 km/h ja liikennemäärät 
mahdollistavat mopoilun. Liikenneturvallisuuden kannalta kriittiset reitit 
käydään läpi tapauskohtaisesti. Meripellontien ja Vuotien osalta sallitut 
moporeitit käydään kokonaisuutena läpi laadittavan 
liikennesuunnitelman yhteydessä.

Syksyllä 2013 käynnistyy koko kaupungin kattavan 
liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman laadinta. Ohjelma sisältää 
mahdolliset nopeusrajoitusjärjestelmän tarkistamisperiaatteet.

Vuosaaren sillan kohdalla Vuotien ajokaistat ovat kapeita. Ajokaistojen 
kapeus ja autojen nopeus saattavat aiheuttaa turvattomuuden tunnetta 
muille autoilijoille sekä erityisesti pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Nämä 
yhdistettynä lisääntyviin liikennemääriin puoltavat Vuotien 
nopeusrajoituksen laskemista ainakin sillan kohdalla 50 kilometriin 
tunnissa jo ennen muita mahdollisia toimenpiteitä.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Inga Valjakka, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37087

inga.valjakka(a)hel.fi
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§ 229
Kaj / Valtuutettu Kauko Koskisen aloite selvityksen tekemisestä 
aravavuokra-asuntojen rakennuskustannuksista

HEL 2012013814 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Kauko Koskisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Kauko Koskisen aloite
2 Rakennuslautakunnan lausunto 22.1.2013

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Kauko Koskisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Kauko Koskinen ja 18 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että selvitettäisiin, miksi aravuokraasuntojen 
rakennuskustannukset ovat Helsingissä muuta maata korkeammat.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että 
rakennuskustannusten muodostuminen on hyvin monen tekijän 
kumuloituva yhteissumma. Osaa tekijöistä voidaan hallita helpommin ja 
osaa vaikeammin. Helsingissä eri hallintokuntien yhteistyönä tutkittiin 
vuosien 2011–12 aikana asuntotuotantokaavojen 
toteuttamiskelpoisuutta. Painopisteeksi työssä muodostui muun 
muassa kustannustarkastelu. Selvityksen perusteella oli todettavissa, 
että Helsingille tyypillisiä merkittävimpiä yksittäisiä 
rakentamiskustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat vaikeat 
perustamisolosuhteet ja pysäköinnin järjestäminen.

Lisäksi merkityksellisiä ovat markkinoiden toimivuus, suhdanteet, 
tekniset haasteet ja tätä kautta muodostuva urakkatarjoushintataso. On 
ilmeistä, että jos samaan kaavaratkaisuun kohdistuu hyvin tiukat 
kaavamääräykset (suunnitteluratkaisu, laadulliset tekijät), vähäinen 
rakennusoikeus, huonot perustamisolosuhteet (olosuhdetekijät) ja 
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ajankohdallisesti sekä tuotannollisesti väärät ratkaisut 
(urakkatarjousten vähäisyys ja hintataso), on lopputuloksena 
todennäköisesti huomattavasti kalliimpi ratkaisu rakennuskustannusten 
näkökulmasta kuin muissa kaupungeissa tavanomaisena pidetty 
rakentamisen kustannustaso. 

Helsingin kaupungin tietokeskuksen tilasto Asuntojen vuokrat 
Helsingissä vuonna 2012 osoittaa, että vuonna 2012 
vapaarahoitteisten vuokraasuntojen keskivuokra oli 16,04 €/m2/kk, 
vapaarahoitteisten asuntojen uusien vuokrasuhteiden keskivuokra 
18,35 €/m2/kk ja araasuntojen keskivuokra 11,13 €/m2/kk. 
Rakennuskustannuksiin vaikuttavien tekijöiden lisäksi on siis syytä 
tarkastella myös aravuokraasuntojen hintatasoa, jota voidaan 
Helsingin rakennuskustannukset huomioiden pitää verrattain 
kohtuuhintaisena. Maaliskuussa julkistetulla valtion asuntopoliittisella 
uudistuksella, jolla tavoitellaan erityisesti kohtuuhintaisen valtion 
tukeman vuokraasuntotuotannon rakennuttamisen edellytysten 
parantamista kasvukeskuksissa, ennakoidaan osaltaan olevan 
positiivisia vaikutuksia Helsingissä ainakin Hekan araasuntokannassa.

Kaupunginhallitus toteaa, että asumisen ja siihen liittyvän 
toteutusohjelman 2012 täytäntöönpanon osalta on parhaillaan vireillä 
kaksi eri selvitystä, joiden tarkoituksena on tuottaa tietoa siitä, miten 
asumiskustannuksia olisi mahdollista alentaa Helsingissä kaupungin 
omin keinoin. Kaupunginhallitus päätti 29.10.2012 kehottaa talous ja 
suunnittelukeskusta vastaamaan erillisselvityksen teettämisestä 
Helsingin rakennusmarkkinoiden toimivuudesta. Selvitys pyritään 
saattamaan valmiiksi vuoden 2013 aikana. Lisäksi kaupunginjohtajan 
14.11.2012 asettama asuntotuotantoprosessin sujuvoittamistyöryhmä 
on laatimassa vuoden 2013 loppuun mennessä ehdotuksen 
asuntotuotannon edellytysten parantamisesta Helsingissä 
kohtuuhintaisen ja laadukkaan asuntotuotannon näkökulmasta. 
Työryhmän tarkoituksena on löytää asuntotuotantoprosessia 
nopeuttavia ja tehostavia sekä kustannuksia alentavia toimenpiteitä.

Kaupunginhallitus katsoo, ettei uuden selvityksen tekeminen 
aravuokraasuntojen rakentamiskustannuksista ole näin ollen nyt 
tarpeen. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Kauko Koskisen aloite
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2 Rakennuslautakunnan lausunto 22.1.2013

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 15.05.2013 § 170

Pöydälle 15.05.2013

HEL 2012013814 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

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 483

HEL 2012013814 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Kauko Koskisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

suvi.ramo(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimikunta 03.04.2013 § 43

HEL 2012013814 T 00 00 03

Päätös
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Asuntotuotantotoimikunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Lausunto

Asuntototuotantotoimikunta pitää tärkeänä toimenpiteitä, joilla luodaan 
edellytyksiä kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteuttamiseksi 
Helsingissä. Kesällä 2012 allekirjoitetun Helsingin seudun ja valtion 
välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 
yhtenä tavoitteena on kohtuuhintainen asuntotuotanto. Kuten 
valtuustoaloitteessa todetaan, rakennuskustannukset ovat Helsingissä 
korkeammat kuin muualla Suomessa. Kustannusten eron voi todeta 
myös Valtion asumisen rahoitus ja kehittämiskeskuksen (ARA) 
raporteista. Luotettavaa ja vertailukelpoista selvitystä eri puolelle 
Suomea rakennettujen asuntojen rakennuskustannusten eroavuuksien 
syistä ja yksittäisten seikkojen kustannusvaikutuksista ei tiettävästi ole 
tehty, vaikkakin monia kustannuksia nostavia syitä on yleisesti 
tiedossa.

Tilastokeskuksen julkaisema rakennuskustannusindeksi kuvaa 
rakentamisen tuotantopanosten, tarvikkeiden, palkkojen ja muiden 
panosten hintojen kehitystä suhteessa indeksille määritellyn 
perusvuoden hintatasoon nähden. Rakennuskustannusten eroja eri 
puolella Suomea kuvaa laajaan tutkimus ja kehitystyöhön perustuva 
Haahtelayhtymän julkaisema Haahtelahintaindeksi. Haahtelaindeksin 
avulla rakennuskustannusindeksin lukemat on pyritty muuttamaan 
reaalimaailmaan soveltuviksi, koska rakennuskustannusindeksi ei 
kuvaa kattavasti rakentamisen hinnan muodostumista eikä etenkään 
sen muutoksia. Haahtelaindeksi on muuttuvapainoinen ja 
muuttuvahintainen rakentamisen hintaindeksi, joka kuvaa eri alueiden 
tarjoushintatason kehittymistä eri puolilla Suomea. Suomi on jaettu 
kunnittain kuuteen eri indeksialueeseen alkaen pääkaupunkiseudusta 
ja päättyen halvan rakentamisen paikkakuntiin. Indeksiä käytetään 
yleisesti uudis, korjaus ja nykyhintoja arvioitaessa ja myös 
asuntotuotantotoimiston rakennushankkeiden kustannusohjaus 
perustuu tähän. Tällä hetkellä eri alueiden kalleusero on Haahtela
indeksillä mitaten 12 prosenttia.

Kustannuksiin vaikuttaa markkinatilanne

Rakennuskustannukset muodostuvat urakkakustannuksista, 
suunnittelukustannuksista, rakennuttajan kustannuksista ja 
rahoituskustannuksista. Tontin hinta ei sisälly rakennuskustannuksiin. 
Urakkakustannukset muodostuvat hankkeen rakentamiseen tarvittavien 
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materiaalien hinnoista sekä työn hinnoista ja työmenekeistä. 
Materiaalien hinta ei ole yhtä aluesidonnaista kuin työn hinta. 
Resurssien hintojen ero eri puolella Suomea muodostuukin lähes 
kokonaan työn hinnan ja työmenekin eroista. Halvan työvoiman 
alueella saman tuotteen tekeminen on kallista aluetta halvempaa. 
Korkeasuhdanteessa alueelliset erot korostuvat ja matalasuhdanteessa 
kaventuvat.

Rakennuskustannukset ovat riippuvaisia vallitsevasta 
kilpailutilanteesta, mikä taas on riippuvainen rakentamisen määrästä ja 
talouden yleisestä tilanteesta. Pääkaupunkiseudulla 
asuntorakentaminen ei heilahtele suhdanteiden mukaan aivan yhtä 
voimakkaasti kuin muualla Suomessa, koska muuttoliikkeen ansiosta 
asunnoista on kova kysyntä. Korkeasuhdanteessa monet 
rakennusliikkeet rakentavat mieluummin omia vapaarahoitteisia 
myyntikohteitaan kuin osallistuvat aratuotannon urakkakilpailuihin. 
Rakentamisen kapasiteetin ylikuormittuminen johtaa katteiden 
nostamiseen ja työn hinta nousee. Kun töitä on vähän, kilpailu hillitsee 
urakoitsijoiden kateodotuksia. 

Tuotteet ovat erilaisia

Puhuttaessa rakennushankkeiden kalleudesta tai edullisuudesta ja 
vertailtaessa eri puolille Suomea rakennettujen asuntojen hintoja, tulee 
ymmärtää kustannusten lisäksi myös millainen rakennus on kyseessä. 

Helsinki on Suomen metropolialuetta ja sitä halutaan kehittää 
kilpailukykyisenä tieteen, taiteen ja hyvien palvelujen vetovoimaan 
perustuvana maailmanluokan liiketoiminta ja innovaatiokeskuksena. 
Tavoite luo haastetta myös asuntorakentamiselle. Turvallisuus, 
terveellisyys, toimivuus, viihtyisyys ja esteettisyys olivat 
ympäristöominaisuuksien ohella merkittäviä laatumuutoksia VTT:n 
vuosien 19942005 välisen tuotannon laadun kehittymistä 
selvittäneiden tutkimusten mukaan. Viranomaisvaatimusten ohella 
tutkimukset osoittivat, että rakentajien vapaaehtoinen panostus laatuun 
oli ajanjaksolla todella merkittävää (Vainio, Terttu et. al. 
Asuntotuotannon laatukustannukset 19942005, VTT 2006 ja Vainio, 
Terttu et al. Kohti yksiköllisempää – Asuntotuotannon laatumuutokset 
1990–2005, VTT 2008). Asuinrakennusten ulkonäölle ja asuin ja 
yhteistiloille asetettu vaatimustaso on Helsingissä kasvanut muuta 
maata voimakkaammin. Nämä vaatimukset kohdistuvat yhtäläisinä 
kaikelle asuntotuotannolle hallintamuodosta riippumatta.

Helsingissä on viime vuosina kaavoitettu laadukkaita, korkeatasoisia 
asemakaavoja, joissa edellytetään monimuotoisia rakennuksia. Saman 
kerrosalan voi monissa osin Suomea massoitella yksinkertaisemmin. 
Helsingissä rakennusten julkisivuja on usein määrätty toteutettavaksi 
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paikalla muuraten ja toisinaan myös rapaten. Muualla Suomessa 
elementtirakenteiset julkisivut ovat edelleen olleet paljon käytetty 
ratkaisu. Toisaalta Helsingissä tavanomainen välipohjarakenne on 
elementtirakenteinen välipohja, kun taas mm. Tampereella paikallisten 
urakoitsijoiden yleisesti käyttämä ratkaisu on paikalla valettu välipohja. 
Eri alueilla on siten erilaisille toteutusratkaisuille omat markkinat ja siten 
oma hinta.

Monilla Helsingin uusilla kaavaalueilla tulee ylimpien kerrosten olla 
vajaita, parvekkeiden sisäänvedettyjä tai ripustettuja, porrashuoneiden 
läpikuljettavia ja kattojen liikennöityjä terassikattoja. Lisävaatimuksia 
rakentamiselle on asetettu myös alueellisissa rakentamistapaohjeissa. 
Kaikilla edellä mainituilla kaupunkikuvaa ja asumisen viihtyisyyttä 
parantavilla vaatimuksilla on kustannuksia nostava vaikutus. 

Rakentamispaikasta ja maankäytön tehokkuudesta merkittävä kustannusvaikutus

Helsingin hyvät asuinrakentamistontit on pääsääntöisesti jo rakennettu. 
Pääkaupungissa onkin viime vuosina laadittu asemakaavoja ja 
rakennettu asuinrakennuksia pohjarakennusolosuhteiltaan aiempaa 
huomattavasti vaikeammille alueille, kuten savikkoalueille, entisille 
satamaalueille, teollisuuden jättömaille ja liikennealueille. Tämä on 
edellyttänyt rakennusten ja putkilinjojen paaluttamista pitkillä paaluilla, 
usein on myös jouduttu käyttämään erittäin kalliita teräsporapaaluja. 
Muualla Suomessa tontit ovat suurempia ja väljemmillä tonteilla 
rakennuksen toiminnot voidaan usein sijoittaa siten, että 
pohjanvahvistus jää mahdollisimman vähäiseksi, eikä esimerkiksi 
kellaria rakenneta. Pohja ja tulvaveteen liittyvät lisähaasteet ovat myös 
olleet Helsingissä tyypillisiä kustannuksia nostavia asioita. Täyttömailla 
maaperä on usein saastunutta, jolloin pilaantuneen maan poiskuljetus 
ja kaatopaikkamaksut nostavat kustannuksia. Liikennealueiden 
läheisyydessä melulta suojautuminen edellyttää raskaampaa ja 
tiiviimpää vaipparakennetta ja ikkunoita sekä parvekkeiden lasitusta.

Helsingin uusilla aluerakentamisalueilla aluetehokkuudelle asetetut 
tavoitteet estävät maantasopysäköinnin ja yleisin pysäköintiratkaisu on 
kustannuksiltaan korkea korttelikohtainen pihakansien alle sijoitettu 
pysäköintilaitos. Muualla Suomessa yleisin pysäköintiratkaisu, 
maantasopysäköinti, tarkoittaisi pienempää kerrosalaa ja tehottomuutta 
maankäytön kokonaistaloudellisuudessa. Pysäköintiratkaisun 
kustannusvaikutus onkin yksi suurimpia kustannuksia 
asuinrakentamisessa. Pihakansi tai rakennusten kellareihin sijoitetut 
autopaikat nostavat asuntojen kustannuksia merkittävästi etenkin 
Helsingin huonon maaperän tonteilla.

Asuntotuotantotoimisto rakentaa kestävää laatua kaikille
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Helsingin asuntorakentamisen yhtenä tavoitteena on segregaation 
ehkäisy. Asuinrakentamisessa tämä tarkoittaa, että hallintomuodoiltaan 
erilaiset asuinrakennukset eivät katukuvassa erotu toisistaan. 
Vuokratalon tulee olla yhtä korkealuokkainen kuin naapurissa sijaitseva 
omistusasuntorakennus. 

Asuntotuotantotoimisto on panostanut tietoisesti asuntojen laatuun mm. 
käyttämällä Suomen parhaita asuntosuunnittelijoita ja asettamalla 
tavoitteeksi laadukkaat ja aikaa kestävät suunnitteluratkaisut myös 
vuokra ja asumisoikeusasuntotuotannossa. 
Investointikustannuksiltaan kalliimpi rakenne, järjestelmä tai materiaali 
on yleensä elinkaarikustannuksiltaan taloudellisempi ja näin ollen 
järkevämpi valinta.

Täydennysrakentamisella pyritään tasapainottamaan vanhojen 
alueiden eriarvoistumista. Hiipuvilla alueilla asuntojen laatutasoa 
nostamalla voidaan nostaa myös alueen yleistä imagoa, parantaa 
viihtyisyyttä ja kaupunkikuvaa. Valmiiksi rakennetussa ympäristössä 
rakentaminen on kuitenkin usein logistisesti vaikeaa ja pieni hankekoko 
nostaa jo sinänsä rakentamisen kustannuksia.

Rakentamismääräykset ja esteettömyysmääräykset ovat samanlaiset 
joka puolella Suomea, mutta tiiviisti rakennettavilla Helsingin tonteilla 
maastoolosuhteista johtuen esteettömyyskustannuksetkin nousevat 
usein korkeammiksi kuin pääkaupunkiseudun ulkopuolella väljemmillä 
tonteilla.

Asumista palvelevien tilojen vaatimuksissa eroja

Määräysten ja säädösten tulkinnoissa saattaa myös olla edelleen eroja 
eri puolella Suomea esim. esteettömyyteen ja paloturvallisuuteen 
liittyvissä asioissa. Yhteisten tulkintojen rakentamiseksi on toisaalta 
tehty paljon yhteistyötä aluekeskuksissa ja myös pääkaupunkiseudun 
kunnissa. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisen 
rakennusvalvontaviranomaiset ovat pyrkineet ottamaan käyttöön 
yhtenäiset käytännöt asuinrakennusten aputilojen mitoitusohjeissa. 
Siitäkin huolimatta yhteistilojen osuus on Helsingissä suurempi kuin 
muissa kaupungeissa. Helsingin aravuokratuotannossa asumista 
palvelevia toimintoja toteutetaan yhteistiloihin sellaisille toiminnoille, 
jotka muualla Suomessa ja Helsingissäkin omistustuotannossa 
toteutetaan asunnon sisään. Tällaisia ovat mm. saunat ja 
vaatehuoltotilat. ARA:n tilastojen mukaan Helsinkiin vuosina 20082012 
rahoituspäätöksen saaneissa aravuokraasuntohankkeissa oli 
yhteistiloja keskimäärin 11,42 prosenttia hankkeen asuntojen alasta, 
kun se muualla Suomessa oli vastaavana aikana 10,36 prosenttia. 
Yhteistilojen määrän trendi on ollut kasvava. Lisääntyneet yhteistilat 
ovat nostaneet asumisen tasoa, mutta samalla päällekkäistoiminnot 
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hyvin varusteltujen asuntojen kanssa ovat lisääntyneet ja asuntojen 
kustannukset nousseet.

Lopuksi

Edellä on esitetty useita tekijöitä, jotka johtavat Helsingin korkeampiin 
rakennuskustannuksiin. Varsinaisen selvityksen teettäminen on 
haasteellista, koska luotettavan hintatiedon saaminen urakoitsijoilta on 
vaikeaa. Mikäli perusteellisempi selvitys katsotaan tarpeelliseksi, on se 
tehtävä ammattitaitoisesti ja kustannusten erojen syyt analysoitava 
tarkoin, jotta tuloksesta voidaan tehdä oikeita johtopäätöksiä. 

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä

Lisätiedot
Ifa Kytösaho, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 32293

ifa.kytosaho(a)hel.fi
Riitta Eloranta, kustannuspäällikkö, puhelin: 310 32311

riitta.eloranta(a)att.hel.fi
Markku Nyyssölä, vs. toimitusjohtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi

Kiinteistölautakunta 21.03.2013 § 132

HEL 2012013814 T 00 00 03

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu 
Kauko Koskisen ja 18 muun kaupunginvaltuutetun aloitteesta 
seuraavan lausunnon:

Maankäytön tavoitteista ja säännelty vuokraasuntotuotanto

Kaupunginvaltuusto päätti syyskuussa 2012 hyväksyä asumisen ja 
siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2012 (AMohjelma). 
Toteutusohjelmassa linjataan Helsingin kaupungin asunto ja 
maapoliittiset periaatteet. Toteutusohjelman mukaan asuntotuotannon 
määrällisenä tavoitteena on 5?000 asunnon vuotuinen asuntotuotanto, 
josta 3 600 asuntoa toteutetaan kaupungin luovuttamille tonteille. 
Asuntotuotannon rahoitus ja hallintamuotojakauma määräytyy 
ohjelman mukaan siten, että 20 % asuntotuotannosta toteutetaan 
valtion tukemana vuokraasuntotuotantona (1 000 asuntoa, joista 
250 erityisryhmille), 40 % ns. välimuodon asuntotuotantona (Hitas, 
osaomistus, asumisoikeus, opiskelija ja nuorisoasunnot 2 000 
asuntoa, joista 300 opiskelija ja nuorisoasuntoja) ja 40 % vapaa
rahoitteisena sääntelemättömänä omistus ja vuokraasuntotuotantona 
(2 000 asuntoa, joista 700 vuokraasuntoja). 
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Tällä hetkellä kaupungilla on varattuna tontteja kokonaisuudessaan 
lähes 14 000 asunnon tuotantoa varten eli noin 1, 23 milj. km². 
Asuntomäärien mukaan laskettuna koko varauskannasta noin 22 % on 
varattu valtion tukemaan vuokraasuntotuotantoon (ARA) eli noin 3 000 
asunnon tuotantoa vastaava määrä. Helsingin 
asuntotuotantotoimistolle (Att) on varattu noin 5 700 asunnon tuotantoa 
vastaava määrä. Valtion tukemaan säänneltyyn vuokra
asuntotuotantoon on näistä tontinvarausehdoissa osoitettu 42 % (noin 
2 400 asuntoa). Rahoitus ja hallintamuodon mukaan tarkasteltuna 
säänneltyyn vuokraasuntotuotantoon varatuista tonteista noin 77 % on 
varattu asuntotuotantotoimistolle. Käytännössä asuntotuotantotoimisto 
rakennuttaa siis valtaosan säänneltyyn vuokraasuntotuotantoon 
osoitetusta tuotannosta Helsingissä. Vuonna 2012 Helsingissä 
valmistui kokonaisuudessaan 842 valtion tukemaa vuokraasuntoa. 

Rakentamisen kustannuskäsitteistä ja muodostumisesta yleisesti

Rakennuksesta aiheutuvat kustannukset voidaan karkeasti jakaa 
investointi ja ylläpitokustannuksiin. Säännellyn vuokra
asuntotuotannon yhteydessä voidaan investointikustannuskäsitettä 
laajentaa termiin hankintaarvo, jota Asumisen rahoitus ja 
kehittämiskeskus (ARA) käyttää tarkasteltaessa hankkeiden 
taloudellisuutta. Rakennuksen hankintaarvo termi sisältää kaikki 
hankkeen toteutumisesta aiheutuneet kustannukset (rakentamisesta 
välittömät investointikustannukset eli rakennuskustannukset 
yleisimmin), erilaiset liittymismaksut (kunnallistekniikka) sekä tontista 
(maaalueesta, osto/vuokra) aiheutuvat kustannukset. Lisäksi hankinta
arvo voi sisältää mahdollisia harkinnanvaraisia lainoituksen 
ulkopuolelle jääviä kustannuseriä. Hankintaarvo voi sisältää myös 
hankkeen rahoitus ja markkinointikuluja, jotka siten hankintaarvossa 
lasketaan rakennuskustannuksiin kuuluviksi. Hankintaarvo on 
tavallaan osin laajasisältöisempi kuin käsite rakennuskustannukset. 
Hankintaarvo ei kuitenkaan sisällä tiloissa tapahtuvan toiminnan 
vaatimia investointeja.    

Yleisesti tarkasteltaessa rakennuskustannus (rakentamisesta 
aiheutuva investointikustannus) muodostuu keskeisesti 
asuntotuotannossa tarvittavien tilojen määrästä ja laadusta 
(tilaohjelma), lainsäädännön kautta tulevista itse rakennukseen ja 
elinympäristöön kohdistuvista vaatimuksista (turvallisuus, terveellisyys, 
viihtyisyys), suunnitteluratkaisuista (yksittäiset fyysiset ratkaisut, 
massoittelut), olosuhdetekijöistä (sijaintiin liittyvät ominaisuudet, 
perustamisolosuhteet, maaperä jne.) ja tonttikohtaisista sekä 
kaavallisista ominaisuuksista (rakennusoikeus, hankekoko, erityiset 
määräykset). Lisäksi rakennuskustannuksiin vaikuttavat oleellisesti 
myös talouden suhdanteet (markkinatilanne, kilpailu) ja hankkeen 
toteuttamismuodot ja aikataulut sekä päätöksenteon oikeaaikaisuus. 
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Hankekohtaisten vaatimusten yhteys rakennuskustannuksiin

Helsingin uudet asuinalueet rakennetaan asukasrakenteeltaan 
tasapainoisiksi kokonaisuuksiksi, joiden kaupunkikuva on 
korkeatasoinen riippumatta alueelle rakennettavien talojen rahoitus ja 
hallintamuodoista. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotteena säännellyn 
vuokratuotannon pitäisi sisältää samoja kaupunkikuvallisia, 
toiminnallisia ja ympäristöllisiä laatuarvoja kuin vapaarahoitteinenkin 
tuotanto. Vastaavasti edellä kuvattujen kaupunkiympäristöllisten 
arvojen lisäksi myös lainsäädännöstä tulevat vaatimukset ovat samoja 
niin säännellylle kuin sääntelemättömällekin tuotannolle. Muuttuviksi 
tekijöiksi tästä näkökulmasta jää olosuhdetekijät, suunnitteluratkaisut ja 
suhdanteet.  

Olosuhdetekijät

Olosuhdetekijät ovat rakennuskustannusten kannalta merkityksellisiä ja 
aiheuttavat esimerkiksi pohjarakentamisen kautta hankkeelle 
merkittävästi kustannuksia. Helsingissä on nykyisin hyvin 
tavanomaista, että pohjaolosuhteet ovat vaativia ja aiheuttavat 
massiivisia esirakentamistoimia ja esimerkiksi alueellisia stabilointeja. 
Myös suojautuminen liikennemelulta ja pienhiukkasilta aiheuttaa 
kustannuksia. 

Olosuhdetekijät kohdistuvat periaatteessa suoraan hankkeeseen ja sen 
yhteydessä tehtäviin päätöksiin sekä realisoituvat suunnittelussa ja 
toteutuksessa. Pelkästään vaativat perustamisolosuhteet voivat 
aiheuttaa rakennuskustannuksissa 10  20 % kokonaiskustannuksia 
nostavan vaikutuksen.   

Suunnitteluratkaisu, laadulliset tekijät

Kaupunkikuvalliset ja ympäristölliset laatuarvot sekä lainsäädännöstä 
tulevat vaatimukset heijastuvat kaavaratkaisun kautta myös 
rakennussuunnittelussa tehtäviin valintoihin. Rakennussuunnittelussa 
voidaan tontille sijoitettava rakennus suunnitella ja toteuttaa monin eri 
tavoin. Suunnitteluvaihtoehtojen väliset vaikutukset voivat keskenään 
olla suuriakin rakennuskustannusten näkökulmasta. Vastaavasti myös 
kaavan suunnitteluratkaisu voi sitoa rakennuskustannuksia pelkästään 
laadullisten tavoitteiden kautta huomattavasti, kuten esimerkiksi 
autopaikkojen sijoittelu tontilla rakennusrungon sisälle tai pihakannen 
alle. Helsingissä erityisesti autopaikkojen järjestäminen on haasteellista 
ja tämä nostaa rakennuskustannuksia huomattavasti verrattuna muihin 
kaupunkeihin, joissa pysäköintipolitiikka on mahdollisesti ratkaistu 
toisin. Toisaalta kohtuuhintaisessa vuokraasuntotuotannossa on 
autopaikoituksen järjestämisessä toisinaan annettu kaavassa 
määritetyssä autopaikkanormissa helpotusta.  
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Laadullisia vaatimuksia voivat myös olla kaavamääräykset esimerkiksi 
velvoite yhteis ja kerhotilojen määrästä, vajaasti rakennettavista 
kattokerroksista tai vaikkapa huoneistosaunoista. Eli osaltaan 
kaavassa määritellyillä laadullisilla asioilla on myös 
rakennussuunnitteluun siirtyvä vaikutus. Yksityiskohtaisilla 
kaavamääräyksillä ei itsessään yksittäisenä määräyksenä ole 
rakennuskustannusten kannalta ylikorostuvan suurta merkitystä, vaan 
niiden merkitys ilmenee kokonaisuudessaan erityisesti 
rakennussuunnittelun vapausasteiden sekä eri taloudellisten 
suunnitteluratkaisujen mahdollisuuksien löytämisen rajoittumisena tältä 
osin. Tällä on yhteys toteuttamiskelpoisuuteen ja 
rakennuskustannuksiin tätä kautta.  

Lainsäädännöllisistä suunnitteluratkaisuun vaikuttavista vaatimuksista 
voidaan mainita muun muassa esteettömyys, velvoite väestönsuojan 
rakentamisesta sekä erilaiset energiansäästöön liittyvät määräykset, 
joiden rakennuskustannuksia korottava vaikutus on ilmeinen. Toisin 
sanoen nykymääräysten mukainen tuote on aivan eri kuin esimerkiksi 
vielä kymmenen vuotta sitten. Nämä asiat peilautuvat rakennusten 
tehokkuuden vajaantumiseen sekä suunnittelun ja toteutuksen 
monimutkaistumiseen, joilla on lopulta suora yhteys 
rakennuskustannuksiin. Helsingissä esimerkiksi vuonna 2012 
luovutettujen tonttien varausehdoissa on noudatettu 
rakentamismääräyskokoelmaa tiukempia energiatavoitteita (A
energialuokka) sekä esteettömyystavoitteita. 

Suhdanteet, markkinatilanne, kilpailu

Talouden, markkinoiden ja suhdanteiden näkökulma on 
merkityksellinen rakennuskustannuksissa, hankintaarvossa. Yleisesti 
voidaan todeta, että pelkästään suhdanteiden vaihtelu voi johtaa siihen, 
että sinällään toteuttamiskelpoista hanketta ei urakkatarjousten 
niukkuuden tai urakkatarjoushintojen korkean tason vuoksi ole järkevää 
viedä eteenpäin. Myös toimijoiden vähyys sekä preferenssit osallistua 
säännellyn vuokraasuntotuotannon urakkatarjouskilpailuihin johtanevat 
osaltaan myös korkeisiin kustannuksiin. Teknisesti vaikeissa kohteissa 
on varmasti myös edellä kuvattujen olosuhdetekijöiden ja vaikean 
suunnitteluratkaisun osalta kyse kohdekohtaisesti riskinkantokyvystä ja 
tämä johtaa luontaisesti korkeampiin urakkatarjoushintoihin ja siten 
korkeampiin rakennuskustannuksiin. 

Johtopäätöksiä

Rakennuskustannusten muodostuminen on siis hyvin monen tekijän 
kumuloituva yhteissumma. Osaa tekijöistä voidaan hallita helpommin ja 
osaa vaikeammin. Yksittäisesti nostettuina tekijöinä on Helsingissä 
tavanomaisilla vaikeilla perustamisolosuhteilla (yl. olosuhdetekijät) ja 
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pysäköinnin järjestämisellä (yl. suunnitteluratkaisu) suurin merkitys 
Helsingin korkeampiin rakennuskustannuksiin. Lisäksi merkityksellisiä 
ovat markkinoiden toimivuus, suhdanteet, tekniset haasteet ja tätä 
kautta muodostuva urakkatarjoushintataso. On siis ilmeistä, että jos 
samaan kaavaratkaisuun kohdistuu hyvin tiukat kaavamääräykset 
(suunnitteluratkaisu, laadulliset tekijät), vähäinen rakennusoikeus, 
huonot perustamisolosuhteet (olosuhdetekijät) ja ajankohdallisesti sekä 
tuotannollisesti väärät ratkaisut (urakkatarjousten vähäisyys ja 
hintataso), on lopputuloksena todennäköisesti huomattavasti kalliimpi 
ratkaisu rakennuskustannusten näkökulmasta kuin muissa 
kaupungeissa tavanomaisena pidetty rakentamisen kustannustaso. 

Pyrittäessä kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon tulee kaavoituksessa 
pyrkiä minimoimaan olosuhdetekijöiden rakennuskustannuksiin tulevat 
vaikutukset. Kaavoituksessa tulisi jo lähtökohtaisesti esimerkiksi 
maaperäolosuhteiden osalta pyrkiä sijoittamaan ja massoittelemaan 
rakennukset sekä mitoittamaan rakennusoikeus oikein siten, että 
hankekohtaiset perustamiskustannukset (olosuhdetekijät) olisivat 
mahdollisimman vähäiset ja hankkeissa olisi mahdollista saavuttaa 
kokonaistaloudellisuus. Vastaavasti myös pysäköintijärjestelyjen 
ratkaisua tulisi erityisen tarkkaan suunnitella. Muun muassa 
Ruoholahden, Herttoniemenrannan ja Arabianrannan 
kaavaratkaisuissa tehokkaasta rakentamisesta huolimatta on 
autopaikoitus sijoitettu osittain maantasoon ja mahdollistettu näin myös 
kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteuttaminen. Samoin Kruunuvuoren 
Haakoninlahti 1 kaavaalueella on näistä näkökulmista tarkastellen 
hyvin osoitettu soveltuvimmat tontit valtion tukemaan säänneltyyn 
vuokraasuntotuotantoon ja onnistuttu siten vähentämään 
rakennuskustannuksia nostavia tekijöitä. 

Kiinteistötoimi on myös pyrkinyt tontinluovutuksen keinoin lisäämään 
uusien rakennusalan toimijoiden etabloitumista Helsinkiin sekä pyrkinyt 
näin edistämään rakennusalan kilpailua. Lisäksi on pyritty erilaisin 
kannustimin lisäämään asuntotuotantotoimistolle kohdistuvan 
säännellyn tuotannon urakkatarjoushalukkuutta ja yleistä 
kiinnostuvuutta. 

Rakentamisen kustannuksia ja rakennusalan markkinoita on tutkittu 
monessa eri yhteydessä, esimerkiksi kilpailuviraston selvityksiä 1/2008 
”rakennusalan markkinoiden toimivuusongelmaalueita ja edistämisen 
mahdollisuuksia”. Viime vuosien aikana on myös kaavoituksen 
yhteydessä kehitetty kustannusarvioinnin menetelmiä sekä lisätty 
kustannustietoisuuden kulkua eri hallintokuntien välillä suunnittelusta 
toteutusvaiheeseen. Kustannustietouden parantamiseen tulee edelleen 
panostaa. Kumppanuuskaavoituksella on tavoiteltu myös 
kustannustietouden lisäämistä kaavoitusvaiheessa. 
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Kaupungin omassa asuntotuotannossa tulee varmistaa, että urakoiden 
kilpailutuskäytännöt ovat kokonaistaloudellisesti edullisia. 
Vaihtoehtoisia tapoja kilpailuttaa, kuten mm. KVRurakointi, tulee tutkia.

Rakentamisen kustannuksia tulisi jatkossa tarkastella myös suhteessa 
koettuun asumisen ja elinympäristön laatuun eli, tuovatko asetetut 
laadulliset tavoitteet ja tätä kautta korkeammat rakennuskustannukset 
rakennuksen loppukäyttäjälle huomattavaa arvoa elinympäristön tai 
asumisen laadun kohoamisena. Oikeaa rakennuskustannusta ei 
sinällään ole, vaan kyse on tavallaan tavoitteiden täyttämisestä 
suhteessa panoksiin eli kokonaistaloudellisuudesta. Tässä yhteydessä 
olisi hyvä tutkia rakentamisen normituksen tiukkuutta ja tarpeellisuutta 
sekä saavutettavia hyötyjä.

Käsittely

21.03.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esko Patrikainen: Muutan esitystäni seuraavasti:

Lausuntoehdotukseen lisätään uusi 16. kappale. 

Lausuntoehdotuksen viimeisen kappaleen viimeinen virke poistetaan ja 
toiseksi viimeinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti: Tässä 
yhteydessä olisi hyvä tutkia rakentamisen normituksen tiukkuutta ja 
tarpeellisuutta sekä saavutettavia hyötyjä.

07.03.2013 Pöydälle

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen

Lisätiedot
Pekka Saarinen, tonttiasiamies, puhelin: 310 64182

pekka.t.saarinen(a)hel.fi

Talous ja suunnittelukeskus 25.2.2013

HEL 2012013814 T 00 00 03

Kaupunginvaltuuston 12.9.2012 § 249, hyväksymän asumisen ja siihen 
liittyvän maankäytön toteuttamisohjelman yhtenä tavoitteena on 
alueellisen asukasrakenteen pitäminen monipuolisena. 
Asukasrakenteen yksipuolistumisen ehkäisemiseksi Helsinki pyrkii 
turvaamaan rahoitus ja hallintamuodoiltaan monipuolista 
asuntotuotantoa koko kaupungin alueella. Helsingin uudet asuinalueet 
pyritään suunnittelemaan ja rakentamaan kaupunkikuvaltaan 
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korkeatasoisiksi riippumatta alueelle rakennettavien asuintalojen 
hallintamuodoista. 

2000luvulla rakennetut tavalliset aravuokraasunnot ovat pääosin 
tulleet kaupungin omistukseen. Kaupungin oman asuntotuotannon 
tavoitteena on edistää kohtuuhintaista ja laadukasta asuntotuotantoa. 
Pienten ja keskisuurten rakennusliikkeiden vähäisyys 
pääkaupunkiseudun rakennusmarkkinoilla on vaikuttanut viime vuosina 
saatujen urakkatarjousten vähäisyyteen sekä uudiskohteiden 
tarjoushintojen nousuun, jotka osaltaan ovat vaikeuttaneet kaupungin 
omaa asuntotuotantoa. Kilpailuvirasto on julkaisemassa selvityksen 
pääkaupunkiseudun rakennusmarkkinoiden toimivuudesta kevään 
2013 aikana. 

Pääkaupunkiseudulla suuri osa uudisrakennustuotannosta joudutaan 
toteuttamaan rakentamiseen heikosti soveltuvalle maaperälle. 
Helsingissä erityisesti satama ja teollisuustoiminnoilta vapautuvilla 
alueilla pohjaolosuhteet ovat rakentamiselle haastavia.

Helsingin kaupunki huolehtii luovuttamiensa tonttien 
rakentamiskelpoiseksi saattamisesta ja alueellisesta 
esirakentamisesta.  Esirakentamisesta huolimatta rakennusten 
perustamiskustannukset ovat suuret huonolle maaperälle 
rakennettaessa erityyppisten paalutusten, kantavien 
alapohjarakenteiden tai tukimuurien rakentamisesta syntyvien 
lisäkustannusten seurauksena. Myös joidenkin alueiden jyrkkäpiirteiset 
maastonmuodot lisäävät tonttien rakennuskustannuksia.

Talous ja suunnittelukeskus on selvittänyt julkaisussaan 
Asuinkerrostalojen rakentamisen ohjauksen kustannustarkasteluja 
(julkaisu 6/2009) kaavamääräysten kustannusvaikutuksia rakennusten 
hankintahintoihin teoreettisin laskelmin. Selvityksen tuloksena 
kaavamääräysten kustannuksia korottaviksi vaikutuksiksi, 
huomioimatta alueen maaperäolosuhteita tai autopaikoituksen 
järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia, saatiin enimmillään noin 12 
%:a hankkeen hankintahinnasta. Maaperästä aiheutuvien 
perustamisen lisäkustannusten ja autopaikoituksen järjestämisen 
kustannusvaikutukset ovat selvityksen mukaan yhteensä noin 20 %:a 
hankintahinnasta. Selvityksen yhteydessä ei tutkittu kaavamääräysten 
vaikutuksia rakennuksen elinkaaren aikana syntyviin kustannuksiin, 
kuten tuleviin käyttö tai korjauskustannuksiin, eikä kaavamääräysten 
vaikutuksia rakennetun ympäristön esteettisiin arvoihin. 

Valtion korkotuettujen asuntojen laatu ja kustannusohjauksesta vastaa 
koko maassa Valtion asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus (ARA). 
Hankkeiden suunnittelun ohjauksesta on lopullisesti vastuussa 
kuitenkin aina kohteen rakennuttaja. Korkotukilainsäädäntö edellyttää, 
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että hankkeiden toteuttamisessa noudatetaan pääsääntöisesti 
kilpailumenettelyitä. ARA varmistaa aina hankekohtaisesti, että 
kulloinenkin hanke on suunnitelmien laatutasoon, paikallisten 
asuntomarkkinoiden hintatasoon sekä vallitsevaan rakentamisen 
suhdannetilanteeseen nähden hinnaltaan oikeantasoinen. 

Alueellisiin rakennusurakkatarjousten hintoihin ja niiden 
eroavaisuuksiin vaikuttavat yleisesti palkkatason, materiaalihintojen 
sekä suhdanteista riippuvan katetason alueellinen ja ajallinen 
vaihtelevuus. Yksittäisen rakennuksen rakennuskustannuksiin 
vaikuttavat oleellisesti myös hankkeen suunnittelun yhteydessä tehdyt 
ratkaisut.

Kaupunginhallitus päätti, 29.10.2012 § 1186, asumisen ja siihen 
liittyvän maankäytön toteuttamisohjelman täytäntöönpanopäätöksen 
yhteydessä kehottaa talous ja suunnittelukeskusta vastaamaan 
erillisselvityksen teettämisestä Helsingin rakennusmarkkinoiden 
toimivuudesta. Selvitys pyritään saattamaan valmiiksi vuoden 2013 
aikana. 

Kaupunginjohtaja päätti asettaa johtajistokäsittelyssä, 14.11.2012 § 93, 
asuntotuotantoprosessin sujuvoittamistyöryhmän laatimaan 
ehdotuksen asuntotuotannon edellytysten parantamisesta Helsingissä. 
Työryhmän tarkoituksena on löytää asuntotuotantoprosessia 
nopeuttavia ja tehostavia sekä kustannuksia alentavia toimenpiteitä. 
Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus asuntotuotantoprosessin 
sujuvoittamisesta kohtuuhintaisen ja laadukkaan asuntotuotannon 
näkökulmasta. Työryhmän loppuraportin on määrä valmistua vuoden 
2013 loppuun mennessä.

Lisätiedot
Mari Randell, asuntoohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
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§ 230
Kaj / Valtuutettu Seppo Kanervan aloite Lauttasaaren Heikkiläntiellä 
sijaitsevien asiakaspysäköintipaikkojen palauttamisesta yritysten 
käyttöön

HEL 2012015501 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Seppo Kanervan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Seppo Kanervan aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Seppo Kanervan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Seppo Kanerva ja kaksi muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että Lauttasaaressa osoitteessa Heikkiläntie 2 sijaitsevat 
asiakaspysäköintipaikat tulisi siirtää yritysten käyttöön.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että 
Heikkilänaukiota on käytetty luvattomaan pysäköintiin sen 
valmistumisesta lähtien. Heikkiläntie 2:n pihalla on noin 10 ja 
autohallissa noin 90 autopaikkaa, joiden käytöstä kiinteistö päättää itse. 
Varsinainen suunnittelu Heikkilänaukion soveltumisesta yhteiseksi 
tilaksi käynnistyy vuoden 2013 aikana ja se tehdään yhteistyössä 
alueen asukkaiden ja yrittäjien edustajien kanssa. Tuossa yhteydessä 
selvitetään myös mahdollisuus pysäköintipaikkojen uudelleen 
järjestelemiseksi. Tavoitteena on, että Heikkilänaukion luonne alueen 
toiminnallisena keskuksena toteutuu nykyistä paremmin, ja että 
mahdolliset järjestelyt voidaan toteuttaa siinä vaiheessa, kun 
Heikkilänaukion peruskorjaus tulee muutenkin ajankohtaiseksi. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

Liitteet

1 Valtuutettu Seppo Kanervan aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 15.05.2013 § 175

Pöydälle 15.05.2013

HEL 2012015501 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

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 488

HEL 2012015501 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Seppo Kanervan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

suvi.ramo(a)hel.fi
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Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.02.2013 § 57

HEL 2012015501 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Lausunto

Heikkilänaukiolla on voimassa 7.11.1985 vahvistettu asemakaava nro 
8880, jossa aukio on varustettu katuaukion merkinnällä.

Käsitellessään Vattuniemen alustavaa asemakaavan muutosehdotusta 
5.1.1984 kaupunkisuunnittelulautakunta edellytti, että Heikkilänaukiosta 
tehdään yksityiskohtainen suunnitelma. Kaupunkisuunnittelulautakunta 
hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen yhteydessä 20.12.1984 
myös aukiosuunnitelman, jonka pohjalta varsinainen katusuunnitelma 
valmistui myöhemmin. Aukiosuunnitelma tehtiin yhteistyössä 
kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusviraston, naapurikiinteistöjen 
omistajien sekä alueen asukkaiden kanssa.

Heikkilänaukiosta haluttiin alueen toiminnallinen keskus ja 
kaupunkikuvallinen kohokohta Vattuniemeen. Aukiosuunnitelmaa 
laadittaessa asukkaat vastustivat autopaikkojen sijoittamista 
suunnitelmaan ja kiinteistöjen omistajat puolestaan halusivat autot 
aukioille. Kompromissina muodostettiin aukion itäreunaan 24 auton 
pysäköintialue selkeästi jalankulkualueesta voimakkain istutuksin 
erotettuna. Muulla osalla aukiota autoliikenne estettiin kiinteillä 
ajoesteillä.

Liikerakennus osoitteeseen Heikkiläntie 2 valmistui vuonna 1988. 
Aukion käyttötarkoitus ja luonne olivat selvillä liikerakennuksen 
suunnittelun alkuvaiheesta lähtien. Aukiota on kuitenkin käytetty 
luvattomaan pysäköintiin sen valmistumisesta lähtien. 1990luvun 
alkupuolella kiinteitä ajoesteitä jouduttiin lisäämään. Vuonna 1993 
Kiinteistö Oy Heikkilänaukio ja Kiinteistö Oy Wavulinintie 1 ehdottivat 
katuaukion asemakaavan muuttamista siten, että aukiolla sallittaisiin 
pysäköinti. Tuolloin kaupunkisuunnittelulautakunta totesi, että voimassa 
oleva asemakaava ei estä autopaikkojen sijoittamista Heikkilänaukiolle, 
mutta aukio tulee säilyttää kokonaisuudessaan jalankulkuaukiona, eikä 
sitä tule muuttaa pysäköintialueeksi.

Heikkilänaukion ympäristön maankäytössä on tapahtunut muutoksia. 
Päivittäistavarakaupan aukeaminen Heikkiläntie 4:ssä lisäsi laittoman 
pysäköinnin ongelmia Heikkilänaukiolla. Muutama vuosi sitten poliisin 
toivomuksesta aukion reunaan lisättiin tilapäisesti betoniporsaita. 
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Syynä tähän olivat laittoman pysäköinnin aiheuttamat vaaratilanteet 
jalankulkualueella.

Lähimmät yleisen pysäköintialueen pysäköintipaikat sijaitsevat aukion 
itäreunassa noin 30 metrin päässä Heikkiläntie 2 liikerakennuksen 
itäreunasta. Kyseisillä pysäköintipaikoilla (24 kpl) pysäköinti on 
rajoitettu tuntiin maanantaista perjantaihin kello 8  19 ja lauantaisin 
kello 8  15 välisenä aikana. Itälahdenkadun ja Wavulinintien 
lounaiskulmassa sijaitsevalla yleisellä pysäköintialueella on noin 20 
paikkaa, joilla pysäköinti on rajoitettu kahteen tuntiin maanantaista 
perjantaihin kello 8  17. Näiltä paikoilta on hieman pidempi matka 
Heikkilänaukion yrityksiin. Vattuniemen kadunvarsipaikoilla pysäköintiä 
ei pääsääntöisesti ole rajoitettu. Heikkiläntie 2 pihalla on noin 10 ja 
autohallissa noin 90 autopaikkaa, joiden käytöstä kiinteistö päättää itse. 

Helsingissä on kartoitettu kohteita, jotka voidaan toteuttaa Euroopassa 
yleistyneen yhteisen tilan (Shared Space) suunnitteluperiaatteita 
noudattaen. Yhteistyötilaisuuksissa LauttasaariSeuralle ja 
Lauttasaaren Yrittäjille on alustavasti esitelty ajatusta Heikkilänaukion 
soveltumisesta tällaiseksi kohteeksi. Varsinainen suunnittelu aukion 
soveltumisesta yhteiseksi tilaksi käynnistyy vuoden 2013 aikana ja se 
tullaan tekemään yhteistyössä asukkaiden ja yrittäjien edustajien 
kanssa. Tuossa yhteydessä selvitetään myös mahdollisuus 
pysäköintipaikkojen uudelleen järjestelemiseksi. Tavoitteena on, että 
Heikkilänaukion luonne alueen toiminnallisena keskuksena toteutuu 
nykyistä paremmin ja, että mahdolliset järjestelyt voidaan toteuttaa 
siinä vaiheessa, kun Heikkilänaukion peruskorjaus tulee muutenkin 
ajankohtaiseksi. Heikkilänaukio on perusparannuskohteena 
rakennusviraston laatimassa Lauttasaaren aluesuunnitelmassa, mutta 
sitä ei ole vielä ajoitettu investointiohjelmaan.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Jouni Korhonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37080

jouni.korhonen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 19.02.2013 § 63

HEL 2012015501 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:
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Lauttasaaressa Heikkiläntie 2:ssa on tällä hetkellä torialue, jolla on 
pysäköinti pääosin kielletty. Alueella on joskus aiemmin ollut enemmän 
pysäköintipaikkoja.

Heikkilänaukio on asemakaavassa aukio, jonka läpi kulkee Heikkiläntie 
ja Wavulintie, jotka ovat katualueita. Tällä hetkellä aukion reunassa on 
palvelujen asiakkaita varten parkkipaikka, joka on kaavassa LPA
merkinnällä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on parhaillaan laatimassa alueelle uutta 
liikennesuunnitelmaa. Lauttasaareen rakennetaan tällä hetkellä metroa. 
Metron tulo saattaa muuttaa nykyisiä bussireittejä, eli myös niitä, jotka 
kulkevat Heikkilänaukion poikki. On näin ollen mahdollista, että 
Heikkilänaukion järjestelyt muuttuvat merkittävästi. Joka tapauksessa 
liikennesuunnitelman laatimisen yhteydessä tarkistetaan 
pysäköintipaikkojen uudelleen järjestelyn ja niiden lisäämisen tarve.

Heikkilänaukion torialue on melko iso. Torialueen osittainen 
muuttaminen pysäköintialueeksi on kannatettavaa, jos aukion käyttö 
pysyy liikennesuunnitelmassa nykyisenlaisena. Mahdolliset 
pysäköintipaikat kannattaa varata lyhytaikaiseen pysäköintiin, jotta niitä 
käytettäisiin vain liikkeissä asioitaessa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Pekka Henttonen

Lisätiedot
Matti Laihonen, asiamies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi
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§ 231
Kaj / Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite pyöräverkon ja 
pyöräilymahdollisuuksien kehittämisestä

HEL 2013000695 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Vesa Korkkulan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite  
2 Helsingin seudun liikenne kuntayhtymän (HSL) lausunto 18.3.2013 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Vesa Korkkulan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Vesa Korkkula ja 11 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että pyörätiet tulisi jatkossa rakentaa kaikille keskeisille 
liikenneväylille yksisuuntaisina koko kadun pituudelta ja molemmin 
puolin ajoväylää. Lisäksi esitetään, että kaikille keskeisille 
joukkoliikenneasemille rakennettaisiin paremmat 
pyöräparkkimahdollisuudet, pyöräväylille laadittaisiin 
pyöräverkostokartat, kaupunkipyörät otettaisiin käyttöön ja 
mahdollistettaisiin pyörien kuljetus metron lisäksi myös 
lähijunaliikenteessä kaikkina vuorokaudenaikoina. Valtuutetut esittävät 
myös, että nykyiset mainospaikat, jotka haittaavat pyöräverkoston 
kehittämistä, tulisi siirtää tai poistaa käytöstä. Jatkossa katumainokset 
tulisi sijoittaa siten, etteivät ne estä pyöräväylien rakentamista.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntoon ja 
toteaa pyöräteiden suunnittelun osalta, että pyöräteiden yksi tai 
kaksisuuntaisuutta koskeva valinta tehdään tapauskohtaisesti, koska 
valinnassa tulee huomioida ympäröivät olosuhteet. Verkollisen 
toimivuuden ja tilankäytön kannalta voi yksisuuntainen pyörätie tai 
pyöräkaista kuitenkin olla paras vaihtoehto myös esikaupunkialueilla. 
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Olennaista on, että yksi ja kaksisuuntaisten järjestelyjen saumakohtiin 
kiinnitetään erityistä huomiota jatkuvuuden sekä selkeyden kannalta.

Vuoden 2013 alussa valmistuneessa pyöräilyn edistämisohjelmassa on 
esitetty muun muassa pyöräliikenteen viitoituksen täydentämistä 
keskeisille paikoille sijoitettavilla karttaopasteilla. 

Uusi kaupunkipyöräjärjestelmä pyritään ottamaan käyttöön vuonna 
2014. Tavoitteena on luoda Helsinkiin kaupunkipyöräjärjestelmä, joka 
tarjoaa uuden kulkutavan lyhyille matkoille järjestelmän kattaman 
alueen sisällä sekä tukea joukkoliikenteen käyttöä. 
Kaupunkipyöräjärjestelmän käyttöönottoa valmistellaan Liikennelaitos
liikelaitoksen (HKL) toimesta. Järjestelmän on tarkoitus olla 
mainosrahoitteinen, mikä edellyttää mainospaikkojen kytkemistä 
kaupunkipyöräasemien yhteyteen. Kaupunkipyörille pyritään löytämään 
asemapaikat, joille myös mainoslaitteet voidaan sijoittaa. Yleisesti 
mainosten sijoittelua ohjaavat aina kaupunkikuvalliset seikat sekä 
liikennetekniset reunaehdot. Mainoslaitteiden sijoittelussa pyritään 
varmistamaan, etteivät ne ole esteenä myöskään 
pyöräliikenneverkoston rakentamiselle.

Pyöräilyn edellytysten parantaminen joukkoliikenteen liityntämuotona 
on tärkeää. Polkupyörien säilytysmahdollisuuksia 
joukkoliikenneasemilla tullaan lähivuosien aikana parantamaan muun 
muassa lisäämällä erityisiä säilytyskatoksia ja pyörätelineitä. 

Kaupunginhallitus viittaa vielä Helsingin seudun liikenne kuntayhtymän 
(HSL) lausuntoon ja toteaa, että vuonna 2012 on laadittu Helsingin 
seudun liikennesuunnitelma HLJ 2011:n jatkotyönä Helsingin seudun 
liityntäpysäköintistrategia ja toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on 
kehittää liityntäpysäköintiä seudullisena, kuntarajoista riippumattomana 
kokonaisuutena siten, että se tukee kestävien tavoitteiden mukaista 
yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä. Työssä on selkeytetty 
polkupyörien ja autojen liityntäpysäköinnin roolia osana 
liikennejärjestelmää sekä muodostettu yhteinen seudullinen tahtotila 
liityntäpysäköinnin kehittämisestä. Määrällisenä tavoitteena 
toimenpidesuunnitelmassa on esitetty, että vuoteen 2020 mennessä 
Helsingin seudulla toteutetaan vähintään 17 400 uutta pyöräpaikkaa ja 
vuosina 20202035 pyöräpaikkoja lisätään edelleen vähintään 10 000.

HSL toteaa lausunnossaan, ettei aloitteessa esitetty polkupyörien 
kuljetus lähijunissa ruuhkaaikaan ole tarkoituksenmukaista, koska 
lähijunien kuormitukset ovat korkeita ruuhkaaikoina eikä kaikissa 
lähijunissa ole polkupyörien kuljetukseen soveltuvaa tilaa. Metrossa 
polkupyörän voi kuljettaa maksutta jos vaunussa on tilaa.

Kaupunginhallitus katsoo, että pyöräilyn edistäminen Helsingissä edellä 
mainituin toimenpitein on kannatettavaa, mutta sen edellytyksiä 
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parantavia investointeja suunniteltaessa tulee kuitenkin huomioida 
strategiakaudelle asetettu investointitaso, joka on aikaisempia vuosia ja 
investointiohjelmissa esitettyjä lähivuosien tasoja alhaisempi. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite  
2 Helsingin seudun liikenne kuntayhtymän (HSL) lausunto 18.3.2013 

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 15.05.2013 § 177

Pöydälle 15.05.2013

HEL 2013000695 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

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 490

HEL 2013000695 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Vesa Korkkulan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.
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Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

suvi.ramo(a)hel.fi

Liikennelaitos liikelaitos (HKL) 18.4.2013

HEL 2013000695 T 00 00 03

HKL:ltä on pyydetty lausuntoa valtuutettu Vesa Korkkulan (ym.) 
tekemään valtuustoaloitteeseen 28.3.2013 mennessä.

HKL osallistuu monin eri tavoin valtuustoaloitteessa esitettyihin 
pyöräilyn parantamiseen tähtääviin toimenpiteisiin. HKL osallistuu 
pyöräverkon rakentamiseen siltä osin kun pyörätie liittyy 
raitiovaunuliikenneverkon rakentamishankkeisiin, pyöräpysäköinnin 
kehittämiseen asemilla sekä valmistelee kaupunkipyöräjärjestelmän 
hankintaa. Lisäksi HKL tutkii mahdollisuuksia parantaa 
pyöräpalveluiden viestintää ja opastusta.

HKL on mukana pyöräverkon laajentamishankkeissa niiltä osin, kun 
pyöräverkkoa rakennetaan kaduilla joilla on myös 
raitiovaunuliikennettä. Pyöräkaistojen ja pyöräteiden rakentaminen 
pyritään yhdistämään raitiotieradan rakennustöihin  ja päinvastoin. 
Yhteisellä katutilan suunnittelulla ja töiden aikataulutuksella 
saavutetaan kaikkia parhaiten palveleva ratkaisu. Tämä edellyttää 
kaikkien osapuolten, erityisesti Kaupunkisuunnitteluviraston, 
Rakennusviraston ja HKL:n aktiivista osallistumista ja toisten 
huomioimista pyörätiehankkeissa. Tällaisia hankkeita ovat mm. 
Mannerheimintien pyörätien rakentaminen sekä Mechelininkadun 
pyörätien suunnittelu.

HKL näkee pyöräilyn merkittävänä osana julkisen liikenteen 
matkaketjua ja osana kestävää liikkumista. HKL haluaa tarjota erilaisia 
mahdollisuuksia yhdistää pyöräily joukkoliikennematkaan sekä matkan 
alku että loppupäässä. Pyöräpysäköinti asemilla luo mahdollisuuden 
tehdä matkan alkupään polkupyörällä. Pyörän kuljettaminen metrossa 
taas mahdollistaa sekä alku että loppupään tekemisen omalla 
polkupyörällä. Kaupunkipyöräjärjestelmä mahdollistaa kantakaupungin 
alueella tapahtuvien matkojen tekemisen pyörällä, mutta ilman omaa 
polkupyörää.

Osana turvallista pyöräpysäköintiä HKL kehittää lukittavaa 
pyöräsäilytysjärjestelmää, jonka ytimenä toimii asemalla oleva 
matkakortilla lukittava ja vartioitu pyöränsäilytyskaappi. Käyttäjän 
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rekisteröitymisellä  estetään kaappien väärinkäyttö. Tällaista lukittavaa 
pyöräsäilytysjärjestelmää kokeillaan heinäkuusta 2013 alkaen 
Vuosaaren metroasemalla. Tämän jälkeen laajennetaan suunnitelman 
mukaisesti järjestelmä muille Helsingin joukkoliikenneasemille.

Polkupyörien kuljetus metrossa on nykyisin sallittu, vaikkakin 
polkupyörän kuljettamista ruuhkaaikaan toivotaan välttämään. 
Nykyisellään polkupyörän kuljetusta metrossa ei ole opastettu erikseen. 
HKL on kuitenkin tutkinut mahdollisuuksia parantaa pyöräpalveluiden 
opastusta sekä asemilla että junassa.

Toukokuussa 2013 HKL yhdessä Aaltoyliopiston kanssa järjestää 
kuukauden mittaisen pilotin Sörnäisten metroasemalla, jossa tutkitaan 
polkupyöräkuljetusta metrossa. Pilotissa tutkitaan erilaisia 
kuljetusratkaisuja ja pyöräopastamista niin asemalla, aseman 
lähiympäristössä kuin metrojunassa.

HKL valmistelee Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmän hankintaa 
yhdessä Helsingin muiden hallintokuntien sekä JCDecaux Finland Oy:n 
kanssa. Tavoitteena on käynnistää uusi ja laadukas 
kaupunkipyöräjärjestelmä toukokuussa 2014. Järjestelmää on tarkoitus 
laajentaa vuoteen 2017 saakka siten, että se kattaa Helsingin 
kantakaupungin lisäksi Meilahden, Pasilan, Kumpulan, osan 
Lauttasaarta sekä projektialueet Kalasatamassa ja Jätkäsaaressa.

HKL:llä ei ole erillistä rahoitusta pyörähankkeiden toteuttamiseen. HKL 
käyttää nykyisin vuosittain noin 50.000 euroa pyöräpysäköinnin ja 
polkupyörien kuljetusmahdollisuuksien parantamiseen metroasemien 
peruskorjausten ja muiden rakennustöiden yhteydessä. 
Kaupunkisuunnitteluviraston laatiman pyöräilyn edistämisohjelman 
ehdotuksen mukaan HKL vastaisi tulevaisuudessa pyörien 
liityntäpysäköinnin lisäksi pyöräkeskuksista ja pyöräilyyn liittyvästä 
viestinnästä ja markkinoinnista. Suunnitelman mukaan tämä vaatisi 
vuosittain noin miljoona euroa, joka tulisi korvata HKL:lle joko 
sopimuksella tai osana kaupungin maksamaan infratukea.

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Talous ja suunnittelukeskus 11.4.2013
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Kaupunginvaltuutettu Vesa Korkkula ja 11 muuta valtuutettua esittävät 
valtuustoaloitteissaan, että Helsingin pyöräverkkoa ja 
pyöräilymahdollisuuksia kehitettäisiin seuraavin toimenpitein:
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1. Tulevaisuudessa rakennettavien pyöräteiden tulee olla 
yksisuuntaisia pyöräteitä, jotka erottuvat selkeästi autoteistä ja 
jalkakäytävistä. Nykyiset kaksisuuntaiset pyörätiet tulee myös muuttaa 
tällaisiksi, mikäli hyvää perustetta ei löydy vanhan malliselle ratkaisulle. 
Nykyaikainen pyörätie kulkee kadun molemmilla puolilla. 

2. Pyörätiet on rakennettava kaikille keskeisille liikenneväylille koko 
kadun pituudelta. Ainakin seuraavat kadut tarvitsevat kunnon pyörätiet 
tai nykyisten teiden kunnostuksen ensitilassa: Hämeentie, 
Mannerheimintie, Topeliuksenkatu, Mechelininkatu, Unioninkatu, 
Porthaninkatu, Bulevardi, Fredrikinkatu, Albertinkatu, Tukholmankatu, 
Teollisuuskatu, Mäkelänkatu, Sturenkatu ja Hermannin rantatie 

3. Kaikille keskeisille joukkoliikenneasemille on rakennettava paremmat 
pyöräparkkimahdollisuudet. Pyörää on myös voitava kuljettaa 
jatkossakin helposti metrossa ja junissa, jonka lisäksi pitää olla 
mahdollisuus ottaa pyörä mukaan kaikkina kellonaikoina. 

4. Pyöräverkostokartat pyöräteille. 

5. Kaupunkipyörät takaisin 

6. Kun kaupunki tekee sopimuksia katumainosten sijoittamisesta esim. 
JCDecaux Finland Oy:n kanssa, ei tulevia katumainoksia saa sijoittaa 
niin, että ne estävät pyöräteiden rakentamisen. Myös nykyiset 
mainospaikat, jotka haittaavat pyöräverkoston kehittämistä, on 
siirrettävä tai lopetettava. 

Talous ja suunnittelukeskus toteaa, että kaupungin 
strategiaohjelmaehdotuksen yksi tarkoitus on edistää kestävää 
liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta 
liikenteestä. Tavoitteena lisäys prosenttiyksiköllä vuosittain, 4 
prosenttiyksikköä valtuustokauden aikana. Tavoitteen saavuttamiseksi 
mainitaan seuraavat toimenpiteet:

 Jalankulku ja pyöräilyverkostojen jatkuvuutta ja turvallisuutta 
parannetaan. Kaupunkipyöräverkko rakennetaan 
joukkoliikenteen osaksi ja lisätään tietoisuutta kevyen liikenteen 
terveys ja ympäristöhyödyistä.

 Priorisoidaan joukkoliikenteen, kävelyn tai pyöräilyn osuutta 
nostavat liikennehankkeita.

 Toteutetaan Pyöräilynedistämisohjelman suosituksia.

Talous ja suunnittelukeskus toteaa, että 
strategiaohjelmaehdotuksessa on talouden tasapainottamisen 
toimenpiteenä asetettu strategiakaudelle vuotuiseksi investointien 
tasoksi 435 miljoonaa euroa. Investointitaso on aikaisempia vuosia ja 
investointiohjelmissa esitettyjä lähivuosien tasoja alhaisempi, mikä 
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tarkoittaa myös pyöräilyä koskevien investointien 
rahoitusmahdollisuuksien kapenemista. Kaikkia uusia 
investointihankkeita on tarkasteltava hyvin kriittisesti. 

Kantakaupungin pyöräliikenteen pääverkkosuunnitelmassa on esitetty 
useita uusia pyöräteitä ja kaistoja sekä nykyisten järjestelyiden 
parannustarpeita. Verkkoa rakennetaan vuosittain yleisten töiden 
lautakunnan käytössä olevien määrärahojen puitteissa.

Ehdotukset pyöräteiden yksisuuntaisuudesta, pyörien 
kuljetusmahdollisuudesta joukkoliikennevälineissä sekä katumainosten 
sijoittelusta ovat liikennesuunnittelullisia asioita, joihin HSL ja 
kaupunkisuunnittelulautakunta ovat lausunnoissaan vastanneet. 
Kaupunkisuunnittelulautakunta on myös kertonut aikeistaan parantaa 
pyöräverkostokarttatarjontaansa. Pyörien pysäköintipaikkojen 
lisäämisestä ja parantamisesta sekä kaupunkipyöräjärjestelmän 
hankinnasta HKL:llä on suunnitelmansa. 

Lisätiedot
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 09.04.2013 § 160
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Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Rakennusvirasto tekee tiivistä yhteistyötä kaupungin muiden 
toimijoiden, kuten kaupunkisuunnitteluviraston ja Helsingin seudun 
liikenteen (HSL), kanssa pyöräilyn edistämisessä sekä pyöräliikenteen 
kokonaisvaltaisessa kehittämisessä. Rakennusvirasto toimeenpanee 
osaltaan valtuustoaloitteessa esitettyjä toimenpiteitä pyöräverkon ja 
pyöräilymahdollisuuksien kehittämisessä tarkoitukseen osoitettujen 
määrärahojen puitteissa.

Pyöräliikenteen tavoiteverkko ja liikennejärjestelyt etenevät uusien 
suunnitteluperiaatteiden mukaisesti katukohtaisesti ja rakentaminen 
ohjelmoidaan kaupungin talousarviossa vuosittain myönnettävien 
määrärahojen puitteissa. Pyöräliikenteen viitoitus on osa 
liikenteenopastusta ja sitä on tarpeen täydentää keskeisille paikoille 
sijoitettavilla karttaopasteilla. Pyöräilyn edellytysten parantaminen 
osana joukkoliikenteen matkaketjua on tärkeää. Lautakunta kannattaa 
pyöräpysäköinnin mahdollisuuksien parantamista 
joukkoliikenneasemien yhteydessä. Kaupunkipyöräjärjestelmän 
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asemapaikkojen ja mainoslaitteiden sijoittamisessa huomioidaan sekä 
kaupunkikuvalliset että liikennetekniset reunaehdot. Lautakunta pitää 
tärkeänä, että katumainoksia ei sijoiteta niin, että pyöräliikenteen 
sujuvuus heikentyy.

Ympärivuotisen pyöräilyn mahdollistamiseksi pyöräväylien 
talvikunnossapitoon on kiinnitettävä huomiota. Samoin kadulle 
sijoittuvien työmaiden ja aluevuokrausten yhteydessä on varmistettava, 
että myös pyöräilyn tilantarve otetaan riittävästi huomioon. 

Käsittely

09.04.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutokset:
Lisätään päätösehdotuksen kolmannen kappaleen uudeksi neljänneksi  
virkkeeksi: ”Lautakunta kannattaa pyöräpysäköinnin mahdollisuuksien 
parantamista joukkoliikenneasemien yhteydessä.”

ja saman kappaleen loppuun uudeksi viimeiseksi virkkeeksi: 
”Lautakunta pitää tärkeänä, että katumainoksia ei sijoiteta niin, että 
pyöräliikenteen sujuvuus heikentyy.”

Lisätään päätösehdotuksen loppuun uudeksi neljänneksi kappaleeksi:
”Ympärivuotisen pyöräilyn mahdollistamiseksi pyöräväylien 
talvikunnossapitoon on kiinnitettävä huomiota. Samoin kadulle 
sijoittuvien työmaiden ja aluevuokrausten yhteydessä on varmistettava, 
että myös pyöräilyn tilantarve otetaan riittävästi huomioon.”  

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Penelope SalaSorsimo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39395

penelope.salasorsimo(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.03.2013 § 101
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Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Lausunto

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on nostettu pyöräilyn painoarvoa 
kaupunkisuunnittelussa. Keskeisiä tehtäviä ovat olleet 
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suunnitteluohjeiden päivitys toimivan pyöräilyympäristön 
suunnittelemiseksi, pyörätieverkon täydentäminen ja nykyisten väylien 
parantaminen. Vuoden 2013 alussa valmistuneessa pyöräilyn 
edistämisohjelmassa on määritelty suuntaviivat pyöräilyolosuhteiden 
jatkokehittämiselle tulevina vuosina. Edistämisohjelma käsittää 25 
toimenpidettä koskien politiikkaa, infraa, palveluja, viestintää, 
seurantaa ja toteutusprosessia. 

Edistämisohjelman pohjaksi on laadittu selvitys pyöräilyn hyödyistä ja 
kustannuksista, joka osoittaa pyöräliikenneinvestointien hyöty
kustannussuhteen olevan moninkertainen tavanomaisiin tiehankkeisiin 
verrattuna. Tältä pohjalta kaupunkisuunnitteluvirasto on esittänyt 
huomattavaa korotusta pyöräilyn edistämistä koskevaan rahoitukseen 
ja resursointiin.

Pyöräliikennejärjestelyjen kehittämiseksi liikennesuunnittelussa on 
päivitetty pyöräilyn keskeisiä suunnitteluperiaatteita. Merkittävä muutos 
on, että pyöräilyä ei enää rinnasteta jalankulkuun vaan pyöräily 
nähdään hidasvauhtisena ajoneuvoliikenteenä, jolla on omat 
erityistarpeensa koskien esimerkiksi väylien linjausta ja kaarresäteitä. 
Keväällä 2012 valmistuneessa pyöräliikenteen suunnitteluohjeen 
ensimmäisessä osassa on linjattu yleiset lähtökohdat suunnittelulle 
sekä linjaosuuksien poikkileikkausratkaisut. Vuoden 2013 aikana 
suunnitteluohje täydentyy risteysjärjestelyjä, liikenteen ohjausta ja 
eritysjärjestelyjä koskevilla ohjeilla. 

Suunnitteluohjeet määrittelevät yleisesti, millainen järjestely on 
tarkoituksenmukainen kussakin tilanteessa. Valintaan vaikuttavat muun 
muassa tarkasteltavan yhteyden funktio pyöräliikenneverkossa sekä 
mahdollisen autoliikenteen määrä ja nopeustaso. Pyöräliikenneverkon 
kehittämistä ohjaavat suunnitteluohjeiden lisäksi kantakaupungin 
pyöräliikenteen pääverkkosuunnitelma 2025 sekä pyöräliikenteen 
laatukäytävien (baanojen) verkkosuunnitelma.

Yksi ja kaksisuuntaisten pyörätiejärjestelyjen suositeltavuus riippuu 
ympäröivistä olosuhteista. Tiheässä kaupunkimaisessa katuverkossa 
kaksisuuntaisia pyörätiejärjestelyjä ei pääsääntöisesti tule käyttää, sillä 
ne johtavat ongelmiin liittymissä. Kaksisuuntaisen pyörätien 
yhdistäminen yksisuuntaiseen pyöräliikenneverkkoon (sekaliikenne, 
pyöräkaistat ja yksisuuntaiset pyörätiet) on myös ongelmallista. Usein 
myöskään käytettävissä oleva katutila ei riitä toimiviin kaksisuuntaisiin 
pyörätiejärjestelyihin esimerkiksi liittymissä tai bussipysäkkien kohdalla. 
Kantakaupungin pyöräliikenteen pääverkkosuunnitelmassa on 
ohjeellisesti esitetty, mitkä katuosuudet kantakaupungissa 
suunnitellaan yksisuuntaisiksi ja mitkä kaksisuuntaisiksi järjestelyiksi.  
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Esikaupunkialueilla, missä katuverkon luonne eroaa kantakaupungista, 
voidaan kaksisuuntaisilla pyörätiejärjestelyillä helpommin saavuttaa 
hyvä toimivuus. Verkollisen toimivuuden ja tilankäytön kannalta voi 
yksisuuntainen pyörätie tai pyöräkaista kuitenkin olla paras vaihtoehto 
myös esikaupunkialueilla. Pyöräteiden yksi tai kaksisuuntaisuutta 
koskeva valinta tehdään tapauskohtaisesti.  Olennaista kuitenkin on, 
että yksi ja kaksisuuntaisten järjestelyjen saumakohtiin kiinnitetään 
erityistä huomiota jatkuvuuden sekä selkeyden kannalta. 

Erillisiä pyöräliikennejärjestelyjä – pyöräteitä tai kaistoja – tarvitaan 
lähtökohtaisesti silloin, kun pyöräily muun ajoneuvoliikenteen kanssa 
samassa tilassa ei ole turvallista eli lähinnä autoliikenteen kokooja ja 
pääkatujen yhteydessä. Vastaavasti rauhallisiksi tarkoitetuilla 
tonttikaduilla pyritään parantamaan pyöräilyolosuhteita läpiajoa ja 
ajonopeuksia hillitsevin keinoin. Pääsääntö kaikkialla katuverkossa on, 
että pyöräily yhdistetään muuhun ajoneuvoliikenteeseen aina kuin 
mahdollista ja erotellaan aina kun on tarpeen. 

Kantakaupungin pyöräliikenteen pääverkkosuunnitelmassa on edellä 
mainittujen periaatteiden pohjalta esitetty uusia pyöräteitä tai kaistoja 
muun muassa Hämeentielle, Mannerheimintielle, Topeliuksenkadulle, 
Mechelininkadulle, Fredrikinkadulle, Albertinkadulle, Tukholmankadulle, 
Sturenkadulle ja Mäkelänkadulle. Bulevardin, Hermannin Rantatien, 
Unioninkadun ja Teollisuuskadun nykyisiä järjestelyjä on tarpeen 
parantaa. Porthaninkadun osalta erillisten pyöräliikennejärjestelyjen 
tarvetta ei ole mietitty, sillä kyseinen katuyhteys ei kuulu 
pyöräliikenteen pääverkkoon. Erilliset pyöräliikennejärjestelyt olisivat 
pyöräilyn kannalta sielläkin paikallaan, mutta edellyttäisivät 
todennäköisesti kadunvarsipysäköinnin poistamista. Toistaiseksi on 
perusteltua säilyttää nykyinen järjestely, ellei kadunvarsipysäköinnin 
poistaminen osoittaudu perustelluksi myös raitiovaunujen liikennöinnin 
kannalta.  

Tavoiteverkon suunnittelu etenee katukohtaisesti ja verkkoa 
rakennetaan kaupungin talousarviossa vuosittain myönnettävien 
määrärahojen puitteissa. Ensimmäisissä suunnittelukohteissa 
suurimmaksi haasteeksi on kuitenkin osoittautunut vuorovaikutus, 
jonka puutteellisuuden takia kaupunkisuunnittelulautakunta palautti 
uuteen valmisteluun Runeberginkadun ja Helsinginkadun suunnitelmat 
ja yleisten töiden lautakunta Mechelininkadun katusuunnitelman. 
Kaupunkisuunnitteluvirasto kehittää vuorovaikutuskäytäntöjään ja pyrkii 
saamaan suunnitelmat uuteen käsittelyyn mahdollisimman pian. 
Tavoiteverkon toteutus tulee joka tapauksessa viivästymään ainakin 
lähivuosien osalta.

Pyöräilyn edellytysten parantaminen joukkoliikenteen liityntämuotona 
on tärkeää. Polkupyörien säilytysmahdollisuuksia 
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joukkoliikenneasemilla tullaan lähivuosien aikana parantamaan mm. 
lisäämällä erityisiä säilytyskatoksia ja pyörätelineitä. Liityntäpysäköinnin 
kehittämisestä vastaavat keskeisesti HSL, HKL, VR ja liikennevirasto. 
Polkupyörien kuljettamista lähijunissa ja metrossa on syytä pyrkiä 
helpottamaan. Nykyisellään polkupyöriä saa kuljettaa lähinnä ruuhka
aikojen ulkopuolella, mutta jatkossa olisi tarkoituksenmukaista tutkia 
keinoja mahdollistaa polkupyörien kuljetus kaikkina kellon aikoina kuten 
esimerkiksi Kööpenhaminassa.

Pyöräilyn edistämisohjelmassa on esitetty pyöräliikenteen viitoituksen 
täydentämistä keskeisille paikoille sijoitettavilla karttaopasteilla. Kattava 
pyöräilyn opastusjärjestelmä kaipaa karttoja lähtökohtaisesti 
kaupunkien keskustoihin ja erityiskohteiden kuten ulkoilualueiden 
yhteyteen. Karttaopasteet täydentävät suuntaviitoitusta, mikä parantaa 
informaation laatua ja kattavuutta. Karttojen avulla kaupungissa liikkuja 
voi muodostaa kokonaiskäsityksen tuntemattomista alueista, mikä lisää 
varmuutta liikkumiseen ja nopeuttaa matkantekoa.      

Uusi kaupunkipyöräjärjestelmä pyritään ottamaan käyttöön vuonna 
2014. Tavoitteena on luoda Helsinkiin kaupunkipyöräjärjestelmä, joka 
tarjoaa uuden kulkutavan lyhyille matkoille järjestelmän kattaman 
alueen sisällä ja tukee joukkoliikenteen käyttöä. 
Kaupunkipyöräjärjestelmän käyttöönottoa valmistellaan HKL:n 
toimesta. Järjestelmän on tarkoitus olla mainosrahoitteinen, mikä 
edellyttää mainospaikkojen kytkemistä kaupunkipyöräasemien 
yhteyteen. Parhaillaan HKL ja KSV pyrkivät yhdessä löytämään 
kaupunkipyörien asemapaikat, joille myös mainoslaitteet voidaan 
sijoittaa.

Mainosten sijoittelua ohjaavat aina kaupunkikuvalliset seikat sekä 
liikennetekniset reunaehdot. Kaupunkisuunnitteluvirasto saa etukäteen 
nähtäväkseen yksityiskohtaiset suunnitelmat mainoslaitteiden 
sijoituspaikoista ja pyrkii varmistamaan, etteivät mainoslaitteet ole 
esteenä myöskään pyöräliikenneverkoston rakentamiselle.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Marek Salermo, diplomiinsinööri, puhelin: 310 37123

marek.salermo(a)hel.fi
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§ 232
Stj / Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite 
ammatinharjoittajamallin kokeilemisesta terveysasemilla

HEL 2012014523 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Sirpa AskoSeljavaaran aloitteen loppuun 
käsitellyksi.  

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
MarjaLiisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marjaliisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sirpa AskoSeljavaaran aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sirpa Asko
Seljavaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.  

Esittelijä

Valtuutettu Sirpa AskoSeljavaara ja viisi muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan lääkärien ammatinharjoittajamallin 
kokeilumahdollisuuden selvittämistä jollakin terveysasemalla.   

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että 
ammatinharjoittajayrittäjänä toimiminen ja työskentely 
palvelussuhteessa on määritelty lainsäädännössä. Vastuukysymykset 
mm. potilasvahingoista, tietosuojasta sekä korvaukset tukipalveluista, 
tiloista, laitteista ja välineistä sekä avustavasta henkilökunnasta 
määräytyvät eri tavalla ammatinharjoittajalääkärin ja palvelusuhteessa 
olevan lääkärin toiminnassa. Vallitsevassa oikeuskäytännössä 
tulkinnanvaraiset järjestelyt katsotaan useimmiten palvelussuhteiksi 
kuntaan tai kuntayhtymään.          

Kaupunginhallitus katsoo, että terveydenhuollon järjestämistä ja 
rahoitusta koskevan lainsäädäntötyön keskeneräisyyden vuoksi 
ammatinharjoittajamallin kokeilu terveysasemilla ei ole ajankohtaista, 
mutta asiaan voidaan tarvittaessa palata lainsäädäntötyön valmistuttua.  

Esittelijä
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Kaupunginhallitus

Lisätiedot
MarjaLiisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marjaliisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sirpa AskoSeljavaaran aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 15.05.2013 § 179

Pöydälle 15.05.2013

HEL 2012014523 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
MarjaLiisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marjaliisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 493

HEL 2012014523 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sirpa Asko
Seljavaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.  

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
MarjaLiisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
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marjaliisa.rautanen(a)hel.fi

Talous ja suunnittelukeskus 15.3.2013

HEL 2012014523 T 00 00 03

Aloitteessa todetaan, että muissa pohjoismaissa 
perusterveydenhuollon lääkärit toimivat itsenäisinä 
ammatinharjoittajina, jolla lääkäripulaa on voitu ehkäistä. Edelleen 
aloitteessa esitetään mm., että sosiaali ja terveysvirasto tutkii 
mahdollisuutta ammatinharjoittajamallin kokeilemiseksi jollain Helsingin 
terveysasemista. 

Talous ja suunnittelukeskus viittaa sosiaali ja terveyskeskuksen 
lausuntoon ja toteaa, että ammatinharjoittajamallin kokeilu 
helsinkiläisillä terveysasemilla ei ole ajankohtaista, johtuen mm. 
terveydenhuollon järjestämistä ja rahoitusta koskevan lainsäädäntötyön 
keskeneräisyydestä ja uuden viraston toiminnan vakiinnuttamiseen 
liittyvistä haasteista.

Lisätiedot
Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Sosiaali ja terveyslautakunta 26.02.2013 § 41

HEL 2012014523 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

"Aloitteessa  käytettyä käsitettä ammatinharjoittajamalli ei ole tarkasti 
määritelty. Sikäli kuin tarkoitetaan ammatinharjoittamisen muodossa 
tapahtuvaa yrittäjyyttä, siihen kuuluvat olennaisena osana mm. yrittäjän 
vapaus päättää tekemisestään, sen sisällöstä, ajankohdasta ja 
toteuttamistavasta sekä yrittäjän riski ja vastuu omasta 
toimeentulostaan, sosiaaliturvastaan ja palveluksessaan olevasta 
työvoimasta.

Termillä ammatinharjoittajamalli on viitattu mm. muiden Pohjoismaiden 
malleihin. Näissä maissa terveydenhuolto on kokonaisuudessaan 
organisoitu Suomesta poikkeavalla mallilla, minkä vuoksi noista maista 
saadut kokemukset ammatinharjoittajamallista eivät ole sellaisenaan 
siirrettävissä Suomeen.
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Norjan perusterveydenhuollon lääkärit työskentelevät sikäläisen 
lainsäädännön mukaan itsenäisinä yrittäjinä. Lääkärit ovat 
sopimussuhteessa asianomaiseen kuntaan. Toimeksiantosopimuksissa 
määritellään lääkärin saavutettavuusajat, tilojen ja laitteiden 
vaatimukset, mahdolliset päivystysvelvoitteet jne. 
Yleislääkäripraktiikkaa harjoittava lääkäri voi olla myös kokonaan tai 
osittain työsuhdetta vastaavassa palvelussuhteessa kuntaan. 

Norjassa lääkärin työmäärä ja työtehtävien laatu määräytyvät 
potilaslistan mukaan. Listalla voi olla kerrallaan enintään 2 500 
potilasta. Lääkäri määrittelee lähtökohtaisesti itse potilaslistan koon. 
Käytännössä listat ovat olleet kooltaan selvästi alle 1 500 potilasta. 
Lääkäri ei voi valita yksittäisiä potilaita. Palveluntuotannosta perityt 
palkkiot määräytyvät kansallisesti vahvistetun yhtenäisen taksan 
mukaan. Palkkiohinnoitteluneuvottelut käydään valtion, kuntien 
keskusjärjestön ja Norjan Lääkäriliiton välillä. Norjan järjestelmässä 
ammatinharjoittajilla ei ole aitoa yrittäjäriskiä siinä mielessä kuin 
oikeuskäytäntö Suomessa asiaa tulkitsee. Kunnilla on myös laajahko 
valta ohjata ja valvoa lääkärin työtä, minkä lisäksi lääkäri on velvollinen 
huolehtimaan tietyistä kunnan osoittamista lisävastuista. 

Tanskan ammatinharjoittajamalli vastaa pääperiaatteiltaan Norjan 
mallia. Tanskan julkisen terveydenhuollon järjestämisvastuu on viidellä 
alueellisella organisaatiolla. Yleislääkäripalveluita tarjoavat itsenäiset 
ammatinharjoittajat. Järjestäjän ja tuottajan välisistä kysymyksistä 
sovitaan kansallisella tasolla. 

Tanskalaiset "terveyskeskukset" eivät tarjoa sairaanhoidollisia 
palveluita. Kuntien vastuulla on mm. vanhusten laitoshoito, kotihoito, 
kouluterveydenhuolto, terveyden edistäminen, kuntoutus ja 
päihdehuolto. Yleislääkärit tekevät yhteistyötä kuntien kanssa. 
Äitiysneuvolapalveluista vastaavat yleislääkärit ja sairaalat. 
Lastenneuvolapalveluista vastaavat yleislääkärit ja kuntien 
terveyskeskukset.

 Yrittäjyys perusterveydenhuollossa raportin (Sosiaali ja 
terveysministeriön selvityksiä 12362115; 2004: 9) mukaan 
ammatinharjoittajayrittämistä ei suomalaisen työsopimuslainsäädännön 
mukaan ole mahdollista järkevällä tavalla tuoda terveyskeskustyöhön, 
eikä sairausvakuutuskorvauksiakaan voida ulottaa terveyskeskuksessa 
työskentelevän ammatinharjoittajan palkkioihin. 

Terveyskeskuksissa oli em. raportin valmistumisen aikaan hoitamatta 
11% lääkärinviroista. Tilanne on sittemmin kohentunut kun 
lääkärikoulutusta on lisätty ja lääkärityövoimaa valmistuu enemmän 
kuin työelämästä poistuu.  30.6. 2012 Helsingin terveyskeskuksen 
terveysasemien 333 vakanssista hoitamattomien avointen vakanssien 
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määrä oli 18, mikä on 5,4% vakanssien kokonaismäärästä. Suomen 
terveyskeskusten vähitellen  parantunut lääkäritilanne on pysäyttänyt 
ulkoistamisten kasvun ja vähentänyt tilapäistä ostopalvelua. 

Em. raportissa on käsitelty ammatinharjoittajamalliin liittyviä juridisia ja 
käytännöllisiä ongelmia. Ammatinharjoittajayrittäjänä toimiminen ja 
palvelussuhteessa toimiminen on pidettävä toisistaan erillään. Tätä 
edellyttää mm. vastuun määräytyminen potilasvahingoista, tietosuojan 
järjestäminen kummallekin toiminnalle, tukipalvelujen ja niistä koituvien 
kustannusten sovittaminen yhteen.  Ongelman voi muodostaa myös 
korvauksen määrittäminen tiloista, laitteista ja välineistä sekä 
avustavasta henkilökunnasta. Ammatinharjoittajayrittäjän toimintaan 
kuuluu, että hän itse kantaa vastuun näistä kustannuksista 
täysimääräisesti.

Suomessa vallitsevan työsopimuslainsäädännön ja siitä omaksutun 
tulkinnan mukaan kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa oleva 
henkilö ei voi toimia osaa ajastaan edellä kuvatulla tavalla 
ammatinharjoittajan asemassa, vaan hänen katsotaan olevan 
palvelussuhteessa kuntaan tältäkin osin. Samoin sellainen tilanne, 
jossa lääkäri työskentelisi Norjan mallin mukaisesti kokopäiväisesti 
ammatinharjoittajayrittäjänä, on vaikeasti toteutettavissa nykyisen 
lainsäädännön puitteissa. 

Kysymys on lainsäädännöllä määritetyistä asioista, joista ei voida toisin 
sopia. Ei voida sitovasti sopia, että kysymyksessä on toimiminen 
ammatinharjoittajayrittäjänä tai palvelussuhteessa. Kysymys siitä, onko 
kyseessä ammatinharjoittajayrittäjänä vai palvelussuhteessa tapahtuva 
toiminta, ratkaistaan kokonaisarvion perusteella, mutta asiantuntijoiden 
käsitys ja myös oikeuskäytäntö tukevat näkemystä, että tällainen 
järjestely varsin järjestelmällisesti useimmiten katsotaan 
palvelussuhteeksi. 

Ottaen huomioon edellä kuvatut juridiset seikat,  terveydenhuollon 
järjestämistä ja rahoitusta koskevan lainsäädäntötyön  keskeneräisyys 
ja uuden viraston toiminnan vakiinnuttamiseen liittyvät haasteet 
sosiaali ja terveyslautakunta  toteaa, että ammatinharjoittajamallin 
kokeilu helsinkiläisillä terveysasemilla ei ole ajankohtaista.

Terveysvaikutusten arviointi

Terveyspalvelujen saatavuutta ja vaikuttavuutta parantavilla työn 
uudelleen järjestelyillä on positiivisia vaikutuksia kansanterveyteen. 
Tällaisia järjestelyitä ovat esimerkiksi Helsingin terveysasemilla 
käytössä olevat  työparimalli, listautumismalli ja 
takaisinsoittojärjestelmä."

Esittelijä
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virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi
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§ 233
Stj / Valtuutettu Kati Peltolan aloite terveysasemapalvelujen 
saamisesta Koskelan vanhustenkeskuksesta

HEL 2012015136 T 00 00 03

Päätös

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Kati Peltolan aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Kati Peltolan aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Kati Peltola ja kolme muuta valtuutettua esittävät, että 
Koskelan vanhustenkeskuksen lääkäri ja sairaanhoitopalvelut 
järjestetään niin, että vaikeasti liikkuvat ja muutkin lähipalvelua 
tarvitsevat voisivat käyttää niitä joinakin päivinä viikossa. 

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali ja terveyslautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että  Koskelan terveysaseman asiakaspalvelutiloista 
luopuminen on osa palveluverkon kehittämissuunnitelmaa.

Lähipalvelupistetoimintaa kokeiltiin terveyslautakunnan 25.10.2005 
tekemän päätöksen mukaisesti. Lähipalvelupisteet oli tarkoitettu 
ensisijaisesti lapsiperheille ja vanhusväestölle alueilla, joilla pisteet mm. 
kulkuyhteyksien takia katsottiin tarpeellisiksi. Lähipalvelupisteissä oli 
väestön itsehoitotila (ITEpiste) ja terveydenhoitajan työhuone. ITE 
piste on tarkoitettu asukkaiden itsenäiseen oman terveydentilan 
seurantaan. Terveydenhoitajien tarjoamasta asiointimahdollisuudesta 
huolimatta asukkaat valitsivat mieluummin itselleen sopivan 
vastaanottoajan omalta terveysasemalta. Sen sijaan kokemukset 
osoittivat, että ITEpisteitä kannattaa edelleen kehittää ja tuoda niitä 
kaupunkilaisten käyttämien palvelujen lähelle tai yhteyteen.
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1.5.2011 voimaan astuneen terveydenhuoltolain mukaan kuntalaiset
ovat voineet hakeutua vapaasti haluamalleen terveysasemalle.
Koskelan alueelta on hyvät julkiset liikenneyhteydet Oulunkylän
terveysaseman lisäksi myös Kallion ja Vallilan terveysasemalle sekä
tulevalle Kalasataman terveysasemalle.

Yhdistymällä Oulunkylän terveysasemalle, Koskelan terveysaseman
avosairaanhoito saa asianmukaiset, terveysasemaksi suunnitellut tilat,
jossa tarjotaan perusterveydenhuollon moniammatillisen
avosairaanhoidon lisäksi neuvolapalveluja, erilaisia ryhmätoimintoja
sekä erityistyöntekijöiden palveluja.

Kaupunginhallitus yhtyy sosiaali ja terveyslautakunnan näkemykseen, 
ettei Koskelan alueelle ole tarpeen perustaa erillistä, 
vastaanottotoimintaa sisältävä lähipalvelupistettä. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Kati Peltolan aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 15.05.2013 § 182

Pöydälle 15.5.2013

HEL 2012015136 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
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Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 496

HEL 2012015136 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
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Sosiaali ja terveyslautakunta 19.03.2013 § 61

HEL 2012015136 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali ja terveyslautakunta päätti antaa terveysasemapalvelujen 
saamisesta Koskelan vanhustenkeskuksesta koskevasta aloitteesta 
seuraavan lausunnon:

"Terveyslautakunnan 17.5.2011 tekemän palveluverkon kehittäminen ja 
jatkosuunnittelu päätöksen mukaisesti terveyskeskus luopuu Koskelan 
terveysaseman asiakaspalvelutiloista, sen yhdistyessä Oulunkylän 
terveysasemaan 1.3.2013 alkaen.

Terveydenhuollon lähipalvelujen määritelmistä suurin osa on listauksia 
siitä, mitä lähipalveluihin kuuluu. Etäisyyksistä palveluihin ei 
määritelmissä ole mainintoja, vaan palvelujen pitäisi määritelmien 
mukaan sijaita kohtuullisen matkan päässä ja/tai omassa kunnassa 
esim. hyvien joukkoliikennepalvelujen piirissä. STM:n 2002 
toimeenpantu kansallinen terveysprojekti antaa terveydenhuollon 
lähipalveluista seuraavanlaisen kuvauksen: "Terveydenhuollon 
lähipalvelut tuotetaan lähellä kuntalaisia. Lähipalveluja ovat ehkäisevä 
terveydenhuolto, äkillisesti sairastuneiden hoidon järjestäminen, 
avohoidon vastaanottopalvelut, pääosa kroonisten sairauksien 
hoidosta, osa kuntoutuksesta, hammashuolto, vanhusten hoito, 
mielenterveystyön avohoitopalvelut sekä työterveyshuolto." Tämän 
mukaan lähipalvelut järjestetään kuntakohtaisesti tai seudullisena 
yhteistyönä 20 000–30 000 asukkaan väestöpohjalle, mikä luo 
toimintaedellytykset noin 12–18 lääkärille. Toimipisteverkon tulee olla 
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hajautettu siten, että matkat eivät muodostu terveyspalvelujen käytön 
esteeksi.

Lähipalvelupistetoimintaa kokeiltiin terveyslautakunnan 25.10.2005 
tekemän päätöksen mukaisesti silloisen terveysasemaverkon 
kehittämislinjauksella keskitettävien terveysasemien alueilla. 
Lähipalvelupisteet oli tarkoitettu ensisijaisesti lapsiperheille ja 
vanhusväestölle alueilla, joissa ne mm. kulkuyhteyksien takia katsottiin 
tarpeellisiksi. Lähipalvelupisteissä oli väestön itsehoitotila (jäljempänä 
ITEpiste) ja terveydenhoitajan työhuone. ITE piste on tarkoitettu 
asukkaiden itsenäiseen oman terveydentilan seurantaan. Pisteisiin on 
sijoitettu materiaalia ja välineitä oman terveydentilan arvioimiseen ja 
seurantaan. Lähipalveluspisteessä sijaitsevaa työhuonetta oli tarkoitus 
käyttää erikseen sovittavien yksilökäyntien vastaanotoilla sekä 
ryhmätapaamisissa.

Vironniemen, Viikin ja Myllypuron alueilla sijainneiden 
lähipalvelupisteiden terveydenhoitajien vastaanotoilla kävi vain 08 
asiakasta kuukaudessa. Terveydenhoitajien tarjoamasta 
asiointimahdollisuudesta huolimatta asukkaat valitsivat mieluummin 
itselleen sopivan vastaanottoajan omalta terveysasemalta. Sen sijaan 
lähipalvelupisteistä saadut ITE pisteitä koskevat kokemukset osoittivat, 
että ITEpisteitä kannattaa edelleen kehittää ja tuoda niitä 
kaupunkilaisten käyttämien palvelujen lähelle tai yhteyteen.

1.5.2011 voimaan astuneen terveydenhuoltolain mukaan kuntalaiset 
ovat voineet hakeutua vapaasti haluamalleen terveysasemalle. 
Koskelan alueelta on hyvät julkiset liikenneyhteydet Oulunkylän 
terveysaseman lisäksi myös Kallion ja Vallilan terveysasemalle (sekä 
tulevalle Kalasataman terveysasemalle). Koskelan asukkaiden 
käytössä on normaaliliikenteen lisäksi erityisesti huonosti liikkuville 
suunnattu, matalalattiabussilla ajava J60 kutsulinja. Kutsulinja palvelee 
arkisin klo 7–18 ja tilaus on mahdollista tehdä 2 viikko–1 tunti ennen 
haluttua matkustusaikaa julkisen liikenteen pysäkille tai myös 
sivukaduille. Asukkaat, jotka eivät pysty enää käyttämään 
terveysasemapalveluja, kuuluvat lisäksi pääsääntöisesti kotihoidon 
palveluiden piiriin.

Yhdistymällä Oulunkylän terveysasemalle, Koskelan terveysaseman 
avosairaanhoito saa asianmukaiset, terveysasemaksi suunnitellut tilat, 
jossa tarjotaan perusterveydenhuollon moniammatillisen 
avosairaanhoidon lisäksi neuvolapalveluja, erilaisia ryhmätoimintoja 
sekä erityistyöntekijöiden palveluja.

Helsingin terveyskeskuksessa saatujen kokemusten mukaan toimiva 
terveysasema on vähintään viisi työparia sisältävä yksikkö. 
Pienemmissä yksiköissä erityisesti henkilöstön äkilliset poissaolot 
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aiheuttavat merkittävää vastaanottotoimintojen haavoittuvuutta.  
Tutkimusten mukaan moniammatillinen työpari ja tiimityöskentely 
edistää potilaan sujuvampaa hoitoa. Esimerkiksi tarkoituksenmukaisen 
hoidon tarpeen arvioinnin ja riittävien konsultaatiomahdollisuuksien 
perusteella potilas voidaan terveysasemalla ohjata suoraan oikean 
ammattihenkilön hoitoon ja vältytään ns. potilaan turhalta 
juoksuttamiselta. Terveysasemilla on lisäksi käytössä 
takaisinsoittojärjestelmä. Yhden tai kahden henkilön 
lähipalvelupisteissä ei edellä mainittuja laadukkaan hoidon edellytyksiä 
voida vastaavasti turvata. Etäpisteinä toimivien lähipalveluiden 
toiminnan suunnittelu, koordinointi ja toteuttaminen edellyttävät 
runsaasti lisätyötä ja hankaloittaa myös varsinaisen terveysaseman 
vastaanottotoimintaa sekä palvelujen tuottavuutta.

Koskelan vanhustenkeskuksen (tulevan monipuolisen 
palvelukeskuksen) tehtävänä on järjestää laitoshoitoa, lyhytaikaista ja 
osavuorokautista hoitoa sekä arviointi ja kuntoutuspaikkoja. Tuleva 
monipuolinen palvelukeskus sisältää lisäksi asumispalveluja, 
ryhmäkoteja, päivätoimintaa ja palvelukeskustoimintaa. 
Vanhustenkeskuksen nykyinen henkilökunta ja tilat on mitoitettu 
toimimaan em. tehtävissä, joten vanhustenkeskuksella ei ole 
mahdollisuutta toteuttaa terveyspalveluita alueen muulle väestölle.

Sosiaali ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että kuntalaisille tarjotaan 
vapaan hakeutumisen periaatteella tuotetut laadukkaat 
terveydenhuoltopalvelut. Edellä kuvatun perusteella sosiaali ja 
terveyslautakunta ei katso tarpeelliseksi, että Koskelan alueelle 
perustetaan erillinen vastaanottotoimintaa sisältävä lähipalvelupiste.

Sosiaali ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että väestöä 
informoidaan riittävästi Koskelan ja Oulunkylän terveysasemien 
yhdistymisestä, yhdistetyn terveysaseman yhteystiedoista, alueiden 
kulkuyhteyksistä sekä kuntalaisten oikeudesta valita vapaasti 
terveysasema jolla he haluavat asioida. Edelleen sosiaali ja 
terveyslautakunta pitää tärkeänä, että itsehoitoon tarkoitettuja ITE
pisteitä kehitetään ja lisätään kaupunkilaisten käyttämien muiden 
palvelujen yhteyteen.

Terveysvaikutusten arviointi:

Koskelan terveysaseman yhdistyminen Oulunkylän terveysasemaan 
aiheuttaa osalle asukkaista asiointimatkojen pidentymisen. 
Terveysasemien yhdistämisellä voidaan kuitenkin vähentää 
terveyspalvelujen tuottamisen haavoittuvuutta, järjestää kattavammin 
avosairaanhoidon ja erityistyöntekijöiden palveluja, taata laajemmat 
mahdollisuudet konsultointiin ja kollegojen tukeen sekä turvata 
hoidossa tarvittavat tarkoituksenmukaiset tilat ja laitteet. 
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Terveysasemalla annettavalla moniammatillisella työpari ja 
tiimityöpalvelulla voidaan turvata asukkaille laadukkaammat ja 
sujuvammat terveyspalvelut kuin etäpisteinä toimivissa 
lähipalvelupisteissä."

26.02.2013 Pöydälle

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hannu Juvonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52481

hannu.juvonen(a)hel.fi
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§ 234
Stj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite vanhusasiamiehestä 

HEL 2012015498 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Mirka Vainikan aloitteen loppuun käsitellyksi.  

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
MarjaLiisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marjaliisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mirka Vainikan aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mirka Vainikan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.  

Esittelijä

Valtuutettu Mirka Vainikka ja 10 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan vanhusasiamiehen tehtävän perustamista 
vanhusneuvoston aseman vahvistamista ja sen sihteerinä toimimista 
varten.       

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että laki 
ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 
sosiaali ja terveyspalveluista (980/2012, ns. vanhuspalvelulaki) tulee 
voimaan 1.7.2013. Lain 11 §:ssä säädetään vanhusneuvostosta, joka 
kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis ja 
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi.    

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingissä on perustettu 
vanhusneuvosto jo vuonna 1997 kaupungin ja sen alueella toimivien 
vanhusjärjestöjen pysyväisluonteiseksi yhteistyöelimeksi. Helsingin 
vanhusneuvosto on ollut merkittävä toimija ikäihmisten asioiden 
edistäjänä tekemällä aloitteita ja esityksiä vanhuksia ja heidän 
elinolojaan koskevissa asioissa  sekä antamalla lausuntoja eri 
hallintokuntien vanhusten palveluihin liittyvistä suunnitelmista ja 
ehdotuksista. Vanhusneuvosto on myös seurannut aktiivisesti 
vanhuspalvelujen toteutumista Helsingissä ja kiinnittänyt huomiota 
palvelujen rakenteelliseen järjestelyyn, riittävyyteen ja laatuun.  
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Kaupunginhallitus katsoo, että Helsingin vanhusneuvoston tehtävät 
ovat pitkälti samoja kuin voimaan tulevassa lainsäädännössä 
vanhusneuvostolle määritellyt tehtävät. Kunnallisista 
vanhusasiamiehistä ja heidän tehtävistään ei säädetä laissa. 
Kaupunginhallitus katsoo, että vanhusneuvoston sihteerin on 
tarkoituksenmukaista tuntea kunnan strategista suunnittelua ja 
kunnallishallintoa, kunnan eri toimialoja, lainsäädäntöä, 
palvelujärjestelmiä sekä järjestelmien ja hallinnon toimintatapoja. 
Sosiaali ja terveysviraston nimeämä vanhusneuvoston sihteeri, joka 
on sairaala kuntoutus ja hoivaosaston toiminnan suunnittelija,  käyttää 
arviolta noin puolet työajastaan vanhusneuvoston sihteerin tehtäviin.            

Kaupunginhallitus katsoo, että kaupungin strategiaohjelmassa ja 
talousarviossa olevat vanhuspalveluja koskevat linjaukset velvoittavat 
kaikkia hallintokuntia. Lisäksi uudistetussa sosiaali ja terveystoimessa 
tehdään entistä tiiviimmin yhteistyötä ikäihmisten laajapohjaisten, 
laadukkaiden ja oikeaaikaisten palvelujen ja hoidon koordinoimiseksi. 
Näin ollen kaupunginhallitus ei pidä tarkoituksenmukaisena erillisen 
vanhusasiamiehen tehtävän perustamista.     

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
MarjaLiisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marjaliisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mirka Vainikan aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 15.05.2013 § 186

Pöydälle 15.05.2013

HEL 2012015498 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
MarjaLiisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marjaliisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 500

HEL 2012015498 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
MarjaLiisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marjaliisa.rautanen(a)hel.fi

Talous ja suunnittelukeskus 13.3.2013

HEL 2012015498 T 00 00 03

Talous ja suunnittelukeskus pitää tärkeänä ikäihmisten elinolojen 
edistämistä ja palvelujen turvaamista. Vanhusasiamiehen tehtävän 
perustamisesta kaupunginhallitus on todennut mm. 16.5.2011, että 
suurin osa ehdotetulle vanhusasiamiehelle esitetystä 
tehtäväkokonaisuudesta toteutuu jo nyt normaalitoimintana vanhusten 
palvelujen työntekijöiden sekä sosiaali, potilas, veteraani ja 
vammaisasiamiesten toimesta. Asiamiesten tehtäviin kuuluu neuvoa 
sekä asiakkaita että heidän läheisiään, tiedottaa asiakkaiden 
oikeuksista ja opastaa heitä esimerkiksi muistutuksiin ja valituksiin 
liittyvissä asioissa. Khs piti perusteltuna odottaa tulevan 
vanhuspalvelulain voimaantuloa ja arvioida uudelleen tarvittaessa sen 
jälkeen vanhusneuvoston ja ehdotetun vanhusasiamiehen asema ja 
tehtävät.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 
sosiaali ja terveyspalveluista 980/2012, eli ns. vanhuspalvelulaki 
(käytetään jäljempänä), vahvistettiin 28.12.2012 ja se astuu voimaan 
1.7.2013. Vanhuspalvelulaissa säädetään vanhusneuvostosta ja sen 
tehtävistä. Helsingin vanhusneuvostolle aikaisemmin määritellyt 
tehtävät ovat pitkälti samoja kuin nyt lakisääteistettävän 
vanhusneuvoston tehtävät. Sen sijaan lakiin ei ole sisällytetty 
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määrittelyä kunnallisista vanhusasiamiehestä ja heidän tehtävistään. 
Sosiaali ja terveysvirasto on nimennyt vanhusneuvoston sihteerin 
tehtävään toiminnan suunnittelijan.

Sosiaali ja terveystoimi yhdistyi 1.1.2013. Rakenneuudistus 
mahdollistaa entistä tiiviimmän sosiaali ja terveyspalveluiden 
yhteistyön ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi. Lisäksi 
yhdistyminen tukee sekä laajapohjaista laadukkaiden ja oikeaaikaisten 
sosiaali ja terveyspalvelujen kehittämistä että aiempaa parempaa 
iäkkäiden hoidon koordinoimista. Uusi sosiaali ja terveysvirasto jatkaa 
ja edelleen kehittää vanhusneuvoston, muiden hallintokuntien 
(asuminen, liikunta, kulttuuri ja joukkoliikenne) ja kolmannen sektorin 
kanssa tehtävää yhteistyötä ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Talous ja suunnittelukeskus toteaa, että kaupungin 
suunnittelujärjestelmässä tavoitteena on linjata asiat 
strategiaohjelmassa ja tavoitteet konkretisoituvat talousarviossa. 
Strategiaohjelmaan on sisällytetty kaikkia hallintokuntia velvoittavat 
vanhuspalveluja koskevat kaupungin yhteiset linjaukset. 

Edellä mainittuihin seikkoihin viitaten talous ja suunnittelukeskus ei 
pidä tarpeellisena erillisen vanhusasiamiehen toimen perustamista 
turvaamaan ikäihmisten palveluja.

Lisätiedot
Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Sosiaali ja terveyslautakunta 26.02.2013 § 43

HEL 2012015498 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali ja terveyslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon:

"Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 
sosiaali ja terveyspalveluista 980/2012, eli ns. vanhuspalvelulaki 
(käytetään jäljempänä), vahvistettiin 28.12.2012 ja se astuu voimaan 
1.7.2013. Laki täydentää sosiaali ja terveydenhuollon yleis ja 
erityislainsäädäntöä. Lain tarkoitus on tukea ikääntyneen väestön 
hyvinvointia sekä edistää sen mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa 
vaikuttavien päätösten valmisteluun ja palvelujen kehittämiseen 
kunnassa. Lisäksi lain tarkoitus on parantaa iäkkään henkilön 
mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali ja terveyspalveluja sekä 
vahvistaa hänen mahdollisuuttaan vaikuttaa hänelle järjestettävien 
palvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan.
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Vanhuspalvelulain 2 luvussa säädetään kunnan yleisistä 
velvollisuuksista. Lain 5 §:n mukaan kunnan on laadittava suunnitelma 
toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, 
toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden 
henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja 
kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja 
kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana 
kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy 
kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. Lain 6 § 
painottaa iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen 
riittävyyden ja laadun vuosittaista arviointia kunnan alueella. Arvioinnin 
pohjaksi kunnan on kerättävä säännöllisesti palautetta palveluja 
käyttäviltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä kunnan 
henkilöstöltä. Arvioinnissa on lisäksi otettava huomioon 
sosiaaliasiamiehen vuosittaisessa selvityksessä esitetyt havainnot.

Vanhuspalvelulain 11 §:ssä säädetään vanhusneuvostosta. Kunnan on 
asetettava ikääntyneen väestön osallistumis ja 
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja 
huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto on otettava 
mukaan 5 §:ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun ja 6 §:ssä 
tarkoitettuun arviointiin. Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava 
mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, 
valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen 
väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, 
asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen 
taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta. 

Helsinkiin on perustettu vanhusneuvosto jo vuonna 1997 ilman 
lainsäädännön velvoitetta. Helsingin vanhusneuvosto on Helsingin 
kaupungin ja sen alueella toimivien vanhusjärjestöjen 
pysyväisluonteinen yhteistyöelin. Kaupunginhallitus päätti 18.2.2013 
asettaa toimikaudeksi 2013  2014
vanhusneuvoston ja valita siihen 19 jäsentä. Vanhusneuvoston 
jäsenistä on muodostettu työryhmiä, jotka ovat valmistelleet esityksiä ja 
lausuntoja vanhusneuvoston työvaliokunnan ja kokousten 
käsiteltäväksi. Neuvosto on kokoontunut kerran kuukaudessa 
kesäkuukausia lukuun ottamatta. Vanhusneuvosto on ollut merkittävä 
toimija ikäihmisten asioiden edistäjänä tekemällä aloitteita ja esityksiä 
vanhuksia ja heidän elinolojaan koskevissa asioissa sekä antamalla 
lausuntoja eri hallintokuntien vanhusten palveluihin liittyvistä 
suunnitelmista ja ehdotuksista. Vanhusneuvosto on myös seurannut 
aktiivisesti vanhuspalvelujen toteutumista Helsingissä ja kiinnittänyt 
huomiota palvelujen rakenteelliseen järjestelyyn, riittävyyteen ja 
laatuun.    
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Valtuustoaloitteessa on rinnastettu vanhus ja vammaisneuvosto ja 
edellä mainittujen neuvostojen sihteerin tehtävät. Sosiaali ja 
terveyslautakunta toteaa, että vammaisasiamiehestä ei säädetä 
vammaispalvelulaissa, kuten ei vanhusasiamiehestäkään voimaan 
astuvassa vanhuspalvelulaissa. Vammaisasiamiehen toimen 
perustamishistoria liittyy Helsingissä toimineiden vuonna 1982 
perustetun vammaisasiain neuvottelukunnan ja vuonna 1986 
perustetun erityishuoltoneuvoston yhdistämiseen. Vuoden 1987 
vammaispalvelulaki virallisti ja lakisääteisti 
vammaisneuvostojärjestelmän koskemaan kaikkia kuntia. Vuonna 1991 
Helsingissä korvattiin vammaisasiain neuvottelukunta ja 
erityishuoltoneuvosto vammaisneuvostolla. Uuden neuvoston 
toimintasäännön mukaan neuvoston sihteerinä toimii 
vammaisasiamies. Kahden neuvoston tehtävien yhdistämisen katsottiin 
tarvitsevan riittävät toimeenpanevat resurssit ja uuden järjestelyn 
edellyttävän päätoimista toimihenkilöä. 

Vanhusasiamiehen tehtävän perustamista Helsinkiin on käsitelty 
kaupunkitasolla useaan otteeseen. Kaupunginhallitus on todennut 
vuonna 2011 sosiaali ja terveyslautakunnan sekä talous ja 
suunnittelukeskuksen lausuntoihin perustuen, että suurin osa 
ehdotetulle vanhusasiamiehelle esitetystä tehtäväkokonaisuudesta 
toteutuu jo nyt normaalitoimintana vanhusten palvelujen työntekijöiden 
sekä sosiaali, potilas, veteraani ja vammaisasiamiesten toimesta. 
Asiamiesten tehtäviin kuuluu neuvoa asiakkaita ja heidän 
omaisiaan/läheisiään ja tiedottaa asiakkaiden oikeuksista sekä opastaa 
heitä esimerkiksi muistutuksiin ja valituksiin liittyvissä asioissa. Lisäksi 
edellä mainittujen tahojen lausuntoihin on kirjattu viittaus sosiaali ja 
terveysministeriössä tuolloin valmistelussa olleesta 
vanhuspalvelulaista, jonka oletetaan määrittelevän myös 
vanhusneuvostojen ja mahdollisten kunnallisten vanhusasiamiesten 
aseman ja tehtävät. Pidettiin perusteltuna odottaa tulevan 
vanhuspalvelulain voimaantuloa ja arvioida uudelleen tarvittaessa sen 
jälkeen vanhusneuvoston ja ehdotetun vanhusasiamiehen asema ja 
tehtävät. 

Kuluvan vuoden heinäkuussa voimaan astuvassa vanhuspalvelulaissa 
säädetään vanhusneuvostosta ja sen tehtävistä. Sosiaali ja 
terveyslautakunta haluaa tuoda esille, että Helsingin vanhusneuvostolle 
aikaisemmin määritellyt tehtävät ovat pitkälti samoja kuin nyt 
lakisääteistettävän vanhusneuvoston tehtävät. Sen sijaan lakiin ei ole 
sisällytetty määrittelyä kunnallisista vanhusasiamiehestä ja heidän 
tehtävistään. 

Sosiaali ja terveyslautakunta katsoo, että vanhusneuvoston sihteerin 
on tarkoituksenmukaista tuntea kunnan strategista suunnittelua ja 
kunnallishallintoa, kunnan eri toimialoja, lainsäädäntöä, 
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palvelujärjestelmiä sekä järjestelmien ja hallinnon toimintatapoja. 
Sosiaali ja terveysvirasto on nimennyt vanhusneuvoston sihteerin 
tehtävään toiminnan suunnittelijan. Toiminnan suunnittelijan työajasta 
on arvioitu käytettävän noin puolet vanhusneuvoston sihteerin 
työtehtäviin. 

Sosiaali ja terveyslautakunta toteaa, että vanhusten hoito, hoiva ja 
asumispalvelujen turvaaminen, neuvonnan antaminen ja asiakkaan 
oikeuksista tiedottaminen on säädetty hallintolaissa, asiakas ja 
potilaslaissa sekä sosiaali ja terveydenhuoltolaissa kuntien ja kunnan 
viranomaisten tehtäväksi. Velvoite koskee kaikkia kunnan työntekijöitä 
ja sisältyy työntekijän perustehtävään. Sosiaali ja terveysvirastolla on 
myös käytössä yhteensä 5 asiamiehen työpanos (2 potilasasiamiestä, 
1,5 sosiaaliasiamiestä, 1 vammaisasiamies ja 0,5 veteraaniasiamiestä). 
Lisäksi tulevan vanhuspalvelulain mukaan kunnan on nimettävä 
iäkkäälle henkilölle vastuutyöntekijä, jos hän tarvitsee apua palvelujen 
toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa (17 §). 
Iäkkäiden henkilöiden neuvontapalveluista, palveluntarpeiden 
selvittämisestä ja niihin vastaamisesta huolehtivat lukuisat sosiaali ja 
terveysviraston työntekijät. 

Sosiaali ja terveyslautakunta yhtyy aloitteen tekijöiden näkemykseen 
ikäihmisten elinolojen edistämisen sekä palvelujen turvaamisen ja 
kehittämisen tärkeydestä. Vanhusneuvostojen lakisääteistäminen 
vahvistaa niiden asemaan iäkkäiden ihmisten näkemysten välittäjänä 
päätöksenteon eri portaille. Vanhusneuvosto toimii kanavana, jonka 
kautta asioita kuljetetaan tarkoituksenmukaisille foorumeille. Sosiaali 
ja terveyslautakunta korostaa, että kaupungin suunnittelujärjestelmässä 
tavoitteena on linjata asiat strategiaohjelmassa ja talousarviossa. 
Strategiaohjelmaan on sisällytetty kaikkia hallintokuntia velvoittavat 
vanhuspalveluja koskevat kaupungin yhteiset linjaukset. Näin on 
varmistettu, että tätä ikäryhmää koskevat linjaukset velvoittavat kaikkia 
hallintokuntia, eivätkä ikäihmisten asiat jää esimerkiksi vain sosiaali ja 
terveystoimen vastuulle. 

Sosiaali ja terveystoimi yhdistyi 1.1.2013. Rakenneuudistus 
mahdollistaa entistä tiiviimmän sosiaali ja terveyspalveluiden 
yhteistyön ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi. Lisäksi 
yhdistyminen tukee sekä laajapohjaista laadukkaiden ja oikeaaikaisten 
sosiaali ja terveyspalvelujen kehittämistä että aiempaa parempaa 
iäkkäiden hoidon koordinoimista. Uusi sosiaali ja terveysvirasto jatkaa 
ja edelleen kehittää vanhusneuvoston, muiden hallintokuntien 
(asuminen, liikunta, kulttuuri ja joukkoliikenne) ja kolmannen sektorin 
kanssa tehtävää yhteistyötä ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. 
Sosiaali ja terveyslautakunta ei näin ollen pidä tarpeellisena erillisen 
vanhusasiamiehen toimen perustamista turvaamaan ikäihmisten 
palveluja.  
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Terveysvaikutusten arviointi

Ikäihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kannalta on tärkeää, että he 
saavat asianmukaista palvelua ja hoitoa sekä tukea arjessa 
selviytymiseen. Kunta voi tukea ikäihmisiä riittävillä ja oikeaaikaisilla 
palveluilla ja toimenpiteillä sekä yhteistyöllä eri tahojen kanssa. 

Kunnan velvollisuus on ottaa vanhusneuvosto mukaan kunnan 
toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan kaikissa asioissa, 
jotka koskevat ikääntynyttä väestöä. Vanhusneuvoston toiminta 
vahvistaa omalta osaltaan ikäihmisten osallistumis ja 
vaikuttamismahdollisuuksia elinolojaan koskevien päätösten 
valmistelussa ja palvelujen kehittämisessä. Ikäihmisiä koskevilla 
strategisilla linjauksilla ja niiden toimeenpanoa tukevilla 
toimintasuunnitelmilla kunta voi edesauttaa tavoitteiden toteutumista 
myönteisten terveysvaikutusten saavuttamiseksi."

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Leila Pitkäalho, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 44569

leila.pitkaalho(a)hel.fi
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§ 235
Stj / Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite ruotsinkielisestä 
vanhustenhoidosta

HEL 2012016362 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Thomas Wallgren ja 16 muuta valtuutettua esittävät, että 
kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin, joilla turvataan tiedonsaanti 
ruotsinkielisten vanhusten hoidontarpeesta ja joilla mahdollistetaan 
vanhusten kielimerkinnän oikeellisuus.  

Kaupunginhallitus pitää erittäin tärkeänä sosiaali ja 
terveyslautakunnan lausunnossa mainittua periaatetta, jonka mukaan 
sosiaali ja terveysvirastossa turvataan suomenkielisiä palveluja 
vastaava ruotsinkielisten palvelujen saatavuus ja laatu.

Ruotsinkielisten palvelujen saatavuutta ja laatua seurataan. Sosiaali ja 
terveyslautakunta toteaa palaavansa aloitteeseen ja tarvittaviin toimiin 
siinä yhteydessä, kun lautakunta on saanut selvityksen, joka 
edellytettiin kun kaupunginhallituksen sosiaali ja terveysjaosto päätti 
sosiaali ja terveyspalvelujen uudelleen järjestelyistä. Jaosto edellytti, 
että vuoden 2013 ensimmäisen puoliskon aikana tehdään selvitys 
palvelujen ja resurssien riittävyydestä ja siinä yhteydessä tehdään 
myös selvitys ruotsinkielisten palvelujen riittävyydestä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 15.05.2013 § 189

Pöydälle 15.05.2013

HEL 2012016362 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

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 503

HEL 2012016362 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi
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Sosiaali ja terveyslautakunta 19.03.2013 § 60

HEL 2012016362 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginvaltuustolle 
seuraavan lausunnon:

"Uudessa sosiaali ja terveysvirastossa on sitouduttu turvaamaan 
suomenkielisiä palveluita vastaava ruotsinkielisten palvelujen 
saatavuus ja laatu. Ruotsinkieliset palvelut on integroitu osaksi muuta 
palvelutoimintaa, ja asiakkaan äidinkieli huomioidaan palvelutarpeen 
arvioinnin yhteydessä. Valtaosan iäkkäiden palveluista (kuten sosiaali 
ja lähityö, kotihoito, päivätoiminta ja ympärivuorokautinen hoito sekä 
sairaalahoito) järjestää Sairaala, kuntoutus ja hoivapalvelut –osasto. 
Ensihoidon järjestämisestä on vastannut vuoden 2013 alusta Helsingin 
ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri.

Vanhusten palvelujen sosiaali ja lähityön ruotsinkielinen tiimi on etelän 
palvelualueen sosiaali ja lähityön yksikössä, josta se palvelee 
ruotsinkielisiä asiakkaita kaupunkitasoisesti. Kotihoidon kolme 
ruotsinkielistä tiimiä on myös keskitetty eteläiselle palvelualueelle, 
jossa asuu eniten ruotsinkielistä vanhusväestöä. 

Lautakunta toteaa lisäksi, että se palaa aloitteeseen ja tarvittaviin 
toimiin siinä yhteydessä, kun lautakunta on saanut selvityksen joka 
edellytettiin kun kh:n sosiaali ja terveysjaosto päätti sosiaali ja 
terveyspalveluiden uudelleen järjestelyistä. Jaosto edellytti, että vuoden 
2013 ensimmäisen puoliskon aikana tehdään selvitys palvelujen ja 
resurssien riittävyydestä ja siinä yhteydessä tehdään myös selvitys 
ruotsinkielisten palvelujen riittävyydestä.

Lautakunnan käsityksen mukaan myös ruotsinkielisten vanhusten 
kotipalvelujen osalta em. selvityksestä tulee ilmetä:

 miten monta ruotsinkielistä vanhusta asuu neljällä eri palvelualueella 

 montako heistä saa kotihoitoa ja montako heistä saa kotihoitoa 
ruotsinkielellä 

 mihin täsmätoimiin aiotaan ryhtyä jotta voidaan vastata ruotsinkielisen 
kotihoidon tarpeeseen ja 

 miten puhelinpalvelut vastaavat ruotsinkielisen vanhusväestön 
tarpeisiin. 

Terveysvaikutusten arviointi
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Palvelu omalla äidinkielellä on perustuslaillinen oikeus ja tärkeä hoidon 
laatutekijä ja merkitykseltään keskeinen esimerkiksi muistisairaille. 
Palvelutarpeiden jatkuva seuranta ja ennakointi auttavat turvaamaan 
ruotsinkielisten palveluiden saatavuuden ja laadun."

Käsittely

19.03.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksesta poiketen 
jäsen Brettschneiderin esittämän vastaehdotuksen:

"Päätösehdotuksen nykyinen teksti loppuu toisen kappaleen lauseella 
"Kotihoidon kolme ruotsinkielistä tiimiä...." ja päättyy kappaleella: 
Lautakunta toteaa lisäksi että se palaa aloitteeseen ja tarvittaviin 
toimiin siinä yhteydessä kun lautakunta on saanut selvityksen joka 
edellytettiin kun kh:n sosiaalija terveysjaosto päätti sosiaali ja   
terveyspalveluiden uudelleen järjestelyistä.
Jaosto edellytti että vuoden 2013 ensimmäisen  puoliskon aikana 
tehdään selvitys palvelujen ja resurssien  riittävyydestä ja siinä 
yhteydessä tehdään myös selvitys ruotsinkielisten palvelujen 
riittävyydestä.
Lautakunnan käsityksen mukaan myös ruotsinkielisten vanhusten 
kotipalvelujen osalta em selvityksestä tulee ilmetä
   miten monta ruotsinkielistä vanhusta asuu neljällä eri palvelualueella
   montako heistä saa kotihoitoa ja montako heistä saa kotihoitoa 
ruotsinkielellä
   mihin täsmätoimiin aiotaan ryhtyä jotta voidaan vastata 
ruotsinkielisen kotihoidon tarpeeseen
  miten puhelinpalvelut vastaavat ruotsinkielisen vanhusväestön 
tarpeisiin."

26.02.2013 Pöydälle

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Säde Pitkänen, ruotsinkielisten palvelujen koordinaattori, puhelin: 310 47380

sade.pitkanen(a)hel.fi
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§ 236
Sj / Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite nuorisotalon saamisesta 
Kruunuvuorenrantaan

HEL 2013000696 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 21 muuta valtuutettua toteavat 
aloitteessaan, että nuorten on voitava kokoontua myös vapaaajallaan. 
Kaupungin on huolehdittava siitä, että Kruunuvuoreen tulevalle 
asuinalueelle rakennetaan nuorille asialliset tilat.

Kaupunginhallitus toteaa, että nuorille on tarjottava uusillakin alueilla 
toimintamahdollisuuksia ja kokoontumisen paikkoja. Samaan aikaan on 
tehostettava toimitilojen käyttöä. Yhteiskäyttö ja uusien tilojen 
toteuttaminen yhteishankkeina voivat tarjota ratkaisuja, jotka samalla 
lisäävät vuorovaikutusta eriikäisten asukkaiden välillä. 
Kruunuvuorenrannan alueelle ollaan rakentamassa mm. 
palvelukorttelia, johon sijoitetaan koulu, päiväkoti ja leikkipuisto. Näiden 
tilojen suunnittelussa voidaan ottaa huomioon nuorten ja nuorisotyön 
tarpeet ja toteuttaa tilaratkaisuja yhteistyössä muiden hallintokuntien 
kanssa. Kruunuvuorenrannasta ei ole kuitenkaan vielä saatavissa 
tarkkoja väestöennusteita, joten ratkaisut ja tarkempi suunnittelutyö 
jäävät odottamaan väestöennusteiden tarkentumista.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
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Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 15.05.2013 § 202

Pöydälle 15.05.2013

HEL 2013000696 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 516

HEL 2013000696 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
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Talous ja suunnittelukeskus 11.4.2013

HEL 2013000696 T 00 00 03

Valtuutettu Sami Muttilainen esittää, että kaupungin tulee huolehtia 
Kruunuvuorenrantaan nuorisolle asialliset tilat asuinalueen 
rakentumisen varhaisessa vaiheessa. Talous ja suunnittelukeskus on 
samaa mieltä siitä, että nuoria ei saa unohtaa. Lapset, nuoret ja nuoret 
aikuiset tarvitsevat yhteiskunnan poikkihallinnollista tukea eikä tuen 
tarve useinkaan pääty täysiikäisyyteen. Nuorisoa tulisi integroida 
yhteiskuntaan tärkeiden aikuissuhteiden kautta sekä pitkäaikaisten 
harrastusten ja opiskelujen kautta. Talous ja suunnittelukeskus pitää 
hyvänä nuorisoasiainkeskuksen lähiörahastohankeehdotuksissa 
näkyvää aikomusta lisätä sukupolvien välisiä 
vuorovaikutusmahdollisuuksia. Nuorisotaloja tulisi avata laajemmin 
kaikkien ikäryhmien käyttöön, jotta vuorovaikutus ja kanssakäyminen 
sukupolvirajojen yli mahdollistuisi myös siellä. Uusia pelkästään yhden 
ikäryhmän käyttöön tarkoitettuja taloja ei tulisi Helsingissä enää 
rakentaa.

Kaupungin strategiaohjelmaehdotuksen mukaan tilojen yhteiskäyttöä 
tulisi lisätä. Kaupungin olisi löydettävä kaikkien tilojensa käytössä uusia 
tapoja tehostamiselle. Tiloja tulisi pystyä jakamaan joustavasti sekä 
käyttämään limittäin ja eri tavoin. Nuorisoasiainkeskuksen toiminta 
painottuu esimerkiksi iltoihin ja viikonloppuihin, jolloin mm. koulutilaa on 
paljon vajaakäytöllä. Tilojen tehokas yhteiskäyttö auttaa kaupunkia 
pääsemään talous ja ympäristötavoitteisiinsa. Kiinteistökannan 
kasvattaminen johtaa käyttötalouden entistä suurempaan menojen 
kasvuun ja se vaatisi tulojen lisääntymistä paljon nykyistä kasvuvauhtia 
nopeammin. Kiinteistökannan koko vaikuttaa merkittävästi myös 
mahdollisuuksiin vähentää ympäristökuormitusta.

Strategiaohjelmaehdotuksessa on tavoitteena, että strategiakaudella 
kaupungin käytössä oleva tilamäärä ei kasva ja vuotuinen 
investointiraami on 435 milj. euroa. Taloudellinen tilanne vaatii 
tarkastelemaan kaikkia uusia investointihankkeita hyvin kriittisesti. 
Talous ja suunnittelukeskus valmisteleekin 10vuotisen 
investointisuunnitelman tulevan päätöksenteon pohjaksi. 

Talous ja suunnittelukeskus toteaa vielä, että kaupungin käytännön 
mukaisesti tilakeskus vastaa tilojen hankinnasta kaupungin palveluita 
tuottaville yksiköille. Nuorisoasiainkeskus, tarvitessaan uusia tiloja, 
tekee tarpeen kuvauksen tilakeskukselle taloudellisen liikkumavaransa 
puitteissa. Tilakeskuksen tehtävä on järjestää sille sopivat toimitilat. 

Kruunuvuorenrantaan rakentuu 2020luvun puoliväliin mennessä 
asuntoja noin 11 000 helsinkiläiselle. Haakoninlahden alueelle 
rakennetaan koulu, jonka yhteydessä on päiväkoti ja leikkipuisto sekä 
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liikuntahalli liikuntapuistoineen. Nuorisoasiakeskuksen mukaan 
Kruunuvuorenrannan nuorisopalvelut toteutetaan edellä mainituissa 
muiden hallinnoimissa tiloissa sekä Laajasalon nuorisotiloja käyttäen 
eikä Kruunuvuorenrannan omalle nuorisotalolle ole tarvetta.

Lisätiedot
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 04.04.2013 § 155

HEL 2013000696 T 00 00 03

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kiinteistölautakunta toteaa, että kiinteistötoimi toteuttaa tai hankkii 
hallintokuntien käyttöön huonetiloja kaupunginhallituksen hyväksymien 
tilahankkeiden käsittelyohjeiden mukaisella tavalla.

Tilakeskus tulee hankkimaan Kruunuvuorenrantaan mahdollisesti 
toteutettavat nuorisotilat nuorisoasiainkeskuksen / nuorisolautakunnan 
hyväksymän tarvepäätöksen mukaisesti sekä käytettävissä olevien 
määrärahojen puitteissa.

Esittelijä
vs. tilakeskuksen päällikkö
Markku Metsäranta

Lisätiedot
Erik Nieminen, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 40355

erik.nieminen(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 21.03.2013 § 29

HEL 2013000696 T 00 00 03

Päätös

Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Laajasalon länsiosaan rakennettava Kruunuvuorenranta tulee 
koostumaan kahdeksasta osaalueesta, jotka ovat Borgströminmäki, 
Gunnillankallio, Kaitalahti, Kruunuvuori, Hopealaakso, Haakoninlahti, 
Koirasaaret ja Stansvikinnummi. Asuntorakentaminen aloitetaan 
Gunillankallion alueella kuluvan vuoden aikana ja Borgströminmäellä 
pari vuotta myöhemmin. Koko alueen arvioidaan valmistuvan 2020



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 305 (627)
Kaupunginvaltuusto

Kj/33
29.05.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

luvun puoliväliin mennessä, jolloin merellisellä alueella asuu noin 11 
000 helsinkiläistä.

Tarkkoja väestöennusteita Kruunuvuorenrannan alueesta ei vielä ole 
saatavilla. Gunillankallion ja Borgströminmäen osaalueille on 
suunniteltu koteja yhteensä noin 2 500 – 2 900 asukkaalle. 
Haakoninlahdesta tulee Kruunuvuorenrannan keskus ja asuntoja noin 4 
500 asukkaalle. Alueelle tullaan rakentamaan peruskoulu ja 
liikuntahalli. Kruunuvuorenrannan alueen toinen koulu tulee 
sijoittumaan Hopealaakson osaalueelle, johon sijoittuu noin 600 
henkilön asunnot. Muiden osaalueiden kohdalla ei väestön määrää 
liittyviä arvioita ole saatavilla. Vuoteen 2018 mennessä arvioidaan koko 
Kruunuvuorenrannan alueella asuvan noin 4 500 uutta asukasta.

Nuorten määrän kasvua voidaan karkeasti arvioida Laajasalon 
peruspiirin väestöennusteen avulla. Kaupungin tietokeskuksen mukaan 
näissä luvuissa on tässä vaiheessa huomioitu Kruunuvuorenrannan 
rakentaminen (lähde: aluesarjat 2012).

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

9 – 12 v. 715 715 760 799 868 913 942 1 009 1 092 1 143
13 – 15 v. 554 533 533 530 563 593 697 740 795 789
16 – 18 v. 608 563 542 551 569 601 614 646 687 771
9 – 18 v. 1 877 1 811 1 835 1 880 2 000 2 107 2 253 2 395 2 574 2 703

 

Laajasalon nuorisotalo sijaitsee Yliskylässä noin kahden kilometrin 
päässä Gunillankallion ja Borgströminmäen osaalueista. 
Haakoninlahdelta nuorisotalolle on matkaa noin neljä kilometriä. 
Laajasalon nuorisotalossa on hyvät tilat ja toimintamahdollisuudet, mm. 
skeittiramppi salissa, neliöitä talossa on n. 500 m2. Yliskylän aluetta 
tullaan lähivuosina kehittämään mm. rakentamalla uusi ostoskeskus ja 
kirjasto. Yliskylästä suunnitellaan koko Laajasalon alueen keskusta ja 
mm. Kruunuvuorenrannan terveys ja sosiaalipalvelut sijoittuvat 
pääosin Yliskylän alueelle. Osa laajasalolaisille nuorille suunnatuista 
palveluista on tarkoituksenmukaista jatkossa keskittää nykyiseen 
nuorisotaloon.

Kruunuvuorenrannan alueelle tarvitaan kuitenkin myös omia palveluita 
ja toimintamahdollisuuksia nuorille. Haakoninlahden alueelle tulee 
eniten asutusta ja se tulee olemaan koko Kruunuvuorenrannan keskus. 
Alueelle rakennetaan koulu, jonka yhteydessä on päiväkoti ja 
leikkipuisto. Lisäksi Haakoninlahteen on suunnitteilla liikuntahalli. 
Nuorisotyön kannalta Haakoninlahti on ideaalinen alue nuorten tilalle. 

Valmisteilla olevassa strategiaohjelmassa vuosille 2013 – 2016 ja 
vuoden 2013 talousarvion noudattamisohjeissa korostetaan kaupungin 
toimitilojen käytön tehostamista. Tavoitteena on vähentää 
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tilakustannusten osuutta palvelujen kokonaiskustannuksista. Tilojen 
yhteiskäyttö ja uusien tilojen toteuttaminen yhteishankkeina ovat myös 
keinoja lisätä vuorovaikutusta eriikäisten asukkaiden välillä ja lisäksi 
se on kustannustehokasta. 

Haakoninlahden palvelukortteli, jossa koulu, päiväkoti ja leikkipuisto 
sijaitsevat, on suunniteltu valmistuvan 2017 – 2018. Liikuntahallin 
valmistuminen? Näiden tilojen suunnittelussa on tarkoituksenmukaista 
huomioida nuorten ja nuorisotyön tarpeet. Koska tarkkoja 
väestöennusteita Kruunuvuorenrannan alueesta ei vielä ole saatavilla, 
on rakennettavan nuorisotoimen toimipisteen kokoa ja muotoa syytä 
tarkastella väestöennusteiden tarkentuessa ja tällöin selvitetään, 
millaiset tilat parhaiten palvelisivat nuorten tarpeita. Tilaratkaisut 
toteutetaan yhdessä muiden hallintokuntien kanssa. Hallintokuntien 
yhteishankkeet lisäävät vuorovaikutusta toimijoiden välillä ja tukevat 
moniammatillista yhteistyötä eri ammattiryhmien välillä. 
Nuorisotyöntekijöillä on osaamista nuorten 
vaikuttamismahdollisuuksien edistämisessä ja yhteistilojen kautta 
nuorisotyöhön saadaan lisää keinoja nuorten vaikutusmahdollisuuksien 
lisäämiseen myös muiden kuin nuorisotyön palvelujen osalta. 

Käsittely

21.03.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:

 kohdassa 8 oleva virke "Kruunuvuorenrantaan ei ole tarpeellista eikä 
tarkoituksenmukaista rakentaa omaa nuorisotilaa vaan suunnitella 
nuorten vapaaajantoimintaa varten tilat koulun yhteyteen." muutetaan 
muotoon "Koska tarkkoja väestöennusteita Kruunuvuorenrannan 
alueesta ei vielä ole saatavilla, on rakennettavan nuorisotoimen 
toimipisteen kokoa ja muotoa syytä tarkastella väestöennusteiden 
tarkentuessa ja tällöin selvitetään, millaiset tilat parhaiten palvelisivat 
nuorten tarpeita. Tilaratkaisut toteutetaan yhdessä muiden 
hallintokuntien kanssa." 

Esittelijä
va. osastopäällikkö
Merja Hovi

Lisätiedot
Merja Hovi, va. osastopäällikkö, puhelin: 310 89054

merja.hovi(a)hel.fi
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§ 237
Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat seitsemän 
aloitetta

HEL 2013007701, 2013007692, 2013007693, 2013007694,  2013007690,  2013007691, 2013007689 

Päätös

1. Valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. aloite selvityksen tilaamisesta  
reilun verotuksen standardista

2. Valtuutettu Tuomas Rantasen ym. aloite leikki ja koirapuistojen 
puuveistosten korjaamisesta

3. Valtuutettu Tuomas Rantasen ym. aloite hidasteiden saamisesta 
Vuorenpeikontielle

4. Valtuutettu Sirpa AskoSeljavaaran ym. aloite Kauppatorin 
myyntikojujen yhtenäisestä ilmeestä

5. Valtuutettu Mari Rantasen ym. aloite terveysasemien 
akuuttiaikojen jakamisesta keskitetysti

6. Valtuutettu  Mari Rantasen ym. aloite omaishoitoperheiden 
henkilökohtaisen budjetin käyttöönotosta

7. Valtuutettu  Rene Hurstin ym. aloite Veikko ja Lahja Hurstin 
muistomerkistä Hakaniemeen tai Harjutorin puistoon 

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle 
valmisteltavaksi
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§ 204
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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§ 205
Val av protokolljusterare

Beslut

På förslag av ordföranden valdes ledamöterna UllaMarja Urho och 
Thomas Wallgren till protokolljusterare med ledamöterna Anni 
Sinnemäki och Dan Koivulaakso som ersättare.



Helsingfors stad Protokoll 10/2013 310 (627)
Stadsfullmäktige

Pj/3
29.05.2013

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

§ 206
Frågestund

HEL 2013005487, HEL 2013007061, HEL 2013007133, HEL 2013007151, HEL 2013007166, HEL 2013
007167 

Beslut

Under frågestunden behandlades frågorna nr 17 och 20:

Ledamoten Jaana Pelkonen (nr 17)

Intim beröring mot deras vilja, påtryckningar eller tvingande till sex och 
erbjudande av betalning för sex. Enligt den färskaste skolhälsoenkäten 
har inemot en tredjedel av de flickor i åldern 15–17 år som studerar vid 
yrkesläroanstalter i Finland upplevt sexuellt våld av det ovan nämnda 
slaget. Ungefär en femtedel av flickorna i samma ålder i gymnasierna 
och grundskolorna har upplevt detsamma, av pojkarna knappt tio 
procent.

Internet gör det möjligt med trakasserier och utnyttjande av ett helt nytt 
slag. Det sexuella internetvåldet kan bestå av förföljelse och 
utpressning exempelvis med hjälp av fotografier. Hur tråkigt det än låter 
kan det vara en stor lockelse att ”tjäna lätta pengar” genom att sälja 
bilder av sig själv eller sälja sex, när det enkom ges tillfälle till det. Vid 
sidan av övertalning kan experimentlusta eller en vilja att bli vuxen vara 
andra motiv för att sälja bilder av sig själv eller sälja sex.

Vilken som helst ungdom som aktivt använder internet kan bli utsatt för 
anbud om att köpa sex. Men det är bara få som vågar anmäla 
sexualbrott för polisen, berätta om det skedda för hälsovårdaren eller 
andra vuxna, föräldrarna eller någon alls.

Målet med den aktuella kampanjen Mun kroppa. Mä päätän. (Min 
kropp. Jag bestämmer.) är att ungdomarna ska bli medvetna om sina 
sexuella rättigheter och om kränkande beteende. De unga bör också 
känna igen hotfulla situationer och våga tala med kompisar, föräldrarna 
eller andra vuxna då de har blivit kränkta.

Det sexuella våldet måste bekämpas på alla tänkbara sätt och på alla 
möjliga fronter. Jag frågar vad Helsingfors stad avser att göra för att 
dra till strå till stacken i syfte att lösa detta allvarliga problem och 
minska riskerna att någon blir utsatt för sexuellt våld. (Stj)

Ledamoten Astrid Thors (nr 20)

"Söndagen 19.5 slog HelsingforsMissions representanter i 
Hufvudstadsbladet larm om vanvård av äldre i Helsingfors. 'Många 
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gamla personer hålls som fångar i sina egna bostäder' löd ett av 
artikelns budskap. Hänvisningen hänför sig bland annat till personer 
som blivit fråntagna sin rätt till duschhjälp.

HelsingforsMissions aktiva blir ofta kontaktade av anhöriga som är 
oroliga för att de äldre inte äter tillräckligt. De äldre själva känner sig 
väldigt deprimerade enligt de kontakter som HelsingforsMission fått.

Ett känt fenomen är också att äldre konvalescenter skickas hem i alltför 
dåligt skick för att klara sig. Det här kan verkligen kallas för vanvård!

Allt detta hänger väl tyvärr samman med strävan att minska antalet 
platser på våra så kallade institutioner. Det senaste exemplet är att en 
av avdelningarna i Socialverkets utrymmen i hörnet av Mechelingatan 
och Sibeliusgatan nu ska stängas för att ge utrymme för 
dagverksamhet. De boende kommer att mista sin trygga omgivning. Är 
detta verkligen en värdig ålderdom? Följer en stängning de principer vi 
kommit överens om i strategin?

Med hänvisning till ovanstående och i enlighet med fullmäktiges 
arbetsordning vill undertecknad ställa följande fråga till den ansvariga 
ledamoten av stadsdirektörskollegiet:

Hur väl kan staden idag tillfredsställa de önskemål de äldre idag har 
ifråga om hemvården? Hur många personer har förvägrats hjälp med 
den personliga hygienen?

Hur bedömer vårdpersonalen om en äldre person efter akut 
sjukhusvård kan sändas hem?" (Stj)

Upplysningar
Kirsi Hakola, sekreterare, telefon: (09) 310 36180

kirsi.hakola(a)hel.fi

Bilagor

1 Kyselytunnille 29.5.2013 jätetyt kysymykset
2 Vastaukset 29.5.2013

Beslutsförslag

Under frågestunden behandlas frågorna nr 17 och 20:

Ledamoten Jaana Pelkonen (nr 17)

Intim beröring mot deras vilja, påtryckningar eller tvingande till sex och 
erbjudande av betalning för sex. Enligt den färskaste skolhälsoenkäten 
har inemot en tredjedel av de flickor i åldern 15–17 år som studerar vid 
yrkesläroanstalter i Finland upplevt sexuellt våld av det ovan nämnda 
slaget. Ungefär en femtedel av flickorna i samma ålder i gymnasierna 
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och grundskolorna har upplevt detsamma, av pojkarna knappt tio 
procent.

Internet gör det möjligt med trakasserier och utnyttjande av ett helt nytt 
slag. Det sexuella internetvåldet kan bestå av förföljelse och 
utpressning exempelvis med hjälp av fotografier. Hur tråkigt det än låter 
kan det vara en stor lockelse att ”tjäna lätta pengar” genom att sälja 
bilder av sig själv eller sälja sex, när det enkom ges tillfälle till det. Vid 
sidan av övertalning kan experimentlusta eller en vilja att bli vuxen vara 
andra motiv för att sälja bilder av sig själv eller sälja sex.

Vilken som helst ungdom som aktivt använder internet kan bli utsatt för 
anbud om att köpa sex. Men det är bara få som vågar anmäla 
sexualbrott för polisen, berätta om det skedda för hälsovårdaren eller 
andra vuxna, föräldrarna eller någon alls.

Målet med den aktuella kampanjen Mun kroppa. Mä päätän. (Min 
kropp. Jag bestämmer.) är att ungdomarna ska bli medvetna om sina 
sexuella rättigheter och om kränkande beteende. De unga bör också 
känna igen hotfulla situationer och våga tala med kompisar, föräldrarna 
eller andra vuxna då de har blivit kränkta.

Det sexuella våldet måste bekämpas på alla tänkbara sätt och på alla 
möjliga fronter. Jag frågar vad Helsingfors stad avser att göra för att 
dra till strå till stacken i syfte att lösa detta allvarliga problem och 
minska riskerna att någon blir utsatt för sexuellt våld. (Stj)

Ledamoten Astrid Thors (nr 20)

"Söndagen 19.5 slog HelsingforsMissions representanter i 
Hufvudstadsbladet larm om vanvård av äldre i Helsingfors. 'Många 
gamla personer hålls som fångar i sina egna bostäder' löd ett av 
artikelns budskap. Hänvisningen hänför sig bland annat till personer 
som blivit fråntagna sin rätt till duschhjälp. 

HelsingforsMissions aktiva blir ofta kontaktade av anhöriga som är 
oroliga för att de äldre inte äter tillräckligt. De äldre själva känner sig 
väldigt deprimerade enligt de kontakter som HelsingforsMission fått.

Ett känt fenomen är också att äldre konvalescenter skickas hem i alltför 
dåligt skick för att klara sig. Det här kan verkligen kallas för vanvård!

Allt detta hänger väl tyvärr samman med strävan att minska antalet 
platser på våra så kallade institutioner. Det senaste exemplet är att en 
av avdelningarna i Socialverkets utrymmen i hörnet av Mechelingatan 
och Sibeliusgatan nu ska stängas för att ge utrymme för 
dagverksamhet. De boende kommer att mista sin trygga omgivning. Är 
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detta verkligen en värdig ålderdom? Följer en stängning de principer vi 
kommit överens om i strategin?

Med hänvisning till ovanstående och i enlighet med fullmäktiges 
arbetsordning vill undertecknad ställa följande fråga till den ansvariga 
ledamoten av stadsdirektörskollegiet:

Hur väl kan staden idag tillfredsställa de önskemål de äldre idag har 
ifråga om hemvården? Hur många personer har förvägrats hjälp med 
den personliga hygienen?

Hur bedömer vårdpersonalen om en äldre person efter akut 
sjukhusvård kan sändas hem?" (Stj)

Föredraganden

Alla frågor som inlämnats senast 20.5.2013 kl. 12 utgör bilagor till 
denna framställning, och de har med tanke på ett svar getts vidare till 
stadsdirektören eller någon av biträdande stadsdirektörerna enligt 
följande:

16–17 (Sj), 18 (Stj), 19 (Sj) och 20–21 (Stj)

De skriftliga svaren på alla frågor publiceras på stadens webbsidor när 
frågestunden har slutat. Följande frågestund ordnas 11.9.2013. 
Frågorna till denna ska inlämnas till stadens registratorskontor 
(helsinki.kirjaamo@hel.fi) senast 2.9.2013 kl. 12.

Upplysningar
Kirsi Hakola, sekreterare, telefon: (09) 310 36180

kirsi.hakola(a)hel.fi

Bilagor

1 Kyselytunnille 29.5.2013 jätetyt kysymykset
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§ 207
Ny hyresgästdemokratistadga för Helsingfors stad

HEL 2012000918 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna ny hyresgästdemokratistadga för Helsingfors stad enligt 
bilaga 1.

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 Sirpa Puhakka 
understödd av ledamoten Yrjö Hakanen under diskussionen hade 
föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny 
beredning enligt följande:

3 §, ÄNDRING I BÖRJAN: Bostadsnämnden ger …

9 § Uppgifter
1 punkten, 3 raden, ÄNDRING: … i andra hand att utse en 
förtroendevald och en ersättare
3 punkten, 3 raden, ÄNDRING: … ersättare, två kandidater för val av 
medlemmar i det eventuella utskottet i styrelsen för områdesbolaget 
och en kandidat för val av ersättare

13 § Sammansättning och mandatperiod
4 stycket, 4 raden: Om ordföranden är permanent förhindrad ersätts 
han fram till följande boendestämma av vice ordföranden, och denne 
ersätts som kommittémedlem av den ersättare som står först i tur.

25 § Uppgifter
6 punkten, s. 7, ÄNDRING: … att i prioritetsordning bland fyra 
kandidater som föreslagits av boendestämmorna (hälften män och 
hälften kvinnor) föreslå två kandidater för val av medlemmar i styrelsen 
för områdesbolaget, dessutom en kandidat för val av ersättare
9 punkten, s. 7, ÄNDRING: … att i prioritetsordning bland fyra 
kandidater som föreslagits av boendestämmorna (hälften män och 
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hälften kvinnor) föreslå två kandidater för val av medlemmar i utskottet i 
styrelsen för områdesbolaget, dessutom en kandidat för val av 
ersättare, om styrelsen för områdesbolaget beslutar tillsätta ett utskott

33 § Uppgifter
6 punkten, s. 9, ÄNDRING: … att i prioritetsordning bland fyra 
kandidater som föreslagits av hyresgästkommittéerna (hälften män och 
hälften kvinnor) föreslå två kandidater för val av medlemmar i styrelsen 
för fastighetsbolaget, dessutom en kandidat för val av ersättare

45 § Allmänna principer
1 stycket, 2 raden, TILLÄGG: för mötesarvoden till ordföranden, 
sekreteraren och medlemmarna i …
s. 12, sista strecksatsen, 2 raden, TILLÄGG: … arvoden till 
ordförandena, sekreterarna och medlemmarna i … 

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet 
röstar ja; vinner nej, har ledamoten Sirpa Puhakkas förslag om 
återremiss godkänts.

1 omröstningen

JAförslag: Fortsättning
NEJförslag: Ärendet återremitteras för ny beredning i enlighet med 
förslaget i stadsstyrelsen:
3 §, ÄNDRING I BÖRJAN: Bostadsnämnden ger … 
9 § Uppgifter
1 punkten, 3 raden, ÄNDRING: … i andra hand att utse en 
förtroendevald och en ersättare
3 punkten, 3 raden, ÄNDRING: … ersättare, två kandidater för val av 
medlemmar i det eventuella utskottet i styrelsen för områdesbolaget 
och en kandidat för val av ersättare 
13 § Sammansättning och mandatperiod
4 stycket, 4 raden: Om ordföranden är permanent förhindrad ersätts 
han fram till följande boendestämma av vice ordföranden, och denne 
ersätts som kommittémedlem av den ersättare som står först i tur. 
25 § Uppgifter
6 punkten, s. 7, ÄNDRING: … att i prioritetsordning bland fyra 
kandidater som föreslagits av boendestämmorna (hälften män och 
hälften kvinnor) föreslå två kandidater för val av medlemmar i styrelsen 
för områdesbolaget, dessutom en kandidat för val av ersättare
9 punkten, s. 7, ÄNDRING: … att i prioritetsordning bland fyra 
kandidater som föreslagits av boendestämmorna (hälften män och 
hälften kvinnor) föreslå två kandidater för val av medlemmar i utskottet i 
styrelsen för områdesbolaget, dessutom en kandidat för val av 
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ersättare, om styrelsen för områdesbolaget beslutar tillsätta ett utskott 
33 § Uppgifter
6 punkten, s. 9, ÄNDRING: … att i prioritetsordning bland fyra 
kandidater som föreslagits av hyresgästkommittéerna (hälften män och 
hälften kvinnor) föreslå två kandidater för val av medlemmar i styrelsen 
för fastighetsbolaget, dessutom en kandidat för val av ersättare 
45 § Allmänna principer
1 stycket, 2 raden, TILLÄGG: för mötesarvoden till ordföranden, 
sekreteraren och medlemmarna i …
s. 12, sista strecksatsen, 2 raden, TILLÄGG: … arvoden till 
ordförandena, sekreterarna och medlemmarna i … 

Jaröster: 49
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa AskoSeljavaara, Harry Bogomoloff, 
Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, 
Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Ville Jalovaara, Helena Kantola, Arja 
Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Päivi 
Lipponen, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, 
Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, 
Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, 
Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Aura 
Salla, Lea Saukkonen, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Johanna 
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Astrid Thors, UllaMarja 
Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Markku Vuorinen

Nejröster: 33
Outi AlankoKahiluoto, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Jussi Halla
aho, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika 
Honkasalo, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, 
Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Harri Lindell, Eija Loukoila, 
Petra Malin, Silvia Modig, Antti Möller, Laura Nordström, Hannu 
Oskala, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas 
Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Anni 
Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 3
Otso Kivekäs, Mari Rantanen, Tuomas Tuure

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Efter att ordföranden förklarat diskussionen i själva ärendet avslutad 
anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Erkki Perälä 
understödd av ledamoten Pekka Saarnio under diskussionen hade 
föreslagit att 3 § i förslaget till hyresgästdemokratistadga får lydelsen 
”Bostadsnämnden ger närmare praktiska anvisningar om hur denna 
stadga ska tillämpas.”
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Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag 
röstar ja; vinner nej har ledamoten Erkki Peräläs motförslag godkänts.

2 omröstningen

JAförslag: Stn
NEJförslag: 3 § i förslaget till hyresgästdemokratistadga får lydelsen 
”Bostadsnämnden ger närmare praktiska anvisningar om hur denna 
stadga ska tillämpas.”

Jaröster: 43
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa AskoSeljavaara, Harry Bogomoloff, 
Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, 
Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Harri Lindell, Päivi Lipponen, 
Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, 
Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Osku 
Pajamäki, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Timo 
Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Aura 
Salla, Lea Saukkonen, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Johanna 
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Astrid Thors, UllaMarja 
Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren

Nejröster: 40
Outi AlankoKahiluoto, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, 
Jussi Hallaaho, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Nina Huru, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica 
Karhu, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Timo Laaninen, 
Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Sari Mäkimattila, 
Antti Möller, Laura Nordström, Hannu Oskala, Tom Packalén, Terhi 
Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika 
Raatikainen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, 
Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, 
Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 2
Mari Rantanen, Tuomas Tuure

Stadsfullmäktige hade godkänt stadsstyrelsens förslag.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
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Bilagor

1 Hyresgästdemokratistadga
2 Työryhmän raportti 31.12.2012
3 Voimassa oleva vuokralaisdemokratiasääntö 26.10.2011
4 Vuokralaisdemokratiasääntöön lausuntojen jälkeen tehdyt muutokset
5 Vuokralaisneuvottelukunnan lausunto 22.3.2013
6 Helsingin kaupungin vuokraasukkaiden yhdistys ry:n lausunto 

27.3.2013
7 Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lausunto 28.2.2013
8 Sääntötoimikunnan lausunto 7.2.2013
9 Äänestyslistat

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Vuokralaisneuvottelukunta Förslagstext

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin kaupungin Vuokra
asukkaiden yhdistys ry

Förslagstext
Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin kaupungin asunnot Oy Förslagstext
Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna ny hyresgästdemokratistadga för 
Helsingfors stad enligt bilaga 1.

Sammandrag

Hyresgästdemokratistadgan baserar sig på lagen om samförvaltning i 
hyreshus (nedan samförvaltningslagen), vilken tillämpas på alla 
hyreshus med aravabegränsning och likaså på hyreshus med 
räntestödslån byggda efter 1.1.2002. Samförvaltningslagen ska också 
tillämpas på objekt med en aravabegränsning förlängd med tio år och 
kan dessutom i tillämpliga delar iakttas i fråga om andra bostäder om 
ägaren så beslutar. 

De bestämmelser i aktiebolagslagen som gäller beslutsfattande i bolag 
och styrelsens ansvar för bolagets verksamhet måste beaktas när en 
hyresgästdemokratistadga ska godkännas, vilket innebär vissa 
begränsningar i fråga om hur samförvaltningen ska organiseras.

Samförvaltningslagen har följts inom Helsingfors stadskoncern med 
benämningen hyresgästdemokrati utifrån den 
hyresgästdemokratistadga fastställd av stadsfullmäktige som gällt för 
tillfället. Hyresgästdemokratistadgan iakttas i sin helhet i fråga om 
hyreshus ägda av Helsingfors stads bostäder Ab (Heka) och i 
tillämpliga delar i fråga om Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnots 
bostäder, Kiinteistöoy Ruskeapuistos aravahyreshus och Keskinäinen 
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kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnots bostäder så länge det 
finns räntestödslån.

Föredraganden

Fusion av stadens aravafastighetsbolag och därav föranledda ändringar i 
hyresgästdemokratistadgan

Stadsfullmäktige fattade 20.10.2010 ett beslut som ledde till att stadens 
aravafastighetsbolag fusionerades till Helsingfors stads bostäder Ab 
och till att det i stället bildades tjugoen lokala disponent och 
underhållsbolag (områdesbolag).

Stadsdirektören tillsatte 10.11.2010 med anledning av stadsstyrelsens 
verkställighetsbeslut 25.10.2010 en fusionsarbetsgrupp och som 
arbetsgrupp under denna bl.a. en arbetsgrupp för hyresgästdemokrati 
med uppgift att utreda vilka ändringar som fusionen av 
aravafastighetsbolagen krävde i hyresgästdemokratistadgan och i 
anvisningarna om hur stadgan ska tillämpas. 

Stadsfullmäktige godkände ny hyresgästdemokratistadga 26.10.2011. 
Ändringarna baserade sig på ett förslag från arbetsgruppen för 
hyresgästdemokrati och utlåtanden om förslaget och hade att göra med 
hur hyresgästrepresentationen skulle organiseras i verksamheten i 
Helsingfors stads bostäder Ab och de tjugoen områdesbolagen i 
Helsingfors stads bostäder Ab:s ägo. Bestämmelser om 
hyresgästrepresentationen i Helsingfors stads bostäder Ab infördes i 
hyresgästdemokratistadgan i enlighet med samförvaltningslagen. 
Dessutom bibehölls hyresgästrepresentationen på områdesnivå, i 
områdesbolag, och ordet fastighetsbolag såsom det användes i den 
gamla hyresgästdemokratistadgan ersattes med ordet områdesbolag. 
Enskilda bestämmelser ändrades också.

Ny arbetsgrupp för hyresgästdemokrati

Stadsfullmäktige godkände 26.10.2011 följande hemställningskläm i 
samband med de minimiändringar som fusionen av fastighetsbolagen 
krävde i hyresgästdemokratistadgan. "Stadsfullmäktige ger dessutom 
en uppmaning om att det ska tillsättas en arbetsgrupp för 
vidareutveckling av hyresgästdemokratistadgan och anvisningarna om 
hur stadgan ska tillämpas."

Stadsdirektören tillsatte 14.3.2012 i enlighet med 
hemställningsklämmen en arbetsgrupp kallad arbetsgruppen för 
hyresgästdemokrati och gav den till uppgift att kartlägga behovet av en 
reviderad hyresgästdemokratistadga och att utarbeta ett förslag till ny 
stadga och nya anvisningar om hur stadgan ska tillämpas. Stadgan och 
anvisningarna baserar sig på samförvaltningslagen (649/1990). 
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Arbetsgruppen bestod av tjänsteinnehavare, av företrädare för 
Helsingfors stads bostäder Ab och områdesbolagen bildade av 
Helsingfors stads bostäder Ab och av sammanlagt fyra 
boendemedlemmar i hyresgästkommissionen för Helsingfors stads 
bostäder Ab och hyresgästkommittén för Keskinäinen 
kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot. 

Hur arbetsgruppen arbetade

Arbetsgruppen behandlade frågan om ändringar i 
hyresgästdemokratistadgan och anvisningarna om hur stadgan ska 
tillämpas genom att kartlägga ändringsbehovet hos dem som är med i 
verksamheten kring hyresgästdemokratin (företrädarna för bolagen, de 
boende), genom att beträffande de andra aktörer som omfattas av 
samförvaltningslagen klargöra deras organisation vare sig den baserar 
sig på lagen eller är av motsvarande typ och genom att föra en 
omfattande och konstruktiv diskussion utifrån den gällande stadgan 
och de gällande tillämpningsanvisningarna.   

Arbetsgruppen bad de nedanstående meddela hurdant deras behov är 
i fråga om revidering av hyresgästdemokratistadgan och anvisningarna 
om hur stadgan ska tillämpas och hurdan praxis de anser vara god i 
den dagliga verksamheten kring hyresgästdemokratin.

 Hyresgästkommissionen för Helsingfors stads bostäder Ab 
 Hyresgästkommittén för Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö 

Helsingin Korkotukiasunnot
 Hyresgästdemokratiorganen för Kiinteistö Oy Helsingin 

Palveluasunnot
 Hyresgästdemokratiorganen för Kiinteistöoy Ruskeapuisto
 Helsingfors stads bostäder Ab
 Mötet för verkställande direktörerna för områdesbolagen bildade 

av Helsingfors stads bostäder Ab   
 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot
 Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot
 Kiinteistöoy Ruskeapuisto, numera Fastighets Ab 

Brunakärrbostäder  

Arbetsgruppen fick svar från Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin 
Korkotukiasunnot, hyresgästkommittén för Keskinäinen 
kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot, Helsingfors stads 
bostäder Ab och mötet för verkställande direktörerna för 
områdesbolagen bildade av Helsingfors stads bostäder Ab. Dessutom 
lämnade vissa hyresgästkommittéer för områdesbolag bildade av 
Helsingfors stads bostäder Ab liksom också enskilda boende skrivelser 
om behovet av en reviderad hyresgästdemokratistadga och om god 
praxis.
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Svaren ingår som bilaga i rapporten från arbetsgruppen, vilken utgör 
bilaga till detta ärende på föredragningslistan.

Behov av ändringar i hyresgästdemokratistadgan och bakgrund till förslaget från arbetsgruppen

Största delen av de ändringsförslag som lämnades till arbetsgruppen 
kom från boende i Helsingfors stads bostäder Ab:s hus och företrädare 
för områdesbolag bildade av Helsingfors stads bostäder Ab. 
Hyresgästdemokratin har en starkare ställning i dessa bolags praktiska 
verksamhet än i verksamheten i de andra fastighetsbolag inom 
Helsingfors stadskoncern som tillämpar samförvaltningslagen och 
hyresgästdemokratistadgan. De karakteristiska dragen i Helsingfors 
stads bostäder Ab:s och områdesbolagens förhållanden blir följaktligen 
betonade i svaren. Arbetsgruppens förslag till ny 
hyresgästdemokratistadga baserar sig i stor utsträckning på 
Helsingfors stads bostäder Ab:s och områdesbolagens struktur. De 
andra fastighetsbolag som tillämpar hyresgästdemokrati ska enligt 
förslaget iaktta hyresgästdemokratistadgan i tillämpliga delar och 
utifrån sin egen organisationsstruktur för bolaget och 
hyresgästdemokratin. 

Enligt ändringsförslagen förekommer det brister i den nuvarande 
verksamheten kring hyresgästdemokratin när det gäller att följa andan 
och nå målet i samförvaltningslagen. Lagens anda, med vilken avses 
att boendedemokrati ska främjas i samarbete med ägaren, får enligt 
ställningstagandena inte tillräckligt mycket stöd genom den gällande 
hyresgästdemokratistadgan och anvisningarna om hur stadgan ska 
tillämpas. Något som särskilt önskas är att informationsutbytet och den 
aktiva kommunikationen ska öka mellan hyresgästdemokratiorganen 
och mellan dem och områdesbolaget och fastighetsbolaget, att 
hyresgästdemokratiorganen och bestämmelserna om dem ska ingå i 
hyresgästdemokratistadgan på ett tydligare och mer omfattande sätt 
och att boendestämmornas och gårdskommittéernas roll ska lyftas 
fram.   

De revideringsförslag som kom till arbetsgruppen och synpunkterna 
framförda av medlemmar i denna visar främst att 
hyresgästdemokratiaktörerna utöver bestämmelserna i 
hyresgästdemokratistadgan önskar och behöver mer ingående 
bestämmelser för och en klarare styrning i praktiska situationer som de 
möter. En gemensam, enhetlig och fungerande praxis för alla hyreshus 
önskas särskilt. Detta gäller i synnerhet ställningstagandena från de 
hyresgästdemokratiaktörer som har att göra med Helsingfors stads 
bostäder Ab och områdesbolagen. Beträffande anvisningarna om hur 
hyresgästdemokratistadgan ska tillämpas är utgångspunkten att det 
behövs anvisningar av den nuvarande typen också i fortsättningen. 
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För jämförelsens skull satte sig arbetsgruppen in i 
hyresgästdemokratisystemen hos andra ägarorganisationer som 
omfattas av samförvaltningslagen. Systemen beskrivs i en bilaga till 
betänkandet. 

Arbetsgruppen gav sitt betänkande 31.12.2012. Betänkandet är 
enhälligt. 

Utlåtanden

Utlåtanden om rapporten från arbetsgruppen och om dess förslag till 
hyresgästdemokratistadga begärdes från hyresgästkommissionen, 
Helsingfors stads bostäder Ab och bostadsnämnden. Utlåtandena från 
hyresgästkommissionen och Helsingfors stads bostäder Ab är daterade 
22.3.2013 respektive 28.2.2013 och utgör bilagor till detta ärende på 
föredragningslistan. Utlåtandet från bostadsnämnden är daterat 
28.2.2013 och ingår i beslutshistorien för detta ärende. 
Stadgekommittén behandlade också rapporten från arbetsgruppen och 
gav utlåtande om den. Dessutom gav Helsingin kaupungin vuokra
asukkaiden yhdistys ry utlåtande om rapporten. Utlåtandet är daterat 
27.3.2013.   

De ändrings och tilläggsförslag i utlåtandena som ansågs vara 
motiverade är beaktade i bestämmelserna i fråga i förslaget till 
hyresgästdemokratistadga. 

Hyresgästkommissionen och Helsingin kaupungin vuokraasukkaiden yhdistys ry

Hyresgästkommissionen gav ett ingående och detaljerat utlåtande om 
förslaget till hyresgästdemokratistadga. Den och Helsingin kaupungin 
vuokraasukkaiden yhdistys ry anser allmänt taget att arbetsgruppens 
förslag inskränker de boendes deltaganderätt. Det är enligt utlåtandena 
en brist att förslaget inte innehåller anvisningar om hur 
hyresgästdemokratistadgan ska tillämpas. Föreningen anser att 
anvisningarna borde ha utarbetats före godkännandeprocessen för 
stadgan.

Enligt utlåtandena inskränks hyresgästdemokratin särskilt när det gäller 
den föreslagna rätten för företrädare för bolagen att delta i 
hyresgästdemokratiorganens möten, de föreslagna kandidatlistorna för 
val av boendemedlemmar i styrelserna och förslaget att Helsingfors 
stads bostäder Ab ska ge praktiska anvisningar om hur 
hyresgästdemokratistadgan ska tillämpas. Helsingin kaupungin vuokra
asukkaiden yhdistys ry föreslår också att sammansättningen i 
styrelserna för Helsingfors stads bostäder Ab och områdesbolagen ska 
justeras.
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Utlåtandena beaktades i möjligaste mån, på ett sådant sätt att förslaget 
inte förändrades vad helheten och de främsta karakteristiska dragen 
beträffar. De utgör bilagorna 5 och 6.

Helsingfors stads bostäder Ab

Helsingfors stads bostäder Ab anser den föreslagna 
kandidatuppställningen för val av företrädare för de boende vara 
ändamålsenlig. Bolaget anser också det vara viktigt att de lokala 
arbetsplatskommittéernas roll blir klarare utifrån bestämmelserna i 
aktiebolagslagen. Dessutom understöder bolaget förslaget att 
mandatperioderna för hyresgästorganen och styrelserna ska 
förenhetligas och förlängas. Utlåtandet utgör bilaga 7.

Bostadsnämnden

Bostadsnämnden skulle gärna ha sett att flerstegsorganisationen för 
hyresgästdemokrati hade blivit lättare, men arbetsgruppen kunde inte 
enas om saken. Nämnden betonar informationstekniken som ett 
redskap som kan ge hyresgästerna bättre möjligheter till medverkan 
och inflytande. Den önskar en sådan ändring i förslaget att närmare 
anvisningar om hur hyresgästdemokratistadgan ska tillämpas ges av 
bostadsnämnden och praktiska anvisningar av fastighetsbolaget. 
Utlåtandet ingår i beslutshistorien.

Stadgekommittén

Stadgekommittén gav 7.2.2013 utlåtande om förslaget till 
hyresgästdemokratistadga. Stadgan fick med anledning av utlåtandet 
ett tillägg som har att göra med delgivning av protokollen från 
gårdskommittéernas möten. Enligt tillägget ska protokollen för att de 
boendes rätt till information ska vara tryggad hållas framlagda eller 
skriftligt delges de boende på något annat sätt. Behandlingen i 
stadgekommittén ledde dessutom till att några ändringar av teknisk 
natur gjordes i förslaget till hyresgästdemokratistadga. Ändringarna 
påverkade inte innehållet. Utlåtandet utgör bilaga 8.

De största föreslagna ändringarna i hyresgästdemokratistadgan 

De största ändringar i hyresgästdemokratistadgan som arbetsgruppen 
föreslår beskrivs nedan. Motiveringen till ändringarna framgår närmare 
av rapporten från arbetsgruppen. Rapporten utgör bilaga till detta 
ärende på föredragningslistan. 

De ändringar som baserar sig på utlåtandena framgår av bilaga 4.

Bestämmelserna om hyresgästdemokrati; struktur, innehåll och redskap
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Arbetsgruppen behandlade frågan om en ändamålsenlig struktur för 
bestämmelserna om hyresgästdemokrati inom Helsingfors 
stadskoncern, likaså frågan om innehållet. De gällande 
bestämmelserna och anvisningarna är fördelade på två dokument: 
hyresgästdemokratistadgan, vilken är godkänd av stadsfullmäktige, och 
anvisningarna om hur stadgan ska tillämpas, vilka är godkända av 
stadsstyrelsen. Dessutom är det angivet i den gällande 
hyresgästdemokratistadgan att fastighetsbolaget, dvs. det bolag som 
äger hyreshusen, ger praktiska anvisningar om hur stadgan ska 
tillämpas. 

Arbetsgruppen framhåller att det beslutats att förslag som gäller 
hyresgästdemokratistadgan ska föreläggas stadsfullmäktige på grund 
av stadgans principiella natur. De flesta andra städer har en annan 
praxis. Utgångspunkten är att stadgan ska omfatta bara principiellt 
viktiga riktlinjer och sådant som tål tidens gång och förändringar inom 
verksamhetsområdet. Till de principiellt viktiga riktlinjerna hör 
strukturen inklusive organ i hyresgästdemokratiorganisationen för 
Helsingfors stadskoncern och uppgifterna för organen. 

Avsikten är att hyresgästdemokratistadgan ändå ensam och i sig själv 
ska bilda en ändamålsenlig bestämmelsehelhet som ger en så 
heltäckande och klar bild av hyresgästdemokratiorganens verksamhet 
som möjligt. Arbetsgruppen finner det därför inte lämpligt att 
exempelvis bestämmelserna om sammankallande av organ och om 
protokoll stryks i stadgan trots att det inte i sig kan anses vara fråga om 
principiellt viktiga riktlinjer. Dessa bestämmelser tål tidens gång och 
förändringar inom verksamhetsområdet och behöver knappast ändras 
alltför snart. Arbetsgruppen har i sitt förslag några nya principiella 
bestämmelser, bl.a. om jäv och behörighet hos övervakare utsedda av 
de boende.   

Anvisningarna om hur hyresgästdemokratistadgan ska tillämpas måste 
vid behov snabbt kunna anpassas till en ändrad praxis. Det är naturligt 
att fastighetsbolaget har till uppgift att ge anvisningarna eftersom dessa 
får anses vara operativa och eftersom bolaget lätt kan reagera på 
förändringar i omvärlden och på nya praktiska behov som uppstår. 

Helsingfors stads bostäder Ab är i sin roll som ägare till alla 
aravahyreshus en viktig part när det gäller samförvaltningen för 
hyresbostäder och samtidigt en klar gemensam samlande faktor också 
när det gäller att skapa en god enhetlig praxis för hyresgästdemokratin. 
Bolaget har genom områdesbolagen bra insikt i den praktiska 
verksamheten kring hyresgästdemokratin och i sådant som har att göra 
med att tillämpa och tolka hyresgästdemokratistadgan, i enlighet med 
vilken samförvaltningen organiseras. 
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Helsingfors stads bostäder Ab är ett av de fastighetsbolag som avses i 
hyresgästdemokratistadgan. Bolaget började inte utarbeta praktiska 
anvisningar år 2012, som är dess första verksamhetsår, eftersom en 
god praxis för verksamheten kring hyresgästdemokratin först nu håller 
på och utformas för den nya strukturen i hyreshusbolagen. Med tanke 
på att Helsingfors stads bostäder Ab är den största aktören inom 
Helsingfors stadskoncern när det gäller hyresgästdemokrati är det 
naturligt att bolaget utifrån sin egen verksamhet kring 
hyresgästdemokratin och utifrån en god enhetlig praxis som utvecklats 
utarbetar anvisningar som motsvarar de nuvarande anvisningarna om 
hur hyresgästdemokratistadgan ska tillämpas. De andra 
fastighetsbolag som tillämpar hyresgästdemokratistadgan (se 
rapporten, punkt 2.1) kan sedan också följa anvisningarna utifrån 
stadens ägarstyrning i bolagen. Det primära syftet med god praxis är 
att säkra att alla fastighetsbolag (och områdesbolagen bildade av 
Helsingfors stads bostäder Ab) i framtiden följer samma goda praxis 
och samma goda förfaringssätt i sin verksamhet kring 
hyresgästdemokratin. Det är viktigt att alla boende behandlas lika 
oberoende av bostadsområde. Det är också viktigt att de praktiska 
anvisningar som ges av fastighetsbolaget är lätta att ändra och 
fortlöpande kan kompletteras när omvärlden förändras och att de 
boende får vara med och utarbeta anvisningarna. 

Arbetsgruppen utarbetade utifrån det ovanstående ett förslag till ny 
hyresgästdemokratistadga. Den föreslagna stadgan utgör bilaga 1 till 
detta ärende på föredragningslistan.

Med tanke på att en enhetlig god praxis och enhetliga goda 
förfaringssätt först nu håller på och tar form i Helsingfors stads 
bostäder Ab ansåg arbetsgruppen det inte vara motiverat att i detta 
sammanhang komma med ett förslag om ändring av anvisningarna om 
hur hyresgästdemokratistadgan ska tillämpas. Arbetsgruppen föreslår i 
stället att den bestämmelse i den gällande hyresgästdemokratistadgan 
enligt vilken stadsstyrelsen ger närmare anvisningar om hur stadgan 
ska tillämpas inte ska ingå i den nya stadgan utan att där bara ska 
anges att fastighetsbolaget ger praktiska anvisningar om tillämpningen. 
Det föreslagna motsvarar den praxis som andra städer följer. 
Dessutom kan stadsstyrelsens koncernsektion vid behov utöva 
ägarstyrning för stadens räkning genom anvisningar för 
bolagsstämman.

Förslaget i huvuddrag

Val av boendemedlemmar i styrelsen för fastighetsbolaget och styrelserna för 
områdesbolagen
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Arbetsgruppen föreslår att de punkter i förslaget till 
hyresgästdemokratistadga som gäller uppgiften att utse kandidater för 
val av boendemedlemmar i styrelsen för fastighetsbolaget respektive 
styrelserna för områdesbolagen (5 och 6 punkten i 25 §/Uppgifter i 4 
kap./Hyresgästkommitté) ska ändras så att hyresgästkommittén i 
prioritetsordning föreslår fyra kandidater för val av boendemedlemmar i 
styrelsen för områdesbolaget, dessutom två kandidater för val av 
ersättare för medlemmarna. Arbetsgruppen föreslår också att 
hyresgästkommissionen i prioritetsordning ska föreslå fyra kandidater 
för val av boendemedlemmar i styrelsen för fastighetsbolaget, 
dessutom två kandidater för val av ersättare för medlemmarna. 
Utgångspunkten är att fastighetsbolagets eller områdesbolagets 
bolagsstämma efter att förslaget om boendemedlemmar blivit framfört 
utser ett behövligt och ändamålsenligt antal boendemedlemmar i 
bolagsstyrelsen och då följer prioritetsordningen. 

Enligt den gällande hyresgästdemokratistadgan ska det föreslås två 
medlemmar och en ersättare. Det anses vara motiverat att fler 
kandidater för val av boendemedlemmar utses eftersom 
boendestämmor och andra möten för hyresgästdemokratiorgan då inte 
behöver sammankallas när enda anledningen är att en ny kandidat 
måste utses under organets mandatperiod. Ändringen gör det lättare 
att reagera när en styrelsemedlem ska flytta, visar sig vara jävig eller 
på grund av behörighetsvillkoren i aktiebolagslagen annars måste avgå 
under mandatperioden.

Hyresgästkommissionen tar i sitt utlåtande upp frågan om ändring av 
praxis för hur boendemedlemmar ska utses. Den anser att 
anvisningarna om hur hyresgästdemokratistadgan ska tillämpas bör 
omfatta en sådan anvisning för boendestämmorna att de som utses till 
kandidater i förväg skriftligt ska ge sitt samtycke och en försäkran om 
ojävighet och behörighet i enlighet med aktiebolagslagen. Praxis för 
hur boendemedlemmar ska utses behöver då inte ändras. 

Avsikten med arbetsgruppens förslag till ändringar i praxis för hur 
boendemedlemmar ska utses är att hyresgästdemokratistadgan bättre 
ska tillgodose kraven i samförvaltningslagen och aktiebolagslagen. 
Enligt förslaget ska prioritetsordningen när det gäller att utse kandidater 
för val av boendemedlemmar förbli oförändrad, m.a.o. är det inte fråga 
om ett annorlunda sätt att utse styrelsemedlemmar. 

Helsingfors stads bostäder Ab understöder i sitt utlåtande 
arbetsgruppens förslag om hur kandidater ska utses för val av 
boendemedlemmar i styrelserna.

Klarare roll och ny benämning för arbetsplatskommittéerna med anknytning till 
områdesbolagen
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Arbetsplatskommittéernas roll föreslås bli preciserad och benämningen 
ändrad till utskott i styrelsen för områdesbolaget (3 punkten i 9 
§/Uppgifter i 2 kap./Boendestämma och 9 punkten i 25 §/Uppgifter i 4 
kap./Hyresgästkommitté). Det är tänkt att utskottet ska vara ett organ 
som stöder arbetet och bereder beslutsfattandet för områdesbolagets 
verkställande direktör och styrelse.

Förslaget baserar sig på aktiebolagslagstiftningen. Vad 
aktiebolagslagen beträffar är styrelsen och ledningen ansvariga för 
bolagets verksamhet. Detta betyder inte bara att styrelsen kan besluta 
att ett utskott ska tillsättas utan också att bestämmelser om tillsättandet 
och uppgifterna inte bör ingå i hyresgästdemokratistadgan. Utskottet 
har ingen förvärvsfullmakt och fattar inga slutgiltiga beslut för bolagets 
räkning utan bereder vid behov förvärv och entreprenader och 
dessutom andra ärenden på begäran av styrelsen eller verkställande 
direktören i enskilda fall, inom gränserna för den fullmakt och den 
behörighet som baserar sig på aktiebolagslagen och bolagsordningen. 
Det är styrelsen och ledningen som sedan fattar besluten.

Arbetsgruppen anser att styrelsen för ett områdesbolag kan inrätta ett 
utskott. Utgångspunkten är att också utskottet ska ha till uppgift att 
bereda förvärv och entreprenader för behandling, dessutom andra 
ärenden som bestäms av styrelsen. 

Befogenheterna för verkställande direktörerna för områdesbolagen 
bildade av Helsingfors stads bostäder Ab bestäms genom 
prokurafullmakter givna av Helsingfors stads bostäder Ab. 
Arbetsgruppen föreslår att Helsingfors stads bostäder Ab ska ge 
områdesbolagen anvisningar om hur förvärvsfullmakterna ska 
användas utifrån aktiebolagslagen och om utskottets roll i fråga om 
förvärvsbeslut.

Arbetsgruppen föreslår att boendemedlemmarna i utskottet ska utses 
på det sättet att styrelsen för områdesbolaget när den beslutar tillsätta 
utskottet utser två boendemedlemmar bland bland de fyra kandidater 
som föreslagits av hyresgästkommittén, i enlighet med 
prioritetsordningen. Motiveringen för den föreslagna ändringen är 
desamma som i fråga om kandidaterna för val av boendemedlemmar i 
styrelsen för områdesbolaget och styrelsen för fastighetsbolaget.

Också Helsingfors stads bostäder Ab anser i sitt utlåtande det vara 
nödvändigt att arbetsplatskommittéernas roll och uppgifter blir klarare. 
Bolaget framhåller att arbetsplatskommittéerna inte är organ som ska 
finnas enligt hyresgästdemokratistadgan eller samförvaltningslagen. 
Det enda som är föreskrivet i hyresgästdemokratistadgan är hur 
kandidater för val av boendemedlemmar i kommittéerna ska utses. I 
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övrigt innehåller utlåtandena inga synpunkter på de förändringar i 
kommittéernas roll som föreslås av arbetsgruppen.

Hyresgästdemokratiorgan; struktur, arbetsutskottets sammansättning och uppgifter

Enligt samförvaltningslagen är boendestämman det enda obligatoriska 
hyresgästdemokratiorganet. Ett schema över de organ som ingår i 
hyresgästdemokratistadgan, boendemedlemmarna i organen för 
områdesbolagen och fastighetsbolaget och övervakarna för ekonomi 
och förvaltning utgör bilaga 4 till rapporten från arbetsgruppen.

En av de största föreslagna strukturändringarna i fråga om 
hyresgästdemokratiorganen har att göra med det eventuella 
arbetsutskottet i hyresgästkommissionen. Arbetsgruppen föreslår att 
klara bestämmelser om utskottet, närmare bestämt om 
sammansättning, uppgifter, sammankallande och protokoll, ska ingå i 
hyresgästdemokratistadgan (36 § i 5 kap./Hyresgästkommission) och 
motiverar detta med att motsvarande bestämmelser finns för de andra  
hyresgästdemokratiorganen.  

Mandatperiod för hyresgästdemokratiorganen, bolagsstyrelserna och utskotten i 
styrelserna för områdesbolagen

För att hyresgästdemokratiorganens arbetsmängd ska minska och 
funktionerna rationaliseras föreslår arbetsgruppen att mandatperioden 
för organen (gårdskommittéerna, hyresgästkommittéerna och 
hyresgästkommissionen) ska förbli två år och synkroniseras både med 
mandatperioden för styrelserna för fastighetsbolagen och 
områdesbolagen och med mandatperioden för stadsstyrelsen (13, 21 
och 29 § i hyresgästdemokratistadgan). 

För att det ovanstående ska bli verklighet måste beslut fattas om 
ändringar i fastighetsbolagens och områdesbolagens bolagsordningar 
vid de ordinarie bolagsstämmorna våren 2015. Beträffande 
synkronisering av mandatperioden på två år för 
hyresgästdemokratiorganen med mandatperioden för stadsstyrelsen 
föreslår arbetsgruppen att det vid boendestämmorna hösten 2013 ska 
beslutas att mandatperioden för hyresgästdemokratiorganen 
undantagsvis är ett år och att det samtidigt ska utses medlemmar i 
organen för bara ett år. Fr.o.m. boendestämmorna hösten 2014 är det 
sedan för en mandatperiod på två år som det utses medlemmar i 
hyresgästdemokratiorganen, kandidater för val av boendemedlemmar i 
bolagsstyrelserna och övervakare för ekonomi och förvaltning.  

Helsingfors stads bostäder Ab understöder i sitt utlåtande förslaget om 
enhetliga mandatperioder.

Övervakning av ekonomi och förvaltning
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Arbetsgruppen ansåg det vara nödvändigt att förtydliga och föra 
samman bestämmelserna om övervakare för ekonomi och förvaltning 
(6 kap. i förslaget till hyresgästdemokratistadga). Bestämmelser om 
övervakare finns nu i både samförvaltningslagen, 
hyresgästdemokratistadgan och anvisningarna om hur stadgan ska 
tillämpas.  

Benämningen övervakare för ekonomi och förvaltning föreslås för 
övervakarna, och benämningen gemensam övervakare föreslås bli 
slopad. Med tanke på att övervakningsobjektet varierar bör det alltid 
nämnas om övervakaren är övervakare för ett områdesbolags, ett 
fastighetsbolags eller en hyresbestämningsenhets ekonomi och 
förvaltning. Hyresgästdemokratistadgan föreslås få ett separat kapitel 
om övervakning av ekonomi och förvaltning, och kapitlet föreslås få 
bestämmelser om övervakare på olika nivåer, övervakningsobjekt, 
rapporteringsskyldighet, mandatperiod, jäv och behörighet. 

Hyresgästdemokratiorgan; sammansättning, uppgifter och sammankallande

Ordningsföljden för paragraferna ändras på så sätt i kapitlet om 
boendestämman att den blir densamma som i kapitlen om de andra 
hyresgästdemokratiorganen. Bestämmelsen om förbud mot ombud vid 
boendestämman preciseras så att den gäller bara de boende och inte 
direkta innehavare av affärs eller kontorslokaler.

Arbetsgruppen föreslår att val av vice ordförande i gårdskommittérna 
ska fogas till uppgifterna för boendestämmorna. Enligt den gällande 
hyresgästdemokratistadgan utser gårdskommittéerna vice ordförande 
inom sig. Ändringsförslaget motiveras med att det är tänkt att 
boendestämmorna ska få en större roll och mer beslutanderätt och att 
en extra boendestämma inte ska behöva sammankallas enbart för val 
av ny ordförande i en gårdskommitté, m.a.o. att arbetsmängden ska 
minska. Arbetsgruppen föreslår med hänvisning till förslaget att 
boendestämmorna ska utse en till fem medlemmar i 
gårdskommittéerna i stället för två till sex.  

Det exakta antalet kandidater som boendestämmorna ska utse för val 
av boendemedlemmar i styrelsen för fastighetsbolaget eller styrelsen 
för områdesbolaget föreslås bli infört i hyresgästdemokratistadgan för 
att oklarheter ska undvikas.

Arbetsgruppen föreslår preciserande och förtydligande ändringar i 
uppgifterna för gårdskommittéerna och i valet av ersättare. Vad 
paragrafen om gårdskommittéernas möten beträffar föreslås bara 
preciserande ändringar. Arbetsgruppen föreslår att gårdskommittéerna 
ska ha en ordförande, en vice ordförande och en till fem medlemmar 
och att dessa ska utses direkt av boendestämman. Detta innebär att 
gårdskommittéerna bara behöver utse sekreterare inom sig. 
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Arbetsgruppen föreslår vidare att hyresgästdemokratistadgan ska få en 
bestämmelse enligt vilken ordföranden i en gårdskommitté om han är 
permanent förhindrad ersätts av vice ordföranden utsedd av 
boendestämman.

Arbetsgruppen föreslår att de uppgifter som gårdskommittéerna har på 
basis av samförvaltningslagen och den gällande 
hyresgästdemokratistadgan ska förtydligas och preciseras. Den 
föreslår också att punkten "att utse en företrädare för de boende i en 
kommitté som planerar ombyggnad i hus inom 
hyresbestämningsenheten, i en arbetsplatskommitté eller i en liknande 
kommitté" i förteckningen över uppgifterna för gårdskommittéerna  (7 
punkten i den gällande hyresgästdemokratistadgan) ska ändras till "att 
utse en företrädare för de boende när stora reparationer i hus inom 
hyresbestämningsenheten planeras och utförs" (6 punkten i förslaget). 
Motiveringen är att det har visat sig vara mycket viktigt att en 
företrädare för de boende är närvarande när olika slags stora 
reparationer planeras och utförs.

Arbetsgruppen föreslår att gårdskommittéernas nuvarande uppgift "att 
ge utlåtande till hyresgästkommittén om innehållet i ordningsstadgarna 
för fastighetsbolaget" ska ändras till "att delta i beredningen av 
ordningsstadgar för hyresbestämningsenheten med anknytning till 
ordningsstadgarna för fastighetsbolaget och att ge utlåtanden till 
områdesbolaget om dessa".  

För att gårdskommittéernas rätt till information ska stärkas föreslår 
arbetsgruppen ett separat kapitel med bestämmelser om rätt till 
information och informationsskyldighet.

Arbetsgruppen föreslår inte att möjligheten till ett arbetsutskott i en 
hyresgästkommitté ska ingå i hyresgästdemokratistadgan men föreslår 
att 8 kap. (Allmänna principer för bildande av organ, för arvoden och för 
kostnadsersättning) ska ha en bestämmelse om att fastighetsbolaget 
fastställer allmänna principer för bildande av andra 
hyresgästdemokratiorgan än sådana som ingår i 
hyresgästdemokratistadgan, för arvoden till ordförandena och 
medlemmarna i organen och för ersättande av kostnader orsakade av 
organens verksamhet.

När det gäller ordningsstadgar för fastighetsbolagen föreslår 
arbetsgruppen att utgångspunkten ska vara att ordningsstadgar 
utarbetas endast för fastighetsbolaget i sin helhet för att samma 
stadgar ska kunna omfatta alla hyresgäster i fastighetsbolagets hus. 
Utlåtande om stadgarna ska begäras hos hyresgästkommissionen. 

Innehållet i kapitlet om hyresgästkommissionen föreslås huvudsakligen 
förbli oförändrat, men särskilt uppgifterna för kommissionen föreslås bli 
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preciserade och förtydligade. Det eventuella arbetsutskottet i 
hyresgästkommissionen föreslås få en separat paragraf med 
bestämmelser om sammansättning, uppgifter och mötesparaxis. 
Motiveringen för detta är i enlighet med arbetsgruppens mål att de 
stegvisa uppgifterna i verksamheten kring hyresgästdemokratin ska 
göras klarare och entydiga förfaringssätt bestämmas för de olika 
organen. Bestämmelserna om arbetsutskottet motsvarar 
bestämmelserna om de andra hyresgästdemokratiorganen vad kallelse 
till möte och protokoll beträffar.

Arbetsgruppen föreslår att ordningsstadgar ska fastställas endast för 
fastighetsbolaget i dess helhet och vid behov för 
hyresbestämningsenheter. Hyresgästkommissionen ska då delta i 
beredningen i fråga om fastighetsbolaget, och gårdskommittén ska 
delta i beredningen i fråga om hyresbestämningsenheter. 
Arbetsgruppen föreslår vidare att antalet kandidater föreslagna av 
hyresgästkommissionen ska anges exakt i hyresgästdemokratistadgan, 
i likhet med vad som föreslås ovan beträffande uppgifterna för 
boendestämmorna. 

Arbetsgruppen föreslår dessutom allmänna stilistiska, grammatikaliska 
och terminologiska ändringar i kapitlen om boendestämmor, 
gårdskommittéer, hyresgästkommittéer och hyrsgästkommissionen. 
Ändringarna påverkat inte innehållet i hyresgästdemokratistadgan.

Mötesförfarande i praktiken

Hyresgästdemokratiorgan; kallelse till möte och protokoll 

Arbetsgruppen föreslår att de paragrafer om kallelse till möte som 
gäller gårdskommittéerna, hyresgästkommittéerna och 
hyresgästkommissionen ska förenhetligas och preciseras, likaså 
paragraferna om protokoll i fråga om alla hyresgästdemokratiorgan. 
Organens individuella behov är i möjligaste mån beaktade i förslaget 
när det gäller tidpunkten för utdelning av kallelser och protokoll. 
Arbetsgruppen föreslår bl.a. att kallelsen ska delas ut minst en vecka 
före mötet i fråga om alla hyresgästdemokratiorgan utom 
hyresgästkommissionen och det eventuella arbetsutskottet i denna. 
Hyresgästkommissionen och arbetsutskottet ska få kallelsen minst tre 
dagar före mötet om de inte enhälligt har beslutat något annat.

Arbetsgruppen föreslår att den paragraf som gäller ett arbetsutskott i 
hyresgästkommissionen ska få bestämmelser om kallelser till möte, 
sättet att dela ut kallelserna, protokoll och undertecknande av protokoll.

Närvaro och yttranderätt
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Arbetsgruppen föreslår att bestämmelserna om närvaro och 
yttranderätt i hyresgästdemokratistadgan ska förtydligas och preciseras 
och att det för varje organ ska finnas en bestämmelse om vilka som har 
närvaro och yttranderätt vid organets möten. Målet med detta är 
särskilt att företrädare för de boende och ägaren ska delta i 
ärendebehandlingen i enlighet med samförvaltningslagen och samtidigt 
att direkt informationsutbyte mellan de boende och bolagen ska säkras. 

Arbetsgruppen anser att en företrädare för ett områdesbolag i regel bör 
ha närvarorätt endast vid möten som hålls av 
hyresgästdemokratiorganen inom områdesbolagets 
verksamhetsområde och att det är motiverat att en företrädare för 
fastighetsbolaget såsom företrädare för ägaren har närvarorätt vid alla 
hyresgästdemokratiorgans möten. På särskild kallelse är företrädare 
för områdesbolaget och fastighetsbolaget på arbetets vägnar givetvis 
skyldiga att såsom företrädare för bolaget vara närvarande också vid 
andra möten. 

Den föreslagna hyresgästdemokratistadgan har i enlighet med 
utlåtandet från hyresgästkommissionen fått bestämmelser om rätt att 
höra experter. 

Arbetsgruppen föreslår med anledning av det ovanstående att 8 kap. 
(Allmänna principer för bildande av organ, för arvoden och för 
kostnadsersättning) i hyresgästdemokratistadgan ska ha en 
bestämmelse om att fastighetsbolaget godkänner principer för arvoden 
till experter.   

Rätt till information och informationsskyldighet 
i verksamheten kring hyresgästdemokratin

Arbetsgruppen föreslår ett nytt separat 7 kap. (Rätt till information och 
informationsskyldighet) i hyresgästdemokratistadgan. Rätten och 
skyldigheten föreslås omfatta alla hyresgästdemokratiaktörer, 
områdesbolag, fastighetsbolag och företrädare för bolag.

Arbetsgruppen framhåller att det är rekommendabelt för flexibilitetens 
skull att det i de praktiska anvisningarna från fastighetsbolaget 
preciseras hur rätten till information och informationsskyldigheten ska 
skötas i praktiken. Det är inte ändamålsenligt att omfattningen på rätten 
till information slås fast i själva hyresgästdemokratistadgan eftersom 
flexibilitet i praktiken då inte är möjlig.

Allmänna principer för bildande av organ, för arvoden 
och för kostnadsersättning

För att hyresgästdemokratistadgan ska bli tydligare och enhetligare 
föreslår arbetsgruppen att bestämmelserna om arvoden och 
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kostnadsersättning ska samlas i ett separat 8 kap. (Allmänna principer 
för bildande av organ, för arvoden och för kostnadsersättning, 45 
§/Allmänna principer). Praxis för arvoden till övervakare för ekonomi 
och förvaltning och till förtroendevalda som utsetts i stället för 
gårdskommittéer föreslås också ingå i paragrafen.  

Styrelsen för fastighetsbolaget föreslås få till uppgift att fastställa 
allmänna principer för arvoden till hyresgästdemokratiorganen 
(inklusive förtroendevalda) och övervakarna för ekonomi och 
förvaltning, för ersättande av kostnader orsakade av organens 
verksamhet och för arvoden till hörda experter. 

Arbetsgruppen föreslår att styrelsen för fastighetsbolaget också ska 
kunna fastställa allmänna principer för bildande av andra 
hyresgästdemokratiorgan än sådana som ingår i 
hyresgästdemokratistadgan, för arvoden till ordförandena och 
medlemmarna i organen och för ersättande av kostnader orsakade av 
organens verksamhet.

Andra observationer i utlåtandena

Hyresgästkommissionen föreslår i sitt utlåtande om arbetsgruppens 
förslag till hyresgästdemokratistadga vissa ändringar som antingen är 
tekniska eller gäller framställningssättet. Ändringarna är nu i tillämpliga 
delar beaktade i förslaget.

Uppdatering av anvisningarna om hur hyresgästdemokratistadgan ska tillämpas, andra fortsatta 
åtgärder

Hyresgästkommissionen anser att anvisningarna om hur 
hyresgästdemokratistadgan ska tillämpas också i fortsättningen bör 
godkännas av stadsstyrelsen. Den anser vidare att företrädare för de 
boende bör få bereda anvisningarna tillsammans med 
fastighetsbolaget. 

Stadsstyrelsen omfattar åsikten att anvisningarna, som styr den 
praktiska verksamheten, bör beredas i samråd eftersom det är i 
enlighet med samförvaltningslagens anda att ägarbolaget och 
hyresgästdemokratiorganen samverkar under arbetet på dem. Med 
tanke på behovet av flexibilitet och anvisningarnas praktiska karaktär 
och i och med att anvisningarna hur som helst ska utarbetas inom de 
ramar som är angivna i hyresgästdemokratistadgan bör bolaget självt 
få besluta om fastställandet. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028
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timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Hyresgästdemokratistadga
2 Työryhmän raportti 31.12.2012
3 Voimassa oleva vuokralaisdemokratiasääntö 26.10.2011
4 Vuokralaisdemokratiasääntöön lausuntojen jälkeen tehdyt muutokset
5 Vuokralaisneuvottelukunnan lausunto 22.3.2013
6 Helsingin kaupungin vuokraasukkaiden yhdistys ry:n lausunto 

27.3.2013
7 Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lausunto 28.2.2013
8 Sääntötoimikunnan lausunto 7.2.2013

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Vuokralaisneuvottelukunta Förslagstext

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin kaupungin Vuokra
asukkaiden yhdistys ry

Förslagstext
Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin kaupungin asunnot Oy Förslagstext
Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Oikeuspalvelut
Kiinteistöjen kehittämisyksikkö

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 20.05.2013 § 598

HEL 2012000918 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä liitteenä 1 olevan Helsingin 
kaupungin tarkistetun vuokralaisdemokratiasäännön.

Käsittely

20.05.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Jussi Hallaaho: Palautetaan valmisteltavaksi siten, että 
Vuokralaisneuvottelukunnan lausunnossa 22.3.2013 tehdyt sisällölliset 
muutosesitykset huomioidaan.



Helsingfors stad Protokoll 10/2013 335 (627)
Stadsfullmäktige

Kaj/4
29.05.2013

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

Kannattajat: Tuuli Kousa

Palautusehdotus:
Sirpa Puhakka: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi huomioiden 
seuraavat muutosesitykset:

3 § MUUTOS LOPPUUN: …antaa asuntolautakunta.

9 § Tehtävät
Kohta 1, 3. rivi MUUTOS: …taikka toissijaisesti luottamushenkilön ja 
tälle varahenkilön.
Kohta 3, 3 rivi MUUTOS: …kahta ehdokasta ja yhtä varaehdokasta 
alueyhtiön hallituksen valiokunnan jäseneksi.

13 § Kokoonpano ja toimikausi
4. kpl, 4. rivi:  Puheenjohtajan ollessa pysyvästi estynyt, hänen tilalleen 
tulee  seuraavaan asukaskokoukseen saakka varapuheenjohtaja, jonka 
tilalle toimikunnan jäseneksi tulee seuraavana vuorossa oleva 
varajäsen.

25 § Tehtävät
Kohta 6, sivu 7 MUUTOS: …esittää valittavaksi etusijajärjestyksessä 
alueyhtiön hallitukseen asukkaiden kokousten esittämistä neljästä 
(puolet miehiä ja puolet naisia) jäsenehdokkaasta kaksi jäsentä ja 
yhden varajäsenen
Kohta 9, sivu 7 MUUTOS:
esittää valittavaksi etusijajärjestyksessä asukkaiden kokousten 
esittämistä neljästä (puolet miehiä ja puolet naisia) jäsenehdokkaasta 
kaksi jäsentä ja yhden varajäsenen alueyhtiön hallituksen valiokuntaan, 
kun alueyhtiön hallitus päättää nimittää valiokunnan

33 § Tehtävät
Kohta 6, sivu 9 MUUTOS:
esittää valittavaksi etusijajärjestyksessä kiinteistöyhtiöiden hallitukseen 
vuokralaistoimikuntien esittämistä neljästä (puolet miehiä ja puolet 
naisia) jäsenehdokkaasta kaksi jäsentä ja yhden varajäsenen 

45 § Yleiset periaatteet
1. kappale, 3 rivi LISÄYS: …työvaliokunnan puheenjohtajalle, sihteerille 
ja jäsenille maksettavia…
sivu 12 viimeinen luettelon kohta, 2. rivi …niiden puheenjohtajille, 
sihteereille ja jäsenille maksettavia palkkioita…

Kannattajat: Erkki Perälä



Helsingfors stad Protokoll 10/2013 336 (627)
Stadsfullmäktige

Kaj/4
29.05.2013

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

Vastaehdotus:
Erkki Perälä: Vuokralaisdemokratiasääntöehdotuksen 3 § muotoon: 
"Tarkempia käytännön ohjeita tämän säännön soveltamisesta antaa 
asuntolautakunta."

Kannattajat: Tuuli Kousa

1. äänestys

JAAehdotus: Palautetaan valmisteltavaksi siten, että 
Vuokralaisneuvottelukunnan lausunnossa 22.3.2013 tehdyt sisällölliset 
muutosesitykset huomioidaan.

EIehdotus: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi huomioiden 
seuraavat muutosesitykset: 3 § MUUTOS LOPPUUN: …antaa 
asuntolautakunta. 9 § Tehtävät
Kohta 1, 3. rivi MUUTOS: …taikka toissijaisesti luottamushenkilön ja 
tälle varahenkilön.
Kohta 3, 3 rivi MUUTOS: …kahta ehdokasta ja yhtä varaehdokasta 
alueyhtiön hallituksen valiokunnan jäseneksi. 13 § Kokoonpano ja 
toimikausi
4. kpl, 4. rivi:  Puheenjohtajan ollessa pysyvästi estynyt, hänen tilalleen 
tulee  seuraavaan asukaskokoukseen saakka varapuheenjohtaja, jonka 
tilalle toimikunnan jäseneksi tulee seuraavana vuorossa oleva 
varajäsen. 25 § Tehtävät
Kohta 6, sivu 7 MUUTOS: …esittää valittavaksi etusijajärjestyksessä 
alueyhtiön hallitukseen asukkaiden kokousten esittämistä neljästä 
(puolet miehiä ja puolet naisia) jäsenehdokkaasta kaksi jäsentä ja 
yhden varajäsenen
Kohta 9, sivu 7 MUUTOS:
esittää valittavaksi etusijajärjestyksessä asukkaiden kokousten 
esittämistä neljästä (puolet miehiä ja puolet naisia) jäsenehdokkaasta 
kaksi jäsentä ja yhden varajäsenen alueyhtiön hallituksen valiokuntaan, 
kun alueyhtiön hallitus päättää nimittää valiokunnan 33 § Tehtävät
Kohta 6, sivu 9 MUUTOS:
esittää valittavaksi etusijajärjestyksessä kiinteistöyhtiöiden hallitukseen 
vuokralaistoimikuntien esittämistä neljästä (puolet miehiä ja puolet 
naisia) jäsenehdokkaasta kaksi jäsentä ja yhden varajäsenen  45 § 
Yleiset periaatteet
1. kappale, 3 rivi LISÄYS: …työvaliokunnan puheenjohtajalle, sihteerille 
ja jäsenille maksettavia…
sivu 12 viimeinen luettelon kohta, 2. rivi …niiden puheenjohtajille, 
sihteereille ja jäsenille maksettavia palkkioita…
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Jaaäänet: 7
Juha Hakola, Jussi Hallaaho, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Marcus 
Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Eiäänet: 5
Emma Kari, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka

Tyhjä: 3
Jorma Bergholm, Nina Casten, Tarja Tenkula

Poissa: 0

Äänin 7  5 (3 tyhjää) kaupunginhallitus hyväksyi jäsen Hallaahon 
palautusehdotuksen.

2. äänestys

JAAehdotus: Esityksen mukaan

EIehdotus: Palautetaan valmisteltavaksi siten, että 
Vuokralaisneuvottelukunnan lausunnossa 22.3.2013 tehdyt sisällölliset 
muutosesitykset huomioidaan.

Jaaäänet: 9
Jorma Bergholm, Nina Casten, Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Laura 
Kolbe, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Tarja 
Tenkula

Eiäänet: 6
Jussi Hallaaho, Emma Kari, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Erkki Perälä, 
Sirpa Puhakka

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 9  6 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

3. äänestys

JAAehdotus: Esityksen mukaan

EIehdotus: Vuokralaisdemokratiasääntöehdotuksen 3 § muotoon: 
"Tarkempia käytännön ohjeita tämän säännön soveltamisesta antaa 
asuntolautakunta."
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Jaaäänet: 9
Jorma Bergholm, Nina Casten, Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Laura 
Kolbe, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Tarja 
Tenkula

Eiäänet: 6
Jussi Hallaaho, Emma Kari, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Erkki Perälä, 
Sirpa Puhakka

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 9  6 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kolmen suoritetun äänestyksen jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi 
esittelijän ehdotuksen.

13.05.2013 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Asuntolautakunta 28.02.2013 § 19

HEL 2012000918 T 00 00 02

Päätös

Lautakunta päätti antaa työryhmän raportista seuraavan lausunnon:

Hallintomalli säilyisi entisellään

Vuokralaisdemokratian toimielimiä ovat yhteishallintolain ja 
voimassaolevan vuokralaisdemokratiasäännön mukaan asukkaiden 
kokous, talotoimikunta (yhteishallintolaissa asukastoimikunta), 
vuokralaistoimikunta ja vuokralaisneuvottelukunta. Lisäksi 
yhteishallintolaissa säädetään talouden ja hallinnon valvojasta, jota 
koskevia säännöksiä löytyy ehdotetusta 
vuokralaisdemokratiasäännöstä.
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 Nykyinen moniportainen ja raskas hallintomalli säilytettäisiin. 
Työryhmätyöskentelyn aikana esitettiin hallinnon laajentamista tai 
supistamista, mutta koska työryhmä ei päässyt tästä yksimielisyyteen, 
päädyttiin esittämään jatkamista vanhalla hallintomallilla.

Mallin tulisi tukea asukasaktiivisuutta

Lautakunnan mielestä olisi syytä pohtia hallintomallin keventämistä ja 
modernisoimista. Lisäksi toimintatapoja olisi syytä kehittää siten, että 
asukkaiden osallistumista ja kiinnostusta vuokratalojen asioiden 
hoitoon aktivoidaan. Uusi teknologia antaisi paremmat mahdollisuudet 
osallistumiselle ja vaikuttamiselle. Vuokralaisten osallistuminen 
esimerkiksi vuokralaisvaaleihin voitaisiin järjestää perinteisten 
käytäntöjen lisäksi myös sähköisesti. Monissa muissakin asioissa 
voitaisiin asukkaiden mielipiteitä kysyä helposti tietotekniikkaa hyväksi 
käyttäen. Tämä parantaisi asukkaiden mahdollisuuksia osallistua 
vuokralaisdemokratiatoimintaan ja kynnys osallistumiselle alenisi. 
Osallistumismahdollisuuksien parantamista esitti myös 
vuokralaisdemokratiatyöryhmä.

Menettelyohjeiden päivittäminen siirrettäisiin kaupunginhallitukselta Hekalle

Työryhmä ehdottaa, että voimassa olevassa 
vuokralaisdemokratiasäännössä oleva kaupunginhallitukselle annettu 
tarkempien menettelyohjeiden antamistehtävä poistetaan ja että 
käytännön ohjeita antaa kiinteistöyhtiö. Käytännössä tarkempien 
ohjeiden laatiminen annettaisiin Hekan tehtäväksi ja 
vuokralaisdemokratiasääntöä soveltavat alueyhtiöt noudattaisivat 
Hekan antamaa ohjeistusta. Menettelytapaohjeet jäisivät siis poliittisen 
ohjauksen ulkopuolelle.

Käytännössä muutokset ovat vähäisiä

Lautakunta pitää hyvänä sitä, että työryhmä oli koostumukseltaan 
laajapohjainen. Työskentelyyn ovat osallistuneet Helsingin kaupungin 
ja vuokratalojen hallinto sekä asukkaiden edustajat. Työryhmä oli 
ehdotuksissaan pääosin yksimielinen. Voidaan kuitenkin kysyä, onko 
ehdotuksessa riittävästi sellaisia elementtejä, jotka tukevat asukkaiden 
osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia vuokratalojen ja Hekan 
hallinnossa. Lautakunnan mielestä vuokratalojen yhteishallintoa tulee 
kehittää siten, että se aktivoi nykyistä paremmin asukkaiden 
osallistumista.

Asuntolautakunta esittää vuokralaisdemokratiasäännön 3§:ään 
tarkennusta seuraavasti: "Tarkempia ohjeita tämän säännön 
soveltamisesta antaa asuntolautakunta ja käytännön ohjeita 
kiinteistöyhtiö." 
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Käsittely

28.02.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että toisen kappaleen alusta 
poistetaan ensimmäinen lause, joka alkaa sanoilla :"Työryhmän 
ehdotuksen mukaan..." ja toisen kappaleen viimeinen lause muutetaan 
kuulumaan seuraavasti : "Työryhmätyöskentelyn aikana esitettiin 
hallinnon laajentamista tai supistamista, mutta koska työryhmä ei 
päässyt tästä yksimielisyyteen, päädyttiin esittämään jatkamista 
vanhalla hallintomallilla."

Puheenjohtaja Peipinen teki varapuheenjohtaja Villon kannattamana 
vastaehdotuksen, jonka mukaan kappaleen 5 loppuun lisätään 
seuraava teksti:  Asuntolautakunta esittää 
vuokralaisdemokratiasäännön 3§:ään tarkennusta seuraavasti: 
"Tarkempia ohjeita tämän säännön soveltamisesta antaa 
asuntolautakunta ja käytännön ohjeita kiinteistöyhtiö." 

Lautakunta hyväksyi Peipisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

05.02.2013 Pöydälle

Esittelijä
osastopäällikkö
Markku Leijo

Lisätiedot
Matti Pitkänen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 34152

matti.pitkanen(a)hel.fi

Kaupunginjohtaja/J 02.01.2013 § 3

HEL 2012000918 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä todeta, että otsikossa 
mainittuun työryhmään 14.3.2012 (31 §) johtajistokäsittelyssä 
nimeämiensä jäsenten apulaiskaupunginsihteeri Miliza Ryötin ja 
kehityspäällikkö Kari Nietosvaaran siirryttyä toisiin tehtäviin, Ryöti 
16.8.2012 jälkeen ja Nietosvaara 12.9.2012 jälkeen, heidän tilallaan 
työryhmän jäseninä ovat toimineet kaupunginsihteeri Timo Härmälä 
17.8.2012 alkaen ja lakimies Tiia Lehikoinen 13.9.2012 alkaen.

Päätöksen perustelut

Kaupunginjohtaja päätti 14.3.2012 (31 §) johtajistokäsittelyssä asettaa 
työryhmän kehittämään vuokralaisdemokratiasääntöä ja sen 
menettelyohjetta. Työryhmän tehtäväksi määriteltiin kartoittaa 
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vuokralaisdemokratiasääntöön kohdistuvat uudistustarpeet sekä laatia 
ehdotus säännön ja sen soveltamista ohjaavan menettelyohjeen 
uudistamiseksi. Työryhmän tuli saada työnsä valmiiksi 31.12.2012 
mennessä. 

Työn kuluessa kaksi alkuperäisen asettamispäätöksen mukaista 
jäsentä, apulaiskaupunginsihteeri Miliza Ryöti hallintokeskuksesta ja 
kehityspäällikkö Kari Nietosvaara Helsingin kaupungin asunnot Oy:stä, 
on siirtynyt toisiin tehtäviin, eikä heidän jatkamisensa työryhmässä siksi 
ole ollut mahdollista. Heidän tilallaan työryhmässä ovat sanotuista 
yksiköistä jatkaneet kaupunginsihteeri Timo Härmälä ja lakimies Tiia 
Lehikoinen.

14.03.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
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§ 208
Köp av fastigheter i Östersundom av Ines, Karl, Bertel och Gustav 
Krogells stiftelse

HEL 2013005011 T 10 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
bemyndiga fastighetsnämnden att upprätta ett köpebrev enligt bilaga 1, 
genom vilket staden av Ines, Karl, Bertel och Gustav Krogells stiftelse 
köper fastigheterna Krogars RNr 5:32 och Kapellängen RNr 1:27 i 
Östersundoms by i Helsingfors stad och fastigheten Krogars 2 RNr 5:37 
i Östersundoms by i Sibbo kommun, fria från gravationer, för en 
köpeskilling på 14 490 000 euro, samt att göra eventuella smärre 
justeringar i köpebrevet.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt bemyndiga stadsstyrelsen att 
överskrida anslaget på momentet 8 01 01, Köp och inlösen av 
fastigheter, till stadsstyrelsens disposition, i 2013 års budget med 
14 490 000 euro.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen under diskussionen hade 
föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta förkasta stadsstyrelsens 
förslag om köp av fastigheter av Krogells stiftelse och uppmanar 
stadsstyrelsen att utreda möjligheten att använda inlösningsrätt då 
mark förvärvas i området.

Ordföranden konstaterade att ledamoten Yrjö Hakanens förslag om 
förkastande inte hade understötts, varvid det förföll.

Ledamoten Yrjö Hakanen anmälde avvikande mening för protokollet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Kauppakirjaluonnos
2 Tarjous
3 Kartat

Utdrag



Helsingfors stad Protokoll 10/2013 343 (627)
Stadsfullmäktige

Kaj/5
29.05.2013

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

Utdrag Bilagor till utdrag
Myyjä Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar bemyndiga fastighetsnämnden att upprätta 
ett köpebrev enligt bilaga 1, genom vilket staden av Ines, Karl, Bertel 
och Gustav Krogells stiftelse köper fastigheterna Krogars RNr 5:32 och 
Kapellängen RNr 1:27 i Östersundoms by i Helsingfors stad och 
fastigheten Krogars 2 RNr 5:37 i Östersundoms by i Sibbo kommun, fria 
från gravationer, för en köpeskilling på 14 490 000 euro, samt att göra 
eventuella smärre justeringar i köpebrevet.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt bemyndiga stadsstyrelsen att 
överskrida anslaget på momentet 8 01 01, Köp och inlösen av 
fastigheter, till stadsstyrelsens disposition, i 2013 års budget med 
14 490 000 euro.

Föredraganden

Anbud

Man har kommit fram till ett förhandlingsresultat enligt beslutsförslaget 
med Krogells stiftelse. Anbudet finns i bilaga 2.

Uppgifter om fastigheterna

Arealen på fastigheterna inom Helsingfors stads område är 
sammanlagt ca 93,5 hektar. Arealen på vattenområdena inom Sibbo 
kommuns område är ca 36 hektar uppdelat på flera parceller. Den till 
ytan största parcellen gränsar till ett vattenområde staden äger framför 
Björnsö. Kartan över hur fastigheterna är belägna finns i bilaga 3.

Det tidigare hemmanets hemparcell på ca 38 hektar ligger i mellersta 
Östersundom på bägge sidorna av Nya Borgåvägen. På området finns 
tre byggnadsplatser med bostadshus samt ett ekonomicentrum med 
ekonomi och lagerbyggnader. Området är huvudsakligen åker. Ca 10 
hektar av det hör till Naturanätverket och ca 7 hektar gränsar direkt 
mot det på ett sätt som kan försvåra användningen av området som 
byggnadsmark. Byggnadsplatserna med byggnader samt åkrarna är 
utarrenderade med arrendeavtal som gäller tills vidare. Dessa fortlöper 
som förut. Bruttoarrendena är ca 30 000 euro om året.

Ett skogsskifte på ca 55,5 hektar ligger öster om Landbo 
småhusområde vid Knutersvägen. Området är huvudsakligen skog på 
hård mark. Området gränsar så gott som helt till områden staden äger.

Förhandlingar
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I förhandlingarna med markägaren har man nått fram till ett 
förhandlingsresultat enligt anbudet för att köpa fastigheterna åt staden.

Det tekniska nyvärdet på byggnaderna är sammanlagt ca 640 000 euro 
och det beräknade värdet på vattenområdet i Sibbo är ca 70 000 euro. 
Sålunda blir värdet på marken 13 780 000 euro motsvarande ca 14,70 
euro/m². Dividerat med hela köpeskillingen blir priset på marken 
ca 15,50 euro/m².

Köpeskillingen kan ur stadens synvinkel med tanke på fastigheternas 
läge och karaktär anses vara acceptabel och motsvara fastigheternas 
gängse värde.

Motivering för affären

Affären skulle öka stadens markägande i Östersundom betydligt, 
speciellt i dess mellersta del, där staden äger lite mark. Efter affären 
skulle det område öster om Landbo småhusområde som planerats till 
ett bostadsområde med främst småhus vara nästan helt i stadens ägo.

Köpet av fastigheterna underlättar främst planeringen och 
förverkligandet av det mellersta området. Affären är sålunda förenlig 
med den markpolitik staden bedriver.

Genomförandet av föreliggande markaffär skulle utöka stadens 
markägande i Östersundom betydligt. Affären skulle utöka stadens 
markägande i Östersundom till 1 240 hektar, vilket motsvarar ca 42 % 
av områdets markareal. Helsingfors markägande i Östersundom 
framgår av bilaga 3.

Affären skulle utöka arealen på den mark som skaffats efter 
inkorporeringen med drygt 40 %.

Anslagsöverskridning och verkställighet

Affären förutsätter att anslaget för köp av fastigheter i 2013 års budget 
överskrids med beloppet för köpeskillingen, 14 490 000 euro. Såvida 
stadsfullmäktige godkänner överskridningen, kommer stadsstyrelsen i 
sitt verkställighetsbeslut att anvisa fastighetsnämnden ifrågavarande 
anslag för att finansiera affären.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Kauppakirjaluonnos
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2 Tarjous
3 Kartat

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Myyjä Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kiinteistölautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.05.2013 § 573

HEL 2013005011 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
tekemään liitteen 1 mukaisen kauppakirjan, jolla kaupunki ostaa Ines, 
Karl, Bertel ja Gustav Krogellin säätiöltä Helsingin kaupungin 
Östersundomin kylässä sijaitsevat kiinteistöt Krogars RN:o 5:32, 
Kapellängen RN:o 1:27 ja Sipoon kunnan Östersundomin kylässä 
sijaitsevan kiinteistön Krogars 2 RN:o 5:37 rasituksista vapaina 
14  490 000 euron kauppahinnasta, sekä tekemään kauppakirjaan 
mahdollisia vähäisiä tarkistuksia.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen 
ylittämään vuoden 2013 talousarvion kohdalla 8 01 01, Kiinteistöjen 
ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi, olevaa määrärahaa 14 490 000 
eurolla.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 18.04.2013 § 195

HEL 2013005011 T 10 01 00

Päätös
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Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
kiinteistölautakunta oikeutettaisiin tekemään liitteen nro 1 mukainen 
kauppakirja ********** säätiön kanssa Helsingin kaupungin 
Östersundomin kylässä sijaitsevista kiinteistöistä Krogars RN:o 5:32 
(kiinteistötunnus 91442532) ja Kapellängen RN:o 1:27 
(kiinteistötunnus 91442127) sekä Sipoon kunnan Östersundomin 
kylässä sijaitsevasta kiinteistöstä Krogars 2 RN:o 5:37 (kiinteistötunnus 
753433537) rasituksista vapaina 14  490 000 euron kauppahinnasta 
sekä tekemään kauppakirjaan mahdollisia vähäisiä tarkistuksia.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
lautakunnan käyttöön myönnettäisiin kaupan toteuttamiseksi tarvittava 
lisärahamääräraha.  

Lautakunta toteaa lisäksi, että kauppa huomattavasti lisäisi kaupungin 
maanomistusta Östersundomissa erityisesti sen keskeisillä alueilla, 
jossa kaupungin maanomistus on vähäistä. Kaupan myötä Landbon 
pientaloalueen itäpuolelle kaavailtu pientalovaltainen asuntoalue olisi 
lähes kokonaan kaupungin omistuksessa. 

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Tom Qvisen, projektipäällikkö, puhelin: 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi
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§ 209
Arrendegrunder för tomten 3 i kvarteret 34117 och tomten 4 i 
kvarteret 34130 i Västra Baggböle 

HEL 2013004975 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
bemyndiga fastighetsnämnden att från en av nämnden bestämd 
tidpunkt till 31.12.2080 utarrendera tomten 3 i kvarteret 34117 
(Vedakärrsvägen 16, yta 5 793 m²) och tomten 4 i kvarteret 34130 
(Vedakärrsvägen 18, yta 4 815 m²) i 34 stadsdelen (Västra Baggböle) 
på följande villkor:

1

Årsarrendet för tomten bestäms så att poängtalet 100 för det officiella 
levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 
35 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta.

2

I övrigt gäller i tillämpliga delar sedvanliga arrendevillkor för 
bostadstomter och av fastighetsnämnden eventuellt föreskrivna 
tilläggsvillkor.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Sijaintikartta
2 Ote asemakaavasta

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar bemyndiga fastighetsnämnden att från en av 
nämnden bestämd tidpunkt till 31.12.2080 utarrendera tomten 3 i 
kvarteret 34117 (Vedakärrsvägen 16, yta 5 793 m²) och tomten 4 i 
kvarteret 34130 (Vedakärrsvägen 18, yta 4 815 m²) i 34 stadsdelen 
(Västra Baggböle) på följande villkor:

1
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Årsarrendet för tomten bestäms så att poängtalet 100 för det officiella 
levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 
35 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta.

2

I övrigt gäller i tillämpliga delar sedvanliga arrendevillkor för 
bostadstomter och av fastighetsnämnden eventuellt föreskrivna 
tilläggsvillkor.

Föredraganden

Reserveringsbeslut

Stadsstyrelsen har 28.1.2013 (139 §) reserverat tomterna 34130/4 och 
34117/3 för Mittakodit Oy för planering av fritt finansierade 
ägarbostäder med hitas IIvillkor. Den första tomten utarrenderas till 
31.12.2014 och den andra till 31.12.3015 på det villkor att byggandet 
på tomten 34130/4 inleds senast 31.12.2014.

Detaljplaneuppgifter

I den gällande detaljplanen utgör tomterna kvartersområde för småhus 
(AP II). Byggrätten på tomten 34130/4 uppgår till 1 700 m² vy och på 
tomten 34117/3 till 2 100 m² vy.

Utöver den i detaljplanen angivna våningsytan får förråd på högst 7 m² 
byggas utanför bostaden för varje bostad.

Bilplatserna ska anläggas på tomten.

Förslag till arrendegrunder

Det har blivit aktuellt att fastställa arrendegrunderna eftersom 
meningen är att inleda byggarbetena på den första tomten sommaren 
2013.

Stadsfullmäktige beslutade 29.8.2012 (ärende nr 21, 238 §) om 
arrendena för tomter för egnahemshus i Månsas. Enligt beslutet 
bestäms årsarrendet så att poängtalet 100 för det officiella 
levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 
33 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta.

Årsarrendet för småhustomterna 34117/3 och 34130/4 kan i detta fall 
bestämmas så att poängtalet 100 för det officiella 
levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 
35 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta. Priset motsvarar 
658 euro/m² vy i prisnivån 2/2013 (index 1881).
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Enligt stadsfullmäktiges beslut (1.10.1908, ärende 18) ska årsarrendet 
för bostadstomter motsvara 4 % av det beräknade tomtpriset.

Arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna blir 2,63 euro/m² i 
månaden.

Förslaget stämmer överens med fastighetsnämndens framställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Sijaintikartta
2 Ote asemakaavasta

Tiedoksi; Muutoksenhakuohjeet: Kunnallisvalitus, valtuusto

Kiinteistölautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.05.2013 § 574

HEL 2013004975 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan 34. kaupunginosan (LänsiPakila) korttelin nro 34117 
tontti nro 3 (osoite Halkosuontie 16, pintaala 5 793m²) ja korttelin nro 
34130 tontti nro 4 (osoite Halkosuontie 18, pintaala 4 815 m²) 
lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka 
seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 
kerrosneliömetrihintaa 35 euroa.

2

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 18.04.2013 § 199

HEL 2013004975 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta G6 T4, Halkosuontie 16 / Palosuontie 1c, Halkosuontie 18 / Palosuontie 4c

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta 
oikeutetaan vuokraamaan 34. kaupunginosan (LänsiPakila) korttelin 
nro 34117 tontti nro 3 (osoite Halkosuontie 16, pintaala 5 793m²) ja 
korttelin nro 34130 tontti nro 4 (osoite Halkosuontie 18, pintaala
4 815 m²) lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 
saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 
kerrosneliömetrihintaa 35 euroa.

2

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Risto Lehtonen, kiinteistölakimies, puhelin: 310 36617

risto.lehtonen(a)hel.fi
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§ 210
Arrendegrunder för småhustomterna 49111/14 och 49112/4 i Degerö 
(Jollasvägen/Fladabågen)

HEL 2013005433 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
bemyndiga fastighetskontoret att från en av nämnden bestämd tidpunkt 
till 31.12.2075 utarrendera den i detaljplaneändringen nr 12076 
upptagna tomten nr 14 i kvarteret nr 49111 och tomten nr 4 i kvarteret 
nr 49112 i 49 stadsdelen (Degerö) på följande villkor:

1

Årsarrendet för tomterna bestäms så att poängtalet 100 för det officiella
levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 36 
euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta i fråga om fritt finansierad 
oreglerad ägar och/eller hyresbostadsproduktion.

Årsarrendet för tomten bestäms så att poängtalet 100 för det officiella 
levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 29 
euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta i fråga om hitasbostäder.

Bostadskomplement som enligt detaljplanebestämmelserna får byggas 
utöver våningsytan i detaljplanen beaktas inte då arrendet bestäms.

2

I övrigt gäller sedvanliga arrendevillkor för bostadstomter och av 
fastighetsnämnden eventuellt föreskrivna tilläggsvillkor.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Ote asemakaavasta

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar bemyndiga fastighetskontoret att från en av 
nämnden bestämd tidpunkt till 31.12.2075 utarrendera den i 
detaljplaneändringen nr 12076 upptagna tomten nr 14 i kvarteret 
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nr 49111 och tomten nr 4 i kvarteret nr 49112 i 49 stadsdelen (Degerö) 
på följande villkor:

1

Årsarrendet för tomterna bestäms så att poängtalet 100 för det officiella
levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 36 
euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta i fråga om fritt finansierad 
oreglerad ägar och/eller hyresbostadsproduktion.

Årsarrendet för tomten bestäms så att poängtalet 100 för det officiella 
levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 29 
euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta i fråga om hitasbostäder.

Bostadskomplement som enligt detaljplanebestämmelserna får byggas 
utöver våningsytan i detaljplanen beaktas inte då arrendet bestäms.

2

I övrigt gäller sedvanliga arrendevillkor för bostadstomter och av 
fastighetsnämnden eventuellt föreskrivna tilläggsvillkor.

Föredraganden

Detaljplaneändring

Enligt en detaljplaneändring som trätt i kraft är det möjligt att av tomten 
49112/2 i ett kvartersområde för småhus (AP) bilda två separata tomter 
49112/3 och 49112/4. Den förstnämnda är bebyggd men enligt 
detaljplaneändringen kan det på den senare byggas 1 330 m² vy.

Därtill omdisponerades det lilla parkområdet i närheten av korsningen 
av Jollasvägen och Fladabågen i detaljplaneändringen. Området 
upptas nu som tomten 49111/4 i ett kvartersområde för småhus (AP) 
och dess byggrätt är 480 m² vy.

På tomten får byggas bostadskomplement utöver byggrätten.

Reserveringssituation

Tomten 49112/4 har reserverats för Asuntooy Sarvastonkaari med 
tanke på ett planerat bostadsaktiebolag, för planering av fritt 
finansierade ägar och/eller hyresbostäder utan hitasvillkor. 
Reserveringen gäller till 31.12.2014.

Tomten 49111/14 har inte reserverats men tomten kommer att 
reserveras antingen för planering av fritt finansierade ägar och/eller 
hyresbostäder utan hitasvillkor eller fritt finansierad produktion av 
ägarbostäder med hitasvillkor.
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Arrendegrunder

Arrendegrunder föreslås bli fastställda för tomterna 49111/14 och 
49112/4.

Med beaktande av jämförelseuppgifter och andra omständigheter 
föreslås det att årsarrendet för småhustomterna (AP) i fråga om fritt 
finansierad oreglerad bostadsproduktion bestäms så att poängtalet 100 
för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” 
motsvaras av priset 36 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta. 
Arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna är då 2,72 euro per 
kvadratmeter bostadsyta i månaden.

För tomten 49111/14 föreslås alternativt ett hitaspris som uppgår till 
80 % av det ovannämnda oreglerade arrendegrundspriset. Arrendets 
teoretiska effekt på boendekostnaderna är då 2,19 euro per 
kvadratmeter bostadsyta i månaden.

Det oreglerade arrendet som föreslås för tomten motsvarar i 
nuprisnivån (4/2013) cirka 680 euro per kvadratmeter våningsyta och 
hitsarrendet cirka 548 euro per kvadratmeter våningsyta.

Bostadskomplement som enligt detaljplanebestämmelserna får byggas 
utöver våningsytan i detaljplanen beaktas inte då arrendet bestäms.

Enligt stadsfullmäktiges beslut är årsarrendet som tas ut för 
bostadstomter 4 % av det kalkylmässiga priset på arrendeområdet.

Arrendetiden föreslås bli cirka 60 år, dvs. en arrendeperiod som går ut 
31.12.2075.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Ote asemakaavasta

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, valtuusto

Kiinteistölautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 20.05.2013 § 596
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HEL 2013005433 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan 49. 
kaupunginosan (Laajasalo) asemakaavan muutokseen nro 12076 
merkityn korttelin nro 49111 tontin nro 14 ja korttelin nro 49112 tontin 
nro 4 lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 
saakka seuraavin ehdoin:

1

Tonttien vuosivuokrat määrätään vapaarahoitteisen sääntelemättömän 
omistus ja/tai vuokraasuntotuotannon osalta pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 
vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana 36 euroa.

Hitasasuntojen osalta tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 
vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana 29 euroa.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.

2

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien 
vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä 
lisäehtoja.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 02.05.2013 § 229

HEL 2013005433 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta J3 T1, Sarvastonkaari

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta 
oikeutetaan vuokraamaan 49. kaupunginosan (Laajasalo) 
asemakaavan muutokseen nro 12076 merkityn korttelin 49111 tontin 
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14 ja korttelin 49112 tontin 4 lautakunnan määräämästä ajankohdasta 
alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tonttien vuosivuokrat määrätään vapaarahoitteisen sääntelemättömän 
omistus ja/tai vuokraasuntotuotannon osalta pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 
vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana 36 euroa.

Hitasasuntojen osalta tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksi ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 
vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana 29 euroa.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.

2

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien 
vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä 
lisäehtoja.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen

Lisätiedot
Tiina Aitta, kiinteistölakimies, puhelin: 310 73889

tiina.aitta(a)hel.fi
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§ 211
Arrendegrunder för tomter på Degerö, i Skomakarböle och i 
Staffansby

HEL 2013004372 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

A

bemyndiga fastighetsnämnden att från en av nämnden bestämd 
tidpunkt till 31.12.2080 utarrendera de i detaljplanen och 
detaljplaneändringen nr 11888 för 49 stadsdelen (Degerö) angivna 
bostads och bilplatstomterna 49045/1, 49046/3–4, 49047/1, 
49048/1–5, 49075/1, 49075/6, 49075/7–8, 49075/10–12 och 49090/1–2 
på följande villkor:

1

Årsarrendet för bostadstomterna (flervåningshus) för produktion av 
bostäder med hitasvillkor eller med statens räntestöd eller för 
produktion av bostadsrättsbostäder i detaljplanen och 
detaljplaneändringen nr 11888 för Gunillaberget bestäms så att 
poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 
= 100” motsvaras av priset 30 euro per kvadratmeter våningsyta. 

Bostadskomplement som byggs utöver den i detaljplanen angivna 
våningsytan beaktas inte då arrendet bestäms.

Eventuella affärslokaler eller motsvarande utrymmen som byggs på 
bostadstomten beaktas på samma sätt som bostäder då arrendet 
bestäms.

Årsarrendet för kommunaltekniska lokaler bestäms så att poängtalet 
100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” 
motsvaras av priset 16 euro per kvadratmeter våningsyta.

2

Årsarrendet för tomterna för oreglerade hyresbostäder (flervåningshus) 
i detaljplanen och detaljplaneändringen nr 11888 för Gunillaberget 
bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet 
”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 35 euro per kvadratmeter 
våningsyta.

Bostadskomplement som byggs utöver den i detaljplanen angivna 
våningsytan beaktas inte då arrendet bestäms.
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Eventuella affärslokaler eller motsvarande utrymmen som byggs på 
bostadstomten beaktas på samma sätt som bostäder då arrendet 
bestäms.

Årsarrendet för kommunaltekniska lokaler bestäms så att poängtalet 
100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” 
motsvaras av priset 16 euro per kvadratmeter våningsyta.

3

Årsarrendet för tomten 49090/2 för specialboende (AKS) i detaljplanen 
och detaljplaneändringen nr 11888 för Gunillaberget bestäms så att 
poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 
= 100” motsvaras av priset 16 euro per kvadratmeter våningsyta i fråga 
om lokaler för grupphem, servicelokaler och övriga lokaler med 
beteckningen Y, och av priset 30 euro per kvadratmeter våningsyta i 
fråga om bostäder.

Bostadskomplement som byggs utöver den i detaljplanen angivna 
våningsytan beaktas inte då arrendet bestäms.

Eventuella affärslokaler eller motsvarande utrymmen som byggs på 
bostadstomten beaktas på samma sätt som bostäder då arrendet 
bestäms.

Årsarrendet för eventuella offentliga servicelokaler och 
kommunaltekniska lokaler på bostadstomten bestäms så att poängtalet 
100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” 
motsvaras av priset 16 euro per kvadratmeter våningsyta.

4

Av årsarrendet för bostadstomterna tas 80 % ut så länge som statligt 
bostadslån för byggandet av bostadshus på tomterna återstår att 
amortera eller så länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) 
på lån som beviljats för bostadsbyggandet.

5

Årsarrendet för bilplatstomterna (LPA) i detaljplanen och 
detaljplaneändringen nr 11888 för Gunillaberget bestäms så att 
poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 
= 100” motsvaras av priset 1 euro per kvadratmeter.

6

I övrigt gäller i tillämpliga delar sedvanliga arrendevillkor för 
bostadstomter och bilplatstomter och av fastighetsnämnden eventuellt 
föreskrivna tilläggsvillkor. För hitasobjekten gäller dessutom de villkor 
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beträffande regleringen av pris och kvalitetsnivån på bostäder som 
stadsfullmäktige och stadsstyrelsen har fattat beslut om.

B

bemyndiga fastighetsnämnden att från en av nämnden bestämd 
tidpunkt till 31.12.2080 utarrendera tomten 4 (LPA) i kvarteret 40132 i 
40 stadsdelen (Skomakarböle) på följande villkor:

1

Årsarrendet för tomten 4 (LPA) i kvarteret 40132 i Skomakarböle 
bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet 
”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 1 euro per kvadratmeter.

2

I övrigt gäller sedvanliga arrendevillkor för bilplatsområden och av 
fastighetsnämnden eventuellt föreskrivna tilläggsvillkor.

C

bemyndiga fastighetsnämnden att från en av nämnden bestämd 
tidpunkt till 31.12.2080 utarrendera tomterna 1–4 i kvarteret 39146 i 39 
stadsdelen (Staffansby) på följande villkor:

1

Årsarrendet för bostadstomten 1 (A) och bostadstomterna 2 och 3 (AR) 
i kvarteret 39146 i Staffansby bestäms så att poängtalet 100 för det 
officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av 
priset 30 euro per kvadratmeter våningsyta.

Bostadskomplement som byggs utöver den i detaljplanen angivna 
våningsytan beaktas inte då arrendet bestäms.

Eventuella affärslokaler eller motsvarande utrymmen som byggs på 
bostadstomten beaktas på samma sätt som bostäder då arrendet 
bestäms.

Årsarrendet för kommunaltekniska lokaler bestäms så att poängtalet 
100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” 
motsvaras av priset 16 euro per kvadratmeter våningsyta.

2

Årsarrendet för bostadstomten 4 (AKR) i kvarteret 39146 i Staffansby 
bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet 
”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 26 euro per kvadratmeter 
våningsyta.
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Bostadskomplement som byggs utöver den i detaljplanen angivna 
våningsytan beaktas inte då arrendet bestäms.

Eventuella affärslokaler eller motsvarande utrymmen som byggs på 
bostadstomten beaktas på samma sätt som bostäder då arrendet 
bestäms.

Årsarrendet för kommunaltekniska lokaler bestäms så att poängtalet 
100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” 
motsvaras av priset 16 euro per kvadratmeter våningsyta.

3

Av årsarrendet för bostadstomterna tas 80 % ut så länge som statligt 
bostadslån för byggandet av bostadshus på tomterna återstår att 
amortera eller så länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) 
på lån som beviljats för bostadsbyggandet.

4

I övrigt gäller sedvanliga arrendevillkor för bostadstomter och av 
fastighetsnämnden eventuellt föreskrivna tilläggsvillkor.

D

bemyndiga fastighetsnämnden att inkludera en köpoption på följande 
villkor i arrendeavtalen för tomten 1 (AK) i kvarteret 49048 och tomten 
7 (AK) i kvarteret 49075 i 49 stadsdelen (Degerö), som ska 
utarrenderas för fritt finansierad produktion av hyresbostäder:

1

Arrendetagaren har köpoption på tomten. Köpoptionen gäller i högst 
fem år räknat från den dag arrendetiden i arrendeavtalet börjat.

Arrendetagaren kan utnyttja köpoptionen tidigast då 
byggnadstillsynsmyndigheten har godkänt att de hus som uppförts på 
tomten tas i bruk och bostäderna har tagits i bruk som fritt finansierade 
hyresbostäder.

2

Köpesumman baserar sig då köpoptionen utnyttjas på att poängtalet 
100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” 
motsvaras av priset 39 euro per kvadratmeter våningsyta och på den 
vid tidpunkten för köpet gällande våningsyta som utnyttjats enligt det 
lagakraftvunna bygglovet. Köpesumman bestäms utifrån det 
ovannämnda àpriset justerat enligt det vid tidpunkten för köpet senast 
offentliggjorda poängtalet för levnadskostnadsindex.
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Staden har dock i varje fall rätt att ta ut minst en köpesumma per 
kvadratmeter som fås genom att multiplicera àpriset ovan med 18,81 
(3/2013, index 1881).

Affärslokaler, lokaler för varierande ändamål, lokaler för offentlig 
närservice och samhällstekniska lokaler eller motsvarande utrymmen 
beaktas på samma sätt som bostäder då köpesumman bestäms.

Bostadskomplement som byggs på tomten utöver den i detaljplanen 
angivna våningsytan och som tillåts i detaljplanebestämmelserna 
beaktas inte då köpesumman bestäms.

3

Om arrendetagaren utnyttjar sin köpoption, ska bostäderna i fråga i 
varje fall bevaras som fritt finansierade hyresbostäder i minst 10 år från 
att husen tagits i bruk.

Hitasreglering tillämpas inte.

4

I övrigt gäller för tomtköpet de villkor som staden normalt tillämpar vid 
fastighetsaffärer och av fastighetsnämnden eventuellt föreskrivna 
tilläggsvillkor och preciserande villkor för hur köpesumman ska 
bestämmas.

E

bemyndiga fastighetsnämnden att i fråga om tomten 1 i kvarteret 49048 
och tomten 7 i kvarteret 49075 i 49 stadsdelen (Degerö) utarbeta 
köpebreven för de slutliga fastighetsköp som baserar sig på 
arrendetagarnas köpoption och att bestämma villkoren för dessa.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Kruunuvuorenrannan Gunillankallion asemakaavapiirros (11888a)
2 Kruunuvuorenrannan Gunillankallion asemakaavamääräykset (11888b)
3 Suutarilan Tapulikaupungin asemakaavapiirros (9646)
4 Tapaninkylän alueen asemakaavapiirros (11687)
5 Tonttiluettelo

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar
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A

bemyndiga fastighetsnämnden att från en av nämnden bestämd 
tidpunkt till 31.12.2080 utarrendera de i detaljplanen och 
detaljplaneändringen nr 11888 för 49 stadsdelen (Degerö) angivna 
bostads och bilplatstomterna 49045/1, 49046/3–4, 49047/1, 
49048/1–5, 49075/1, 49075/6, 49075/7–8, 49075/10–12 och 49090/1–2 
på följande villkor:

1

Årsarrendet för bostadstomterna (flervåningshus) för produktion av 
bostäder med hitasvillkor eller med statens räntestöd eller för 
produktion av bostadsrättsbostäder i detaljplanen och 
detaljplaneändringen nr 11888 för Gunillaberget bestäms så att 
poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 
= 100” motsvaras av priset 30 euro per kvadratmeter våningsyta. 

Bostadskomplement som byggs utöver den i detaljplanen angivna 
våningsytan beaktas inte då arrendet bestäms.

Eventuella affärslokaler eller motsvarande utrymmen som byggs på 
bostadstomten beaktas på samma sätt som bostäder då arrendet 
bestäms.

Årsarrendet för kommunaltekniska lokaler bestäms så att poängtalet 
100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” 
motsvaras av priset 16 euro per kvadratmeter våningsyta.

2

Årsarrendet för tomterna för oreglerade hyresbostäder (flervåningshus) 
i detaljplanen och detaljplaneändringen nr 11888 för Gunillaberget 
bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet 
”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 35 euro per kvadratmeter 
våningsyta.

Bostadskomplement som byggs utöver den i detaljplanen angivna 
våningsytan beaktas inte då arrendet bestäms.

Eventuella affärslokaler eller motsvarande utrymmen som byggs på 
bostadstomten beaktas på samma sätt som bostäder då arrendet 
bestäms.

Årsarrendet för kommunaltekniska lokaler bestäms så att poängtalet 
100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” 
motsvaras av priset 16 euro per kvadratmeter våningsyta.

3
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Årsarrendet för tomten 49090/2 för specialboende (AKS) i detaljplanen 
och detaljplaneändringen nr 11888 för Gunillaberget bestäms så att 
poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 
= 100” motsvaras av priset 16 euro per kvadratmeter våningsyta i fråga 
om lokaler för grupphem, servicelokaler och övriga lokaler med 
beteckningen Y, och av priset 30 euro per kvadratmeter våningsyta i 
fråga om bostäder.

Bostadskomplement som byggs utöver den i detaljplanen angivna 
våningsytan beaktas inte då arrendet bestäms.

Eventuella affärslokaler eller motsvarande utrymmen som byggs på 
bostadstomten beaktas på samma sätt som bostäder då arrendet 
bestäms.

Årsarrendet för eventuella offentliga servicelokaler och 
kommunaltekniska lokaler på bostadstomten bestäms så att poängtalet 
100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” 
motsvaras av priset 16 euro per kvadratmeter våningsyta.

4

Av årsarrendet för bostadstomterna tas 80 % ut så länge som statligt 
bostadslån för byggandet av bostadshus på tomterna återstår att 
amortera eller så länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) 
på lån som beviljats för bostadsbyggandet.

5

Årsarrendet för bilplatstomterna (LPA) i detaljplanen och 
detaljplaneändringen nr 11888 för Gunillaberget bestäms så att 
poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 
= 100” motsvaras av priset 1 euro per kvadratmeter.

6

I övrigt gäller i tillämpliga delar sedvanliga arrendevillkor för 
bostadstomter och bilplatstomter och av fastighetsnämnden eventuellt 
föreskrivna tilläggsvillkor. För hitasobjekten gäller dessutom de villkor 
beträffande regleringen av pris och kvalitetsnivån på bostäder som 
stadsfullmäktige och stadsstyrelsen har fattat beslut om.

B

bemyndiga fastighetsnämnden att från en av nämnden bestämd 
tidpunkt till 31.12.2080 utarrendera tomten 4 (LPA) i kvarteret 40132 i 
40 stadsdelen (Skomakarböle) på följande villkor:

1
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Årsarrendet för tomten 4 (LPA) i kvarteret 40132 i Skomakarböle 
bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet 
”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 1 euro per kvadratmeter.

2

I övrigt gäller sedvanliga arrendevillkor för bilplatsområden och av 
fastighetsnämnden eventuellt föreskrivna tilläggsvillkor.

C

bemyndiga fastighetsnämnden att från en av nämnden bestämd 
tidpunkt till 31.12.2080 utarrendera tomterna 1–4 i kvarteret 39146 i 39 
stadsdelen (Staffansby) på följande villkor:

1

Årsarrendet för bostadstomten 1 (A) och bostadstomterna 2 och 3 (AR) 
i kvarteret 39146 i Staffansby bestäms så att poängtalet 100 för det 
officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av 
priset 30 euro per kvadratmeter våningsyta.

Bostadskomplement som byggs utöver den i detaljplanen angivna 
våningsytan beaktas inte då arrendet bestäms.

Eventuella affärslokaler eller motsvarande utrymmen som byggs på 
bostadstomten beaktas på samma sätt som bostäder då arrendet 
bestäms.

Årsarrendet för kommunaltekniska lokaler bestäms så att poängtalet 
100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” 
motsvaras av priset 16 euro per kvadratmeter våningsyta.

2

Årsarrendet för bostadstomten 4 (AKR) i kvarteret 39146 i Staffansby 
bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet 
”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 26 euro per kvadratmeter 
våningsyta.

Bostadskomplement som byggs utöver den i detaljplanen angivna 
våningsytan beaktas inte då arrendet bestäms.

Eventuella affärslokaler eller motsvarande utrymmen som byggs på 
bostadstomten beaktas på samma sätt som bostäder då arrendet 
bestäms.

Årsarrendet för kommunaltekniska lokaler bestäms så att poängtalet 
100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” 
motsvaras av priset 16 euro per kvadratmeter våningsyta.
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3

Av årsarrendet för bostadstomterna tas 80 % ut så länge som statligt 
bostadslån för byggandet av bostadshus på tomterna återstår att 
amortera eller så länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) 
på lån som beviljats för bostadsbyggandet.

4

I övrigt gäller sedvanliga arrendevillkor för bostadstomter och av 
fastighetsnämnden eventuellt föreskrivna tilläggsvillkor.

D

bemyndiga fastighetsnämnden att inkludera en köpoption på följande 
villkor i arrendeavtalen för tomten 1 (AK) i kvarteret 49048 och tomten 
7 (AK) i kvarteret 49075 i 49 stadsdelen (Degerö), som ska 
utarrenderas för fritt finansierad produktion av hyresbostäder:

1

Arrendetagaren har köpoption på tomten. Köpoptionen gäller i högst 
fem år räknat från den dag arrendetiden i arrendeavtalet börjat.

Arrendetagaren kan utnyttja köpoptionen tidigast då 
byggnadstillsynsmyndigheten har godkänt att de hus som uppförts på 
tomten tas i bruk och bostäderna har tagits i bruk som fritt finansierade 
hyresbostäder.

2

Köpesumman baserar sig då köpoptionen utnyttjas på att poängtalet 
100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” 
motsvaras av priset 39 euro per kvadratmeter våningsyta och på den 
vid tidpunkten för köpet gällande våningsyta som utnyttjats enligt det 
lagakraftvunna bygglovet. Köpesumman bestäms utifrån det 
ovannämnda àpriset justerat enligt det vid tidpunkten för köpet senast 
offentliggjorda poängtalet för levnadskostnadsindex.

Staden har dock i varje fall rätt att ta ut minst en köpesumma per 
kvadratmeter som fås genom att multiplicera àpriset ovan med 18,81 
(3/2013, index 1881).

Affärslokaler, lokaler för varierande ändamål, lokaler för offentlig 
närservice och samhällstekniska lokaler eller motsvarande utrymmen 
beaktas på samma sätt som bostäder då köpesumman bestäms.

Bostadskomplement som byggs på tomten utöver den i detaljplanen 
angivna våningsytan och som tillåts i detaljplanebestämmelserna 
beaktas inte då köpesumman bestäms.
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3

Om arrendetagaren utnyttjar sin köpoption, ska bostäderna i fråga i 
varje fall bevaras som fritt finansierade hyresbostäder i minst 10 år från 
att husen tagits i bruk.

Hitasreglering tillämpas inte.

4

I övrigt gäller för tomtköpet de villkor som staden normalt tillämpar vid 
fastighetsaffärer och av fastighetsnämnden eventuellt föreskrivna 
tilläggsvillkor och preciserande villkor för hur köpesumman ska 
bestämmas.

E

bemyndiga fastighetsnämnden att i fråga om tomten 1 i kvarteret 49048 
och tomten 7 i kvarteret 49075 i 49 stadsdelen (Degerö) utarbeta 
köpebreven för de slutliga fastighetsköp som baserar sig på 
arrendetagarnas köpoption och att bestämma villkoren för dessa.

Sammandrag

Detaljplanen och detaljplaneändringen nr 11888 för Gunillaberget vann 
laga kraft 25.5.2012. Avsikten är att inleda byggandet i området 
år 2014. Arrendegrunder fastställs nu för alla bostadstomter (AK, AKS, 
A) i detaljplaneområdet. Enligt förslaget till arrendegrunder blir 
arrendets effekt på boendekostnaderna ca 2,30 euro/m² i månaden 
(med beaktande av den s.k. ARAnedsättningen ca 1,85 euro/m² i 
månaden) på tomterna för hitasbostäder, bostäder med statligt 
räntestöd och bostadsrättsbostäder och ca 2,60 euro/m² i månaden på 
tomterna för fritt finansierade hyresbostäder.

Tomten (LPA) 40132/4 i Skomakarböle har tidigare varit utarrenderad 
till Tapulin Huolto Oy. Nu fastställs nya arrendegrunder för tomten i 
fråga och avsikten är att ingå ett nytt arrendeavtal.

För fyra bostadstomter (A, AR, AKR) vid Grönsiskvägen i Staffansby 
fastställs arrendegrunder. Enligt förslaget till arrendegrunder blir 
arrendets effekt på boendekostnaderna ca 2,30 euro/m² i månaden på 
radhustomterna och ca 2,00 euro/m² i månaden på tomten för 
flervåningshus.

Avsikten är att sälja tomterna (AK) 49048/1 och 49075/7 på basis av en 
köpoption när husen på tomterna blir färdiga.

Föredraganden

Reserveringsbeslut
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Stadsstyrelsen beslutade 28.1.2013 (139 §) reservera följande tomter 
till 31.12.2014:

 49048/3 till YHKodit Oy för planering av bostadsrättsbostäder
 49048/4 till bostadsproduktionsbyrån för planering av 

hyresbostäder med statligt räntestöd
 49048/5 till Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy och Avain 

Asumisoikeus Oy för planering av bostadsprojekt
 49075/7 till Sjömanspensionskassan för planering av fritt 

finansierade hyresbostäder utan hitasvillkor
 49075/11 till Alkuasunnot Oy för planering av hyresbostäder 

med statligt räntestöd avsedda för ungdomar

Stadsstyrelsen beslutade 14.1.2013 (49 §) reservera följande tomter till 
31.12.2014:

 49075/1 (tomten 13 i kommundatasystemet) och 49075/6 till YIT 
Rakennus Oy för planering av fritt finansierade ägarbostäder 
med hitas Ivillkor

 49048/1 till YIT Rakennus Oy för planering av fritt finansierade 
hyresbostäder

Stadsstyrelsen beslutade 19.4.2010 (502 §) reservera följande tomter 
för bostadsproduktionsbyrån till 31.12.2012:

 49046/1 för planering av fritt finansierade ägarbostäder med 
hitas Ivillkor (av tomten har bildats nya tomter nr 3 och 4)

 49046/2 för planering av bostäder av mellanformstyp (av tomten 
har bildats nya tomter nr 3 och 4)

 49047/1 för planering av hyresbostäder med statligt stöd
 39146/1–3 för planering av fritt finansierade ägarbostäder med 

hitas IIvillkor
 39146/4 för planering av hyresbostäder med statligt stöd

Reserveringsbeslut för tomterna 49048/8 och 10 har ännu inte fattats.

Detaljplaneuppgifter

Degerö

Enligt detaljplanen och detaljplaneändringen nr 11888 för 
Gunillaberget, som godkändes av stadsfullmäktige 22.9.2010 och vann 
laga kraft 25.5.2012, ska det i området byggas bostäder på 
sammanlagt ca 64 100 m² vy och anläggas 3 tomter för bilplatser (en 
parkeringsplats i marknivå och två parkeringsanläggningar). 
I  detaljplaneområdet finns dessutom ett kvartersområde för byggnader 
för undervisningsverksamhet (YO, tomten 49079/3).
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I detaljplaneområdet byggs flervåningshus i tre, fyra och fem våningar 
(detaljplanebeteckningarna A, AK, AKS).

Detaljplaneritningen för området finns som bilaga 1 och 
detaljplanebestämmelserna som bilaga 2.

Skomakarböle

Enligt detaljplaneändringen nr 9646, som godkändes av 
stadsfullmäktige 13.9.1989 och vann laga kraft 27.10.1989, utgör 
tomten 40132/4 kvartersområde för bilplatser i marknivå (LPA).

Detaljplaneritningen för området finns som bilaga 3.

Staffansby

Enligt detaljplaneändringen nr 11687, som godkändes av 
stadsfullmäktige 4.6.2008 och vann laga kraft 19.3.2010, utgör tomten 
39146/1 kvartersområde för bostadshus (A), tomterna 39146/2 och 3 
kvartersområde för radhus och andra kopplade bostadshus (AR) och 
tomten 39146/4 kvartersområde för flervåningshus, radhus och andra 
kopplade bostadshus (AKR).

Detaljplaneritningen för området finns som bilaga 4.

Tomtuppgifter

Tomternas adresser, användningsändamål, byggrätter och ytor anges i 
bilaga 5.

Uppgifter om grunden

Enligt de uppgifter som staden har till sitt förfogande har det inte funnits 
sådan verksamhet i området som kan ha förorenat marken.

Förslag till arrendegrunder

Referensuppgifter

Stadsfullmäktige beslutade 12.10.2011 (193 §) bemyndiga 
fastighetsnämnden att från en av nämnden bestämd tidpunkt till 
31.12.2075 utarrendera tomten 1 (A, flervåningshus) i kvarteret 49027 i 
49 stadsdelen (Degerö) på det villkor att årsarrendet för tomten 
bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet 
”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 29 euro per kvadratmeter 
bostadsvåningsyta. På tomten byggs fritt finansierade ägarbostäder 
med hitas Ivillkor.

Stadsfullmäktige beslutade 14.12.2011 (254 §) bemyndiga 
fastighetsnämnden att från en av nämnden bestämd tidpunkt till 



Helsingfors stad Protokoll 10/2013 368 (627)
Stadsfullmäktige

Kaj/8
29.05.2013

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

31.12.2075 utarrendera tomterna 7 och 8 (AKR, flervåningshus) i 
kvarteret 45156 i 45 stadsdelen (Botby) på det villkor att årsarrendet för 
tomterna bestäms så att poängtalet 100 för det officiella 
levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 
26 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta. På tomten 45156/7 
byggs fritt finansierade ägarbostäder och på tomten 45156/8 fritt 
finansierade hitasbostäder.

Stadsfullmäktige beslutade 14.3.2012 (67 §) bemyndiga 
fastighetsnämnden att från en av nämnden bestämd tidpunkt till 
31.12.2075 utarrendera tomten 4 (P) i kvarteret 54276 i 54 stadsdelen 
(Nordsjö) på det villkor att årsarrendet för tomten bestäms så att 
poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 
= 100” motsvaras av priset 16 euro per kvadratmeter 
bostadsvåningsyta. På tomten byggs ett grupphem för 
utvecklingsstörda med statligt räntestöd.

Stadsfullmäktige beslutade 29.8.2012 (236 §) bemyndiga 
fastighetsnämnden att från en av nämnden bestämd tidpunkt till 
31.12.2075 utarrendera tomten 7 (A) i kvarteret 43040 i 43 stadsdelen 
(Hertonäs) på det villkor att årsarrendet för tomten bestäms så att 
poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 
= 100” motsvaras av priset 25 euro per kvadratmeter 
bostadsvåningsyta. På tomten byggs hyresbostäder med statligt stöd 
avsedda främst för seniorer.

Stadsfullmäktige beslutade 30.11.2011 (241 §) bemyndiga 
fastighetsnämnden att från en av nämnden bestämd tidpunkt till 
31.12.2075 utarrendera vissa tomter med beteckningen A och AR i 
detaljplanen nr 11488 för 40 stadsdelen (Skomakarböle) på det villkor 
att årsarrendet för tomterna bestäms så att poängtalet 100 för det 
officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av 
priset 25 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta. På tomterna byggs 
tätt boende i småhus.

Stadsfullmäktige beslutade 29.8.2007 (207 §) bemyndiga 
fastighetsnämnden att från en av nämnden bestämd tidpunkt till 
31.12.2070 utarrendera tomterna 2 och 3 i kvarteret 39052 och 
tomten 1 i kvarteret 39163 i 39 stadsdelen (Staffansby) på det villkor att 
årsarrendet för tomterna bestäms så att poängtalet 100 för det officiella 
levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 
30 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta. På tomterna byggs 
bostäder med hitas IIvillkor.

Arrendet för bostadstomter

Enligt förslaget till arrendegrunder bestäms årsarrendet för tomten för 
bostäder av mellanformstyp (flervåningshus) i Gunillaberget så att 
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poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 
=100” motsvaras av priset 30 euro per kvadratmeter våningsyta. Priset 
motsvarar 564 euro/m² vy i prisnivån 3/2013 (index 1881).

Enligt förslaget till arrendegrunder bestäms årsarrendet för tomterna för 
fritt finansierade hyresbostäder (flervåningshus) i Gunillaberget så att 
poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 
=100” motsvaras av priset 35 euro per kvadratmeter våningsyta. Priset 
motsvarar 658 euro/m² vy i prisnivån 3/2013 (index 1881).

Enligt förslaget till arrendegrunder bestäms årsarrendet för 
radhustomterna (småhus) i Staffansby så att poängtalet 100 för det 
officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 =100” motsvaras av 
priset 30 euro per kvadratmeter våningsyta. Priset motsvarar 
564 euro/m² vy i prisnivån 3/2013 (index 1881).

Enligt förslaget till arrendegrunder bestäms årsarrendet för tomten för 
flervåningshus i Staffansby så att poängtalet 100 för det officiella 
levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 =100” motsvaras av priset 
26 euro per kvadratmeter våningsyta. Priset motsvarar 489 euro/m² vy i 
prisnivån 3/2013 (index 1881).

Som arrendetid föreslås ca 65 år, dvs. arrendeperioden slutar 
31.12.2080.

Arrendet för LPAtomter

Det föreslås att årsarrendet för LPAtomterna i detaljplaneområdet 
Gunillaberget enligt vedertagen praxis ska bestämmas så att 
poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 
=100” motsvaras av priset 1 euro per kvadratmeter tomtyta.

Som arrendetid föreslås ca 65 år, dvs. arrendeperioden slutar 
31.12.2080.

Det föreslås att årsarrendet för LPAtomten 40132/4 enligt vedertagen 
praxis ska bestämmas så att poängtalet 100 för det officiella 
levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 =100” motsvaras av priset 
1 euro per kvadratmeter tomtyta.

Som arrendetid föreslås ca 65 år, dvs. arrendeperioden slutar 
31.12.2080.

Köpoption

Avsikten är att utarrendera tomterna 49048/1 och 49075/7 genom ett 
långfristigt arrendeavtal med köpoption i enlighet med stadsstyrelsens 
beslut 1.3.2010 (251 §). Tomterna har reserverats för fritt finansierad 
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produktion av hyresbostäder. Priset för tomterna motsvarar 
734 euro/m² vy i prisnivån 3/2013 (index 1881).

Stadsstyrelsens beslut

Stadsstyrelsen beslutade 1.3.2010 (251 §) fastställa principerna för 
överlåtelse av tomter för fritt finansierad produktion av hyresbostäder 
och produktion av hyresbostäder med 10 års räntestödslån. Enligt 
beslutet ska tomterna överlåtas genom utarrendering utgående från att 
arrendetagaren har rätt att köpa tomten. Arrendet bestäms utifrån 
prisnivån för de tomter som ska överlåtas för produktion av oreglerade 
hyresbostäder i området i fråga och utifrån stadens vedertagna grunder 
för prissättningen.

Bostäderna som ska byggas på tomten ska under arrendetiden 
bevaras som fritt finansierade hyresbostäder. Arrendetagarens köprätt i 
arrendeavtalet är giltig i högst fem år räknat från början av arrendetiden 
i arrendeavtalet. Arrendetagaren har rätt att utnyttja köpoptionen 
tidigast då byggnadstillsynsmyndigheten har godkänt att byggnaden 
som ska uppföras på tomten tas i bruk och bostäderna har tagits i bruk 
som fritt finansierade hyresbostäder. Om arrendetagaren utnyttjar 
köpoptionen ovan ska man genom avtalsvillkor säkerställa att 
bostäderna på tomten bevaras som fritt finansierade hyresbostäder i 
minst 10 år efter att byggnaden tagits i bruk.

I enlighet med stadsstyrelsens beslut bestäms köpesumman för de 
tomter som överlåts för fritt finansierad produktion av hyresbostäder i 
Gunillabergets detaljplaneområde enligt koefficienten 1,1 då àpriset på 
byggrätten räknas ut.

Hitasreglering tillämpas inte vid tomtöverlåtelsen.

Förslaget stämmer överens med fastighetsnämndens framställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Kruunuvuorenrannan Gunillankallion asemakaavapiirros (11888a)
2 Kruunuvuorenrannan Gunillankallion asemakaavamääräykset (11888b)
3 Suutarilan Tapulikaupungin asemakaavapiirros (9646)
4 Tapaninkylän alueen asemakaavapiirros (11687)
5 Tonttiluettelo

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, valtuusto
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Kiinteistölautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 20.05.2013 § 595

HEL 2013004372 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan 49. kaupunginosan (Laajasalo) asemakaavaan ja 
asemakaavan muutokseen nro 11888 merkityt asunto ja 
autopaikkatontit 49045/1, 49046/3–4, 49047/1, 49048/1–5, 49075/1, 6, 
7–8 ja 10–12 sekä 49090/1–2 lautakunnan määräämästä ajankohdasta 
alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Gunillankallion asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 11888 
sisältyvien asuntotonttien (kerrostalo), jotka toteutetaan Hitasehdoin, 
valtion korkotukemana asuntotuotantona tai asumisoikeusasuntoina, 
vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 30 euroa.  

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.

Kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 16 euroa.

2

Gunillankallion asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 11888 
sisältyvien sääntelemättömien vuokraasuntotonttien (kerrostalo) 
vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 35 euroa.  
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Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.

Kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 16 euroa.

3

Gunillankallion asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 11888 
sisältyvän erityisasumisen tontin (AKS) 49090/2 vuosivuokra 
määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 
ryhmäkotitilojen, palvelutilojen tai muiden Ykäyttötarkoituksen 
mukaisten tilojen osalta 16 euroa ja asuintilojen osalta 30 euroa. 

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.

Asuntotontille mahdollisesti sijoitettavien julkisten palvelutilojen ja 
kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta vuosivuokra määräytyy 
pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 
100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 16 euroa. 

4

Asuntotonttien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille 
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion 
asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille 
rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella 
korkohyvitystä (korkotukea). 

5

Gunillankallion asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 11888 
sisältyvien autopaikkatonttien (LPA) vuosivuokra määrätään pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” 
pistelukua 100 vastaavana neliömetrihintana yhtä (1) euroa. 

6
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Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien ja 
autopaikoitusalueiden vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan 
mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Hitaskohteiden osalta noudatetaan 
lisäksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä 
asuntojen hinta ja laatutason sääntelyä koskevia ehtoja.

B

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan 40. kaupunginosan (Suutarila) korttelin nro 40132 tontin 
nro 4 (LPA) lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 
31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Suutarilan korttelin nro 40132 tontin nro 4 (LPA) vuosivuokra 
määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana neliömetrihintana yhtä (1) 
euroa. 

2

Muuten noudatetaan tavanomaisia autopaikoitusalueiden 
vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä 
lisäehtoja. 

C

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan 39. kaupunginosan (Tapaninkylä) korttelin nro 39146 
tontit nro 14 lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 
31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tapaninkylän korttelin nro 39146 asuntotonttien nro 1 (A) ja 
asuntotonttien nro 2 ja 3 (AR) vuosivuokra määrätään pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 30 euroa.  

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.

Kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 16 euroa.
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2

Tapaninkylän korttelin nro 39146 asuntotontin nro 4 (AKR) vuosivuokra 
määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 
26 euroa.  

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.

Kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 16 euroa.

3

Asuntotonttien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille 
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion 
asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille 
rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella 
korkohyvitystä (korkotukea). 

4

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

D

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
sisällyttämään 49. kaupunginosan (Laajasalo) korttelin nro 49048 tontin 
nro 1 (AK) ja korttelin nro 49075 tontin nro 7 (AK) vapaarahoitteisten 
vuokraasuntotuotantoa varten vuokrattavien tonttien 
maanvuokrasopimuksiin seuraavat ostooptiota koskevat ehdot:

1

Vuokralaisella on tonttiin ostooikeus, joka on voimassa enintään viisi 
vuotta maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokraajan alkamisesta.

Vuokralaisella on mahdollisuus käyttää ostooikeutta aikaisintaan sen 
jälkeen, kun tontille rakennettavat rakennukset on 
rakennusvalvontaviranomaisen toimesta hyväksytty käyttöön otettaviksi 
ja asunnot on otettu vapaarahoitteiseen vuokraasuntokäyttöön.



Helsingfors stad Protokoll 10/2013 375 (627)
Stadsfullmäktige

Kaj/8
29.05.2013

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

2

Kauppahinta ostooikeutta käytettäessä perustuu virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaan 
yksikköhintaan 39 euroa/kerrosneliömetri ja kaupantekohetkellä 
voimassa olevan, lainvoimaisen rakennusluvan mukaiseen käytettyyn 
kerrosalaan. Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi 
julkaistulla elinkustannusindeksin pisteluvulla korjatun edellä mainitun 
yksikköhinnan mukaan.

Kaupungilla on kuitenkin kaikissa tapauksissa oikeus periä vähintään 
edellä mainittuun yksikköhintaan perustuvaa kauppahintaa, joka 
saadaan kertomalla edellä mainittu yksikköhinta luvulla 18,81 (3/2013, 
ind. 1881).

Myös liiketilojen, monikäyttötilojen sekä julkisia lähipalveluja tai 
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien tilojen osalta peritään samaa 
kauppahintaa kuin asuintilojen osalta.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien, 
asemakaavamääräysten mukaan sallittujen asuntojen ulkopuolisten 
asumista palvelevien tilojen osalta ei peritä kauppahintaa.

3

Mikäli vuokralainen käyttää ostooikeuttaan, mainitut asunnot on 
pidettävä joka tapauksessa vapaarahoitteisessa vuokra
asuntokäytössä vähintään 10 vuotta rakennuksen käyttöönotosta.

Hitassääntelyä ei noudateta.

4

Muilta osin tontin kaupassa noudatetaan kaupungin normaalisti 
käyttämiä kiinteistökaupan ehtoja ja kiinteistölautakunnan mahdollisesti 
päättämiä lisäehtoja ja tarkentavia kauppahinnan määräytymistä 
koskevia ehtoja. 

E

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
tekemään 49. kaupunginosan (Laajasalo) korttelin nro 49048 tontin nro 
1 ja korttelin 49075 nro tontin nro 7 ostooikeuteen perustuvat lopulliset 
kiinteistökauppojen kauppakirjat sekä päättämään niiden ehdot.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
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Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 18.04.2013 § 186

HEL 2013004372 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta J3 R2, Gunillantie, Koirasaarentie, Lorentzinkuja, Mellinintie, Otonkuja, Reiherintie, 
Rudolfintie; kiinteistökartta J8 P1, Parmaajantie; kiinteistökartta J7 P4, Vihervarpusentie 

Päätös

A

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta 
oikeutetaan vuokraamaan 49. kaupunginosan (Laajasalo) 
asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 11888 merkityt 
asunto ja autopaikkatontit 49045/1, 49046/3–4, 49047/1, 49048/1–5, 
49075/1, 6, 7–8 ja 10–12 sekä 49090/1–2 lautakunnan määräämästä 
ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Gunillankallion asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 11888 
sisältyvien asuntotonttien (kerrostalo), jotka toteutetaan Hitasehdoin, 
valtion korkotukemana asuntotuotantona tai asumisoikeusasuntoina, 
vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 30 euroa.  

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.

Kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 16 euroa.

2

Gunillankallion asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 11888 
sisältyvien sääntelemättömien vuokraasuntotonttien (kerrostalo) 
vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 35 euroa.  
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Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.

Kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 16 euroa.

3

Gunillankallion asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 11888 
sisältyvän erityisasumisen tontin (AKS) 49090/2 vuosivuokra 
määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 
ryhmäkotitilojen, palvelutilojen tai muiden Ykäyttötarkoituksen 
mukaisten tilojen osalta 16 euroa ja asuintilojen osalta 30 euroa. 

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.

Asuntotontille mahdollisesti sijoitettavien julkisten palvelutilojen ja 
kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta vuosivuokra määräytyy 
pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 
100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 16 euroa. 

4

Asuntotonttien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille 
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion 
asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille 
rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella 
korkohyvitystä (korkotukea). 

5

Gunillankallion asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 11888 
sisältyvien autopaikkatonttien (LPA) vuosivuokra määrätään pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” 
pistelukua 100 vastaavana neliömetrihintana yhtä (1) euroa. 

6
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Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien ja 
autopaikoitusalueiden vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan 
mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Hitaskohteiden osalta noudatetaan 
lisäksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä 
asuntojen hinta ja laatutason sääntelyä koskevia ehtoja.

B

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta 
oikeutetaan vuokraamaan 40. kaupunginosan (Suutarila) korttelin 
40132 tontin 4 (LPA) lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 
31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Suutarilan korttelin 40132 tontin 4 (LPA) vuosivuokra määrätään pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” 
pistelukua 100 vastaavana neliömetrihintana yhtä (1) euroa. 

2

Muuten noudatetaan tavanomaisia autopaikoitusalueiden 
vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä 
lisäehtoja. 

C

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta 
oikeutetaan vuokraamaan 39. kaupunginosan (Tapaninkylä) korttelin 
39146 tontit 14 lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 
31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tapaninkylän korttelin 39146 asuntotonttien 1 (A) ja asuntotonttien 2 ja 
3 (AR) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 30 euroa.  

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.

Kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 16 euroa.
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2

Tapaninkylän korttelin 39146 asuntotontin 4 (AKR) vuosivuokra 
määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 
26 euroa.  

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.

Kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 16 euroa.

3

Asuntotonttien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille 
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion 
asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille 
rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella 
korkohyvitystä (korkotukea). 

4

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

D

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta 
oikeutetaan sisällyttämään 49. kaupunginosan (Laajasalo) korttelin 
49048 tontin 1 (AK) ja korttelin 49075 tontin 7 (AK) vapaarahoitteisten 
vuokraasuntotuotantoa varten vuokrattavien tonttien 
maanvuokrasopimuksiin seuraavat ostooptiota koskevat ehdot:

1

Vuokralaisella on tonttiin ostooikeus, joka on voimassa enintään viisi 
vuotta maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokraajan alkamisesta.

Vuokralaisella on mahdollisuus käyttää ostooikeutta aikaisintaan sen 
jälkeen, kun tontille rakennettavat rakennukset on 
rakennusvalvontaviranomaisen toimesta hyväksytty käyttöön otettaviksi 
ja asunnot on otettu vapaarahoitteiseen vuokraasuntokäyttöön.

2
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Kauppahinta ostooikeutta käytettäessä perustuu virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaan 
yksikköhintaan 39 euroa/kerrosneliömetri ja kaupantekohetkellä 
voimassa olevan, lainvoimaisen rakennusluvan mukaiseen käytettyyn 
kerrosalaan. Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi 
julkaistulla elinkustannusindeksin pisteluvulla korjatun edellä mainitun 
yksikköhinnan mukaan.

Kaupungilla on kuitenkin kaikissa tapauksissa oikeus periä vähintään 
edellä mainittuun yksikköhintaan perustuvaa kauppahintaa, joka 
saadaan kertomalla edellä mainittu yksikköhinta luvulla 18,81 (3/2013, 
ind. 1881).

Myös liiketilojen, monikäyttötilojen sekä julkisia lähipalveluja tai 
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien tilojen osalta peritään samaa 
kauppahintaa kuin asuintilojen osalta.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien, 
asemakaavamääräysten mukaan sallittujen asuntojen ulkopuolisten 
asumista palvelevien tilojen osalta ei peritä kauppahintaa.

3

Mikäli vuokralainen käyttää ostooikeuttaan, mainitut asunnot on 
pidettävä joka tapauksessa vapaarahoitteisessa vuokra
asuntokäytössä vähintään 10 vuotta rakennuksen käyttöönotosta.

Hitassääntelyä ei noudateta.

4

Muilta osin tontin kaupassa noudatetaan kaupungin normaalisti 
käyttämiä kiinteistökaupan ehtoja ja kiinteistölautakunnan mahdollisesti 
päättämiä lisäehtoja ja tarkentavia kauppahinnan määräytymistä 
koskevia ehtoja. 

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta 
oikeutetaan tekemään korttelin 49048 tontin 1 ja korttelin 49075 tontin 
7 ostooikeuteen perustuvat lopulliset kiinteistökauppojen kauppakirjat 
sekä päättämään niiden ehdot.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Hanneli Alho, kiinteistölakimies, puhelin: 310 74436

hanneli.alho(a)hel.fi
Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 310 36449

martti.tallila(a)hel.fi
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§ 212
Detaljplaneändring för tomterna 291/4 och 291/5 i Sörnäs (nr 12174, 
Sörnäs skattecampus)

HEL 2011001236 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna detaljplaneändring för tomterna 4 och 5 i kvarteret 291 i 10 
stadsdelen (Sörnäs) enligt detaljplaneritningen nr 12174, daterad 
11.12.2012 och ändrad 11.4.2013, och på de grunder som framgår av 
detaljplanebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja SippolaAlho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippolaalho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12174 kartta, päivätty 
11.12.2012, muutettu 11.4.2013

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12174 selostus, päivätty 
11.12.2012, muutettu 11.4.2013

3 Vuorovaikutusraportti 11.12.2012, täydennetty 11.4.2013
4 Viranomaisneuvottelun muistio 20.4.2011
5 Osa päätöshistoriaa
6 Luettelo oheismateriaalista

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino, liikenne 
ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Museovirasto, 
kulttuuriympäristön suojelu

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
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Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna detaljplaneändring för tomterna 4 
och 5 i kvarteret 291 i 10 stadsdelen (Sörnäs) enligt 
detaljplaneritningen nr 12174, daterad 11.12.2012 och ändrad 
11.4.2013, och på de grunder som framgår av 
detaljplanebeskrivningen.

Sammandrag

Detaljplaneområdet ligger i östra innerstaden och avgränsas av 
Ekogatan, Sörnäs strandväg och Aspnäsgatan. Tomten utgör en del av 
en värdefull kulturmiljö av riksintresse, Andelsrörelsernas och 
industrins Sörnäs, och är alltså ett s.k. RKYområde. 
Detaljplaneändringen gör det möjligt att riva byggnader som sedan 
tidigare är skyddade i detaljplanen, och som senare har visat sig vara 
omöjliga att bygga om, och att ersätta dem med nya hus på en del av 
tomten 5. En nybyggnad får uppföras även på den redan tidigare rivna 
silons plats. De byggnader som ska bevaras har skyddats med 
beteckningen sr2. Med anledning av ändringarna är det nödvändigt att 
på nytt justera gränserna för RKYområdet.

Tomten 4 omdisponeras från ett kvartersområde för förvaltnings och 
ämbetsbyggnader till ett kvartersområde för verksamhetslokaler och 
det bli tillåtet att bygga två restaurang och mötespaviljonger på 
kvarterets innergård.

Föredraganden

I Generalplan 2002 för Helsingfors tas området upp som område för 
förvaltning och offentlig service.

Tomten 291/5 anges i den gällande detaljplanen från 2005 som ett 
kvartersområde för byggnader för verksamhetslokaler. Alla byggnader 
på tomten har skyddats.

Tomten 291/4 anges i den gällande detaljplanen från 1975 som ett 
kvartersområde för förvaltnings och ämbetsbyggnader.

Tomterna ägs av finska staten (Senatfastigheter).

Innehållet i detaljplaneändringen

Målet för detaljplaneändringen är att göra det möjligt att ändra tomterna 
till skatteförvaltningens bruk, till ett s.k. skattecampus. Enligt planerna 
kommer ca 1 400 personer att arbeta i kvarteret.

Skyddsbeteckningarna för de gamla skyddade byggnaderna på tomten 
5 kommer att strykas med undantag av de viktigaste husen i 
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stadsbilden, det s.k. Lindqvistska huset (B) och silon (F). 
Skyddsbeteckningen för dessa justeras så att den tillåter reparationer 
för att uppnå de nödvändiga hälso, säkerhets och 
tillgänglighetskraven i syfte att ta i bruk byggnaderna. De hus som ska 
rivas ersätts med nya hus och man ska sträva att anpassa de nya 
husen efter den gamla byggnadens stil i stadsbilden. En nybyggnad får 
byggas även på den tidigare rivna silons plats. Byggrätten på tomten är 
15 600 m² vy, varav 2 030 m² är ny våningsyta. På tomten 4 får man 
bygga två paviljongliknande tillbyggnader på kvarterets innergård. 
Byggrätten på tomten är 20 900 m² vy.

Tomterna har anvisats som kvartersområde för verksamhetsbyggnader 
(KTY). Till byggnaderna får det förläggas lokaler för offentlig service, 
affärslokaler, kontor och lokaler för ickemiljöstörande industri, 
samlingslokaler, undervisningslokaler, studior och utställningslokaler, 
kaféer och restauranger och lokaler för idrotts och fritidsverksamhet. 
Affärslokaler får förläggas till högst 5 % av våningsytan på tomten.

Trafik och parkering

På tomten 4 får det anläggas högst 156 bilplatser till båda tomternas 
förfogande, vilket är ca 50 % fler platser än enligt den av 
stadsplaneringsnämnden godkända kalkylanvisningen. 
Skatteförvaltningen motiverar bilplatsbehovet med att lokallösningen 
kommer att bli ett s.k. kombikontor som har högre lokaleffektivitet (m² 
nyttoyta/person) jämfört med traditionella kontor med arbetsrum. Av 
den orsaken är antalet personer som arbetar i lokalerna dubbelt eller 
tredubbelt så stort som i traditionella kontorslokaler. I det operativa 
arbetet inom skatteförvaltningen ingår dessutom flera tjänsteuppdrag, 
vilket gör det nödvändigt att använda personbil. Parkeringsplatser för 
bilar i gemensamt bruk kommer att ordnas i området efter att 
byggnaden tagits i bruk.

På tomten 4 ska det anläggas 600 högkvalitativa cykelplatser.

Skatteförvaltningen har förbundit sig till att utarbeta en plan för 
mobilitetsstyrning inom sex månader efter att byggnaden tagits i bruk.

Service

Förslaget till detaljplaneändring gör det möjligt att anlägga offentliga 
kafé och restauranglokaler och butiker i husens bottenvåningar och i 
de paviljongliknande nybyggnaderna på innergården på tomten 4.

Miljöstörningar

Bullernivån på byggnadsfasaderna mot gatan har betecknats i förslaget 
till detaljplan. Fasadens totala ljudisoleringsförmåga kan bestämmas 
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utifrån bullernivån till den isoleringsnivå som riktvärdena förutsätter. De 
föreslagna bullernivåerna har bestämts så att man har förberett sig på 
att bullernivån ökar till följd av att den kalkylerade trafikmängden blir 
större och gatulinjen för Sörnäs strandväg eventuellt ändras.

Konsekvenser av detaljplaneändringen

Detaljplaneändringen påverkar husens kulturhistoriska och 
stadsbildsmässiga värde, trafiken, boendeförhållandena i omgivningen 
och ordnandet av offentlig service. Områdets historiska värde minskar 
eftersom man är tvungen att riva ner gamla värdefulla 
industrifastigheter. Med tanke på stadsbilden strävar man emellertid att 
bevara områdets harmoniska stil genom att följa de gamla materialen 
och skalorna. De skyddade byggnader som är viktigast för stadsbilden 
bevaras. Trafiken ökar bara i viss mån jämfört med de nuvarande 
trafikmängderna.

Planeringsfaser och växelverkan

Detaljplaneändringen har inletts på initiativ av Senatfastigheter som 
äger tomten.

Deltagande och växelverkan har ordnats i enlighet med programmet för 
deltagande och bedömning.

Under beredningen av detaljplaneändringen ordnades myndigheternas 
samråd 20.4.2011. Samarbete bedrevs under beredningen av 
detaljplaneändringen med Museiverket, Helsingfors stadsmuseum och 
byggnadstillsynsverket. Frågorna beträffande skyddet av RKY
områdena hör till Museiverkets behörighet.

Under beredningen av detaljplaneändringen fick 
detaljplaneavdelningen inga skriftliga åsikter. Muntliga åsikter 
framfördes vid diskussionsmötet.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 25.1–25.2.2013.

Inga anmärkningar gjordes mot förslaget. Byggnadskontoret, 
miljöcentralen, räddningsnämnden, Närings, trafik och miljöcentralen i 
Nyland, Museiverket och byggnadstillsynsverket gav utlåtande om 
förslaget.

Räddningsnämnden konstaterar (29.1.2013) att räddningsverkets 
verksamhetsförutsättningar på tomterna 4 och 5 i kvarteret 291 ska 
beaktas redan i planläggningsfasen. Dimensioneringskraven för 
räddningsvägen ska beaktas med anledning av kvarterets slutna 
karaktär och storleken av byggnaderna i området.
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Museiverket konstaterar (7.3.2013) att man ska anhålla om 
museimyndighetens utlåtande om reparations och ändringsarbetena i 
KTYområdet och om kompletteringsbyggandet i kvarteret. Museiverket 
konstaterar dessutom att de arkitektoniska särdragen hos ämbetshuset 
vid Aspnäsgatan, dess kulturhistoriska betydelse och behovet av en 
skyddsbeteckning ska kartläggas i en byggnadshistorisk utredning som 
ska utarbetas i samband med planläggningen.

Byggnadstillsynsverket föreslår (11.3.2013) flera preciseringar till 
detaljplanebestämmelserna i sitt utlåtande.

På basis av utlåtandena har flera justeringar gjorts på detaljplanekartan 
och i detaljplanebeskrivningen. Detaljplanebeskrivningen har 
kompletterats med en bilaga med den av räddningsnämnden förutsatta 
brandtekniska planen. Den byggnadshistoriska utredningen av 
ämbetshuset vid Aspnäsgatan 4 har blivit färdig och den har bifogats 
beskrivningen.

Närings, trafik och miljöcentralen i Nyland konstaterar (4.3.2013) i sitt 
utlåtande att det ska läggas en bestämmelse till detaljplanen om att 
husen ska förses med maskinell ventilation och att tilluft inte får tas från 
den intilliggande gatans sida. Bestämmelsen i fråga har lagts till 
förslaget till detaljplaneändring.

I den bifogade rapporten om växelverkan redogörs mer i detalj för 
ställningstagandena, utlåtandena och åsikterna och anges genmälena 
till dessa.

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Med anledning av Museiverkets utlåtande och justeringen av gränserna 
för RKYområdet har förslaget till detaljplaneändring ändrats enligt 
följande:

 Detaljplanekartan har kompletterats med en bestämmelse om 
att tomten 5 i detaljplaneområdet ingår i en bebyggd kulturmiljö 
av riksintresse (RKY 2009, Andelsrörelsernas och industrins 
Sörnäs).

 Den byggnadshistoriska utredningen har bifogats 
detaljplanebeskrivningen. Detaljplanekartan har dessutom 
kompletterats med en bestämmelse om att en byggnadshistorisk 
utredning ska bifogas ansökan om bygglov och att man ska 
anhålla om museimyndighetens utlåtande om ansökan innan 
man fattar beslut om att bevilja bygglov för reparations och 
ändringsarbeten eller kompletteringsbyggarbeten i kvarteret.
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Med anledning av utlåtandet från Närings, trafik och miljöcentralen i 
Nyland har följande bestämmelse lagts till detaljplanen:

 Byggnaderna ska förses med maskinell ventilation och tilluft får 
inte tas från den bredvidliggande gatans sida.

Med anledning av räddningsnämndens utlåtande och 
byggnadstillsynsverkets utlåtande har det brandtekniska utlåtandet och 
en kartbilaga med räddningsvägarna och servicetrafikförbindelserna 
bifogats detaljplanebeskrivningen.

Med anledning av byggnadstillsynsverkets utlåtande har följande 
ändringar gjorts i förslaget till detaljplaneändring:

 Punkten om silon som ska bevaras har kompletterats med att 
det får göras småskaliga fönsteröppningar i silon av tvingande 
skäl. Fönsteröppningarna får inte minska silons 
stadsbildsmässiga värde.

 Bestämmelsen om fasadteglen har ändrats så att fasaden mot 
Sörnäs strandväg ska byggas av platsmurat rödtegel med 
traditionell färgsättning. Till bestämmelsen om fasadputsen har 
det lagts en bestämmelse om att värmeputs inte tillåts.

 Eftersom det nu har utarbetats en byggnadshistorisk 
utredning av alla byggnader på båda tomterna har 
bestämmelsen om en förpliktelse att göra upp en 
byggnadshistorisk utredning i samband med reparations och 
ändringsarbetena strukits.

 Detaljplanebestämmelsen om ventilationsmaskinrummets 
utseende, i vilken det högsta höjdläget för byggnadens yttertak 
anges, har kompletterats med att det inte får placeras tekniska 
anordningar ovanför det angivna högsta höjdläget.

 Bestämmelsen om fasaderna för förbindelsegångarna mellan 
gårdspaviljongerna har ändrats så att förbindelsegångarna 
mellan paviljongerna och övriga byggnader ska byggas av glas.

 Bestämmelsen om parkeringslokalernas frånluftskanal har 
ändrats så att frånluftskanalen från de underjordiska 
parkeringslokalerna ska placeras i byggnaden och ledas till ett 
läge ovanför husets högsta höjdläge.

 Bestämmelsen om att byggandet inte får sänka 
grundvattennivån eller minska grundvattnets strömning har 
ändrats så att byggandet inte får ändra grundvattennivån eller 
minska grundvattnets strömning. Bestämmelsen om 
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markföroreningar har ändrats så att det ska göras upp en 
utredning om eventuella markföroreningar innan bygglov för 
markbyggnadsarbeten beviljas.

 Det har lagts en bestämmelse till detaljplanen om att det får 
anläggas högst 85 bilplatser till förfogande för tomten 4 och 
högst 71 bilplatser till förfogande för tomten 5 under gårdsdäcket 
och under marknivån ovanför nivån +0,1 på tomten 4. Alla 
bilplatser för tomten 5 anvisas på tomten 4. Det sammanlagda 
antalet bilplatser får uppgå till högst 156. Bilplatser får anläggas 
bara i de områden som anvisas för ändamålet i detaljplanen.

Dessutom har följande ändringar gjorts:

 Den i detaljplanen och i detaljplanebeskrivningen angivna 
felaktiga byggrätten 18 900 m² vy på tomten 4 har ersatts med 
20 900 m² vy. Byggnadsvolymen ändras inte till följd av 
rättelsen.

 Vissa justeringar av teknisk karaktär har gjorts på 
detaljplanekartan och i detaljplanebeskrivningen. Justeringarna 
ändrar inte förslagets innehåll.

Ändringarna är inte väsentliga och förslaget behöver därför inte läggas 
fram på nytt.

Detaljplaneändringen medför avsevärd nytta för tomtägaren och 
markpolitiska förhandlingar i enlighet med stadsstyrelsens beslut 
9.2.2004 har förts med Senatfastigheter. Det villkorliga 
markanvändningsavtalet, undertecknat 14.5.2013, förläggs 
stadsstyrelsen 20.5.2013 för godkännande vid sidan av detta förslag till 
detaljplaneändring. Avtalet finns som bilaga.

Förslaget till detaljplaneändring stämmer överens med 
stadsplaneringsnämndens framställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja SippolaAlho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippolaalho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12174 kartta, päivätty 
11.12.2012, muutettu 11.4.2013

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12174 selostus, päivätty 
11.12.2012, muutettu 11.4.2013

3 Vuorovaikutusraportti 11.12.2012, täydennetty 11.4.2013
4 Viranomaisneuvottelun muistio 20.4.2011
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5 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Maankäyttösopimus 
2 Ilmakuva

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino, liikenne 
ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Museovirasto, 
kulttuuriympäristön suojelu

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Pelastuslautakunta
Rakennusvirasto
Rakennusvalvontavirasto
Kaupunginmuseo

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 20.05.2013 § 597

HEL 2011001236 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 10. kaupunginosan 
(Sörnäinen) korttelin nro 291 tonttien nro 4 ja 5 asemakaavan 
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muutoksen 11.12.2012 päivätyn ja 11.4.2013 muutetun 
asemakaavapiirustuksen nro 12174 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja SippolaAlho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippolaalho(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 18.04.2013 § 190

HEL 2011001236 T 10 03 03

Kiinteistökartta H3 P4, Kaikukatu 5 / Haapaniemenkatu 6

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle 10. 
kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 291 tonttien 4 ja 5 asemakaavan 
muutosehdotuksesta nro 12174 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että aloitteen asemakaavan muuttamisesta on 
tehnyt tonttien 10291/4 ja 5 omistaja Suomen valtio / Senaatti
kiinteistöt (myöhemmin Senaattikiinteistöt).

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa tonttien 
muuttaminen verohallinnon käyttöön. 

Kaavamuutoksessa tontin 10291/4 käyttötarkoitusta muutetaan 
hallinto ja virastorakennusten korttelialueesta toimitilakäyttöön (KTY). 
Tontille on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 18 900 km², josta 
liikerakennusoikeutta saa olla enintään 5 % rakennusoikeuden 
kokonaismäärästä.

Kaavamuutoksen kartassa ja selostuksessa tontin 4 rakennusoikeus on 
merkitty virheellisesti, ja kaupunkisuunnitteluvirasto tulee antamaan 
kaupunginhallitukselle lausunnon, jonka mukaan tontin 4 
kokonaisrakennusoikeuden määrä tullaan korjaamaan 20 900 km²:iin. 

Toimitilatontilta 10291/5 poistetaan osa vanhojen suojelurakennusten 
suojelumerkinnöistä. Tontin rakennusoikeus ei muutu.

Käyttötarkoituksen muutos sekä muutoksessa osoitettu uusi 
rakennusoikeus korottaa tontin 10291/4 arvoa merkittävästi, joten 
kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän maapoliittisen päätöksen 
mukaiset neuvottelut tulee käydä tontinomistajan kanssa. 
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Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin tontinomistajan 
Senaattikiinteistöjen kanssa on tehty edellä mainittu sopimus. 

Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotuksen 
johdosta.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi
Esko Patrikainen, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 11.4.2013

HEL 2011001236 T 10 03 03

Ksv 2483_1

10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 291 tontteja 4 ja 5 koskevasta 
asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 18.12.2012 puoltaa 11.12.2012 
päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa asemakaavalla suojeltujen ja 
sittemmin korjauskelvottomiksi todettujen rakennusten purkamisen 
osalla tontista 5 sekä korvaamisen uusilla. Myös jo aikaisemmin 
puretun siilon tilalle saa rakentaa uudisrakennuksen. Tontti pysyy 
toimitilakäytössä. Tontti 4 muutetaan hallinto ja virastorakennusten 
korttelialueesta toimitilakäyttöön ja sen sisäpihalle sallitaan kahden 
ravintola ja kokouspaviljongin rakentaminen. Tonttien 
kokonaisrakennusoikeus on ehdotukseen tehtyjen tarkistusten mukaan 
36 500 km², jossa on lisäystä 2 030 km².

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
25.1.–25.2.2013.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa rakennusvirasto, ympäristökeskus, pelastuslautakunta, 
Uudenmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus, Museovirasto 
sekä rakennusvalvontavirasto.

Rakennusvirastolla (17.1.2013) ja ympäristökeskuksella (5.2.2013) ei 
ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta. 
Asemakaavan muutosehdotuksesta ei aiheudu kustannuksia 
rakennusvirastolle.
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Kaupunginmuseo ilmoitti (1.2.2013), että kaupunginmuseon ja 
Museoviraston yhteistyösopimuksen mukaan Museovirasto on 
lausunnonantaja valtion rakennusperinnön osalta. Kaupunginmuseo ei 
lausu asemakaavan muutosehdotuksesta. 

Pelastuslautakunta (29.1.2013) toteaa, että pelastustoimen 
toimintaedellytykset korttelin 291 tonteilla 4 ja 5 tulee huomioida jo 
kaavoitusvaiheessa. Pelastustien mitoitusvaatimukset tulee huomioida 
korttelin suljetusta rakenteesta sekä alueella sijaitsevien rakennusten 
massiivisuuden vuoksi.

Museovirasto (7.3.2013) toteaa, että KTY alueella korjaus ja 
muutostöistä sekä korttelin täydennysrakentamisesta on pyydettävä 
museoviranomaisen lausunto. Museovirasto toteaa myös, että 
Haapaniemenkadun virastotalon arkkitehtoniset ominaispiirteet, 
kulttuurihistoriallinen merkitys ja tarve suojelumerkinnälle tulee selvittää 
kaavoituksen yhteydessä laadittavan rakennushistoriallisen selvityksen 
pohjalta.

Rakennusvalvontavirasto (11.3.2013) esittää lausunnossaan useita 
tarkennuksia asemakaavamääräyksiin.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että lausuntojen johdosta 
kaavakarttaan ja selostukseen on tehty tarkistuksia. Selostuksen 
liitteeksi on lisätty pelastuslautakunnan edellyttämä palotekninen 
suunnitelma. Haapaniemenkatu 4:n virastotalon rakennushistoriallinen 
selvitys on valmistunut (Arkkitehtitoimisto Schulman 2013), ja se on 
lisätty selostuksen liitteeksi. 

Uudenmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus toteaa 
lausunnossaan (4.3.2013), että kaavaan on syytä lisätä määräys, että 
rakennukset on varustettava koneellisella ilmanvaihdolla ja raittiin ilman 
ottoa ei saa järjestää vieressä kulkevan kadun puolelta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että kyseinen määräys on lisätty 
asemakaavan muutosehdotukseen.

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä 
olevassa vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Museoviraston lausunnon sekä RKYalueen rajauksen tarkistuksen 
johdosta asemakaavan muutosehdotukseen on tehty seuraavat 
muutokset: 

 Kaavakarttaan on lisätty määräys: Kaavaalueen tontti 5 sisältyy 
valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun 
kulttuuriympäristöön (RKY 2009, Osuusliikkeen ja teollisuuden 
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Sörnäinen). 

 Rakennushistoriaselvitys on liitetty asemakaavan muutoksen 
selostuksen liitteeksi. Kaavakarttaan on myös lisätty määräys: 
Rakennushistoriaselvitys on liitettävä lupahakemukseen ja 
ennen korjaus  ja muutostöitä sekä korttelin 
täydennysrakentamista koskevan lupapäätöksen tekemistä 
hakemuksesta tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.

Uudenmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskuksen lausunnon 
johdosta kaavaan on lisätty määräys: 

 Rakennukset on varustettava koneellisella ilmanvaihdolla ja 
raittiin ilman ottoa ei saa järjestää vieressä kulkevan kadun 
puolelta.

Pelastuslautakunnan ja rakennusvalvontaviraston lausuntojen johdosta 
selostuksen liitteeksi on lisätty palotekninen lausunto ja liitekartta, jossa 
esitetään pelastusreitit ja huoltoajo.

Rakennusvalvontaviraston lausunnon johdosta asemakaavan 
muutosehdotukseen on tehty seuraavat muutokset:

 Säilytettävään siiloon joudutaan mahdollisesti tekemään joitakin 
uusia ikkunaaukkoja välipohjien korkeuksien muutosten vuoksi, 
joten kaavaan on lisätty määräys "Siiloosaan saa pakottavista 
syistä tehdä vähäisessä määrin pienehköjä ikkunaaukkoja, 
jotka eivät heikennä siilon kaupunkikuvallista arvoa".

 Julkisivutiiltä koskeva määräys on muutettu muotoon: 
"Sörnäisten rantatien puoleisen julkisivun tulee olla paikalla 
muurattua perinteisen väristä punatiiltä." Määräystä ei ole 
laajennettu koskemaan myös Kaikukadun puoleista julkisivua, 
koska siellä pyritään ilmentämään rakennuksissa nykysinkin 
vallitsevaa kerroksellisuutta materiaalivaihtelulla. 
Julkisivurappausta koskevaan määräykseen on lisätty määräys: 
"Lämpörappausta ei sallita".

 Koska molempien tonttien kaikille rakennuksille on nyt laadittu 
rakennushistoriallinen selvitys, on määräys velvoitteesta laatia 
sellainen korjaus ja muutostyöhankkeen yhteydessä poistettu.

 Ilmanvaihtokonehuoneen ulkoasuun liittyen on 
asemakaavamerkintään: "Rakennuksen vesikaton ylimmän 
kohdan korkeusasema" lisätty määräys "Tämän tason 
yläpuolelle ei saa sijoittaa teknisiä laitteita".
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 Pihapaviljonkeja yhdistäviä käytäviä koskeva julkisivumääräys 
on muutettu muotoon: "Paviljonkeja ja muita rakennuksia 
yhdistävien käytävien tulee olla lasisia".

 Pysäköintitilojen poistoilmahormia koskeva määräys on muutettu 
muotoon " Maanalaisten pysäköintitilojen poistoilmahormi on 
sijoitettava rakennukseen ja johdettava rakennuksen 
korkeimman kohdan yläpuolelle".

 Määräys "rakentaminen ei saa alentaa pohjaveden pintaa eikä 
vähentää pohjaveden virtausta" on muutettu muotoon 
"rakentaminen ei saa muuttaa pohjaveden pintaa eikä vähentää 
pohjaveden virtausta". Maaperän pilaantumista koskeva 
määräys on muutettu muotoon: "Selvitys maaperän 
pilaantuneisuudesta on tehtävä ennen maanrakentamiseen 
johtavan luvan myöntämistä".

 Asemakaavaan on lisätty määräys "Tontille 4 saa rakentaa 
kannen ja maan alle tason +0.1 yläpuolelle enintään 85 
autopaikkaa tontin 4 käyttöön ja enintään 71 autopaikkaa tontin 
5 käyttöön. Tontin 5 kaikki autopaikat osoitetaan tontilta 4. 
Autopaikkojen yhteismäärä saa olla enintään 156. Autopaikkoja 
saa rakentaa vain asemakaavassa osoitetuille paikoille ".

Lisäksi on tehty seuraavat muutokset:

 kaavakartassa ja selostuksessa tontin 4 rakennusoikeus 
kerrosalaneliömetreinä kohdassa ollut virheellinen luku 18 900 
km² on korvattu luvulla 20 900 km². Rakentamisen volyymi ei 
muutu korjauksen johdosta.

 kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty joitakin 
teknisluonteisia tarkistuksia, jotka eivät muuta ehdotuksen 
sisältöä.

Jatkotoimenpiteet

Kaavaalueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely, 
joka tulee saattaa päätökseen ennen kaavan hyväksymistä.

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole 
olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Lisätiedot
Pia Kilpinen, arkkitehti, puhelin: 310 37443

pia.kilpinen(a)hel.fi
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Pelastuslautakunta 29.01.2013 § 22

HEL 2011001236 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti todeta, että pelastustoimen 
toimintaedellytykset korttelin 291 tonteilla 4 ja 5 tulee huomioida jo 
kaavoitusvaiheessa. Pelastustien mitoitusvaatimukset tulee huomioida 
korttelien suljetusta rakenteesta sekä alueella sijaitsevien rakennusten 
massiivisuuden vuoksi.

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

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

Rakennusvirasto 17.1.2013

HEL 2011001236 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on 18.12.2012 pyytänyt rakennusviraston 
mielipidettä asemakaavan muutosehdotukseen, joka koskee 10. 
kaupunginosassa (Sörnäinen) korttelin 291 tontteja 4 ja 5. 
Asemakaavan muutosaluetta rajaavat Kaikukatu, Sörnäisten rantatie ja 
Haapaniemenkatu.

Alueelle on suunnitteilla toimitilat verohallinnon käyttöön noin 1400 
työntekijälle. Tontin 5 vanhojen suojelurakennusten suojelumerkintä 
poistetaan lukuun ottamatta kaupunkikuvassa merkittävimpiä, ns. 
Lindqvistin taloa sekä siiloosaa. Näiden osalta suojelumerkintää 
tarkistetaan siten, että se sallii tarvittavat terveellisyys, turvallisuus ja 
esteettömyysvaatimusten edellyttämät korjaukset rakennusten käyttöön 
saamiseksi. Purettavat rakennukset korvataan uusilla, jotka 
kaupunkikuvallisesti pyritään sopeuttamaan vanhan rakennuksen 
tyyliin. Tontille 4 sallitaan kahden paviljonkimaisen lisärakennuksen 
rakentaminen korttelin sisäpihalle.

Tontin 4 kerrosala on 18 900 km2. Kerrosalan lisäys voimassa 
olevaan kaavaan verrattuna on 30 km2 . Tontin 5 kerrosala säilyy 
nykyisen asemakaavan mukaisena (15 600 m2). Tonttien 
yhteenlaskettu kerrosala on 34 500 km2. Muutosalueen pintaala on 
10 109 m2.
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Asemakaavan muutosehdotuksesta ei aiheudu kustannuksia 
rakennusvirastolle. Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa 
asemakaavan muutosehdotukseen nro 12174.

24.10.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Elmeri Ahti, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

elmeri.ahti(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.12.2012 § 481

HEL 2011001236 T 10 03 03

Ksv 2483_1, osoite Kaikukatu 5/Haapaniemenkatu 6, karttaruutu H3/P4

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 lähettää 11.12.2012 päivätyn 10. kaupunginosan (Sörnäinen) 
korttelin 291 tonttien 4 ja 5 asemakaavan muutosehdotuksen 
nro 12174 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä. 

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 Kustannuksetliitteen mukaiset asemakaavan 
laatimis ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Päätösjakelu:

 kaupunginhallitus

 hallintokeskus/Kaj:n rooteli, Rämö 

 laskutus, hallintokeskus, Maunula

 laskutus, kaupunkisuunnitteluvirasto, Koski

11.12.2012 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
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Lisätiedot
Pia Kilpinen, arkkitehti, puhelin: 310 37349

pia.kilpinen(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomiinsinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi
Leena Makkonen, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37262

leena.makkonen(a)hel.fi
Sakari Montonen, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37134

sakari.montonen(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomiinsinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Satu Tyynilä, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37187

satu.tyynila(a)hel.fi
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§ 213
Detaljplaneändring för ett parkområde i Gammelstaden (nr 12159, 
Villa Arabeski)

HEL 2012009786 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna detaljplaneändring för ett parkområde i 27 stadsdelen 
(Gammelstaden) enligt detaljplaneritning nr 12159, daterad 20.11.2012 
och ändrad 5.3.2013, och på de grunder som framgår av 
detaljplanebeskrivningen. Genom detaljplaneändringen uppkommer ett 
nytt kvarter nr 27675.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja SippolaAlho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippolaalho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12159 kartta, päivätty 
20.11.2012, muutettu 5.3.2013

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12159 selostus, päivätty 
20.11.2012, muutettu 5.3.2013

3 Havainnekuva
4 Vuorovaikutusraportti 20.11.2012,  täydennetty 5.3.2013
5 Osa päätöshistoriaa

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino, liikenne 
ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 4
Bilaga 5

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut kuntayhtymä

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Förslagstext
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Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna detaljplaneändring för ett 
parkområde i 27 stadsdelen (Gammelstaden) enligt detaljplaneritning 
nr 12159, daterad 20.11.2012 och ändrad 5.3.2013, och på de grunder 
som framgår av detaljplanebeskrivningen. Genom detaljplaneändringen 
uppkommer ett nytt kvarter nr 27675.

Sammandrag

Detaljplaneändringen möjliggör boende, affärs och kontorsverksamhet 
och offentlig närservice (detaljplanebeteckningen ALY) i Villa Arabeski, 
som sedan 1998 är skyddad genom en detaljplan. Byggrätten på 
tomten, 320 m² vy, motsvarar den våningsyta Villa Arabeski har. 
Körningen till tomten sker från Tavastvägen utmed en allé. I 
detaljplanebestämmelserna tryggas bevarandet av särdragen och 
värdena hos Villa Arabeski och dess gårdsomgivning med hänsyn till 
stadsbilden, byggnadskonsten och landskapet. Staden har för avsikt att 
sälja byggnaden.

Föredraganden

Området ligger i Klädesfabriksparken i Gammelstaden.

I Generalplan 2002 för Helsingfors domineras området av 
flervåningshus med bostäder och verksamhetslokaler. Området är 
även betydelsefullt beträffande kulturhistoria, byggnadskonst och 
landskapskultur. Området utgör en del av det område som utvecklas till 
Helsingforsparken. Förslaget till detaljplaneändring följer 
generalplanen.

Den detaljplan som gäller för området är fastställd år 1998. Enligt 
denna är området park. Villa Arabeski är skyddad med beteckningen 
sr1. Byggnaden har dessutom beteckningen yl, byggnadsyta på vilken 
det får byggas lokaler för offentlig närservice.

Området och byggnaden, som för närvarande står tom, är i Helsingfors 
stads ägo.

Allmän beskrivning av området

Villa Arabeski är byggd på 1920talet som representationsvilla åt 
direktören för Klädesfabriken. Trävillan i två våningar, ritad av arkitekt 
Ole Gripenberg, representerar till sin arkitektur 1920talsklassicism. 
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Byggnaden har varit i offentlig användning sedan år 1959, först som 
daghem och senare som musikskola och undervisningslokaler för 
yrkeshögskolan Metropolia.

Villa Arabeski är en del av Klädesfabriksparkens kulturhistoriska och 
landskapsmässiga helhet. En björkallé leder från Tavastvägen fram till 
byggnadens ingång. Stensättningarna, murarna, trapporna, dammen 
och växtligheten som hör till byggnadens gårdsområde ansluter sig 
öppet till den omgivande parken.

Klädesfabriksparken är en del av en stor rekreationsområdeshelhet vid 
stränderna av Gammelstadsfjärden och Vanda å. Klädesfabriksparken 
utgör också en del av det område som utvecklas till Helsingforsparken. 
I närheten finns Gammelstadsvikens naturskyddsområde, vilket är ett 
Natura 2000område. Detaljplaneområdet hör dessutom till ett 
fornminnesområde.

Innehåll i detaljplaneändringen

Vid detaljplaneändringen avskiljs en egen tomt för Villa Arabeski och 
byggnadens användningssyfte ändras så att den kan användas 
mångsidigare än enligt den gällande detaljplanen. Med 
detaljplanebestämmelser tryggas bevarandet av särdragen gällande 
stadsbild, byggnadskonst och landskap för Villa Arabeski och dess 
gårdsområde. Villa Arabeski skyddas med beteckningen sr2 genom 
detaljplaneändringen, som innehåller bestämmelser om att de 
värdefulla särdragen i miljön och gårdskonstruktionerna ska bevaras.

Genomförandet av detaljplanen påverkar stadsbilden och den 
bebyggda miljön i rätt liten utsträckning. En ekonomibyggnad som 
anvisats till tomten är den enda förändringen av nuläget. 
Detaljplaneändringen är till sin karaktär sådan att byggnaden och 
landskapet bevaras och den förorsakar inga betydande förändringar 
beträffande byggnads och landskapskulturen.

Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningsarbetet har inletts på stadens initiativ. Deltagande och 
växelverkan har ordnats enligt programmet för deltagande och 
bedömning.

Vid beredningen av detaljplaneändringen har man varit i samarbete 
med byggnadskontoret, fastighetskontoret och stadsmuseet.

Det kom per epost in en åsikt om utkastet till detaljplaneändring. 
Denna gällde minskningen av parkområdet och skyddandet av 
byggnaden. Dessutom har det framförts muntliga åsikter per telefon.
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Man har beaktat åsikterna i planarbetet genom att bestämma storleken 
på tomten för Villa Arabeski som avskiljs från Klädesfabriksparken så 
att den inte minskar parkens rekreations och landskapskulturella 
värden.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 
14.12.2012–21.1.2013. Anmärkningar gjordes inte mot förslaget.

Direktionen för stadsmuseet, räddningsnämnden, nämnden för 
allmänna arbeten, miljöcentralen, fastighetskontoret, samkommunen 
Helsingforsregionens miljötjänster, Helen Elnät Ab och Helsingfors 
Energi gav utlåtande om förslaget till detaljplaneändring.

Direktionen för stadsmuseet framhöll i sitt utlåtande att 
detaljplanebestämmelserna för Villa Arabeski borde göras 
noggrannare. De övriga som gav utlåtanden hade ingenting att 
invända.

I förslaget till detaljplaneändring gjordes 5.3.2013 följande justering:

Skyddsbestämmelsen för Villa Arabeski har preciserats så att man lagt 
till byggnadens historiska värde, utgångspunkter för reparation och 
sättet på vilket den genomförs.

I den bifogade rapporten om växelverkan presenteras sammandrag av 
myndigheternas ståndpunkter, åsikter och utlåtanden samt svaren på 
dem utförligare,

Förslaget är enligt stadsplaneringsnämndens förslag.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja SippolaAlho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippolaalho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12159 kartta, päivätty 
20.11.2012, muutettu 5.3.2013

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12159 selostus, päivätty 
20.11.2012, muutettu 5.3.2013

3 Havainnekuva
4 Vuorovaikutusraportti 20.11.2012,  täydennetty 5.3.2013
5 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Ilmakuva

Utdrag
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Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino, liikenne 
ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 4
Bilaga 5

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut kuntayhtymä

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Kaupunginmuseon johtokunta
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Kiinteistövirasto
Ympäristökeskus
Helsingin Energia liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 20.05.2013 § 594

HEL 2012009786 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 27. kaupunginosan 
(Vanhakaupunki) erään puistoalueen asemakaavan muutoksen 
20.11.2012 päivätyn ja 5.3.2013 muutetun asemakaavapiirustuksen 
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nro 12159 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin 
perustein. Asemakaavamuutoksella muodostuu uusi kortteli nro 27675.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja SippolaAlho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippolaalho(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 5.3.2013

HEL 2012009786 T 10 03 03

Hankenumero 0944_11

27. kaupunginosan (Vanhakaupunki) puistoaluetta koskevasta 
asemakaavan muutosehdotuksesta (muodostuu uusi kortteli 27675) 
annetut lausunnot

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 20.11.2012 asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa asumisen, julkisen palvelun, liike 
ja toimitilatoiminnan Villa Arabeskissa. Tontin rakennusoikeus 320 k
m2 vastaa Villa Arabeskin toteutunutta kerrosalaa. Tontin ajoyhteys 
osoitetaan Hämeentieltä johtavaa puukujaa pitkin. Kaavamääräyksillä 
turvataan Villa Arabeskin sekä siihen liittyvän pihaalueen 
kaupunkikuvallisten, rakennustaiteellisten ja maisemallisten 
ominaispiirteiden ja arvojen säilyminen. Kaupungin tavoitteena on 
myydä rakennus. 

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
14.12.2012–21.1.2013.

Ehdotuksesta ei tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa kaupunginmuseon johtokunta, pelastuslautakunta, yleisten 
töiden lautakunta, ympäristökeskus, kiinteistövirasto, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut kuntayhtymä, Helen Sähköverkko Oy ja Helsingin 
Energia. 

Pelastuslautakunnalla (29.1.2013), yleisten töiden lautakunnalla 
(29.1.2013), Helen Sähköverkko Oy:llä (1.2.2013), 
ympäristökeskuksella (5.2.2013), kiinteistövirastolla (6.2.2013), 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymällä (7.2.2013) ja 
Helsingin Energialla (8.2.2013) ei ole asemakaavan 
muutosehdotukseen huomautettavaa.
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Kaupunginmuseon johtokunta (29.1.2013) esittää kaavamääräystä Villa 
Arabeskin osalta tarkennettavaksi seuraavanlaiseksi:

Kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokas 
rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä 
sellaisia korjaus, muutos tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät 
rakennuksen rakennustaiteellisia, historiallisia tai kaupunkikuvallisia 
arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Korjaamisen 
lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten tai niihin 
verrattavien rakenteiden säilyttäminen. Mikäli alkuperäisiä 
rakennusosia joudutaan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä 
alkuperäistoteutuksen mukaisesti. Rakennuksen alkuperäiset 
puuikkunat ja ovet tulee säilyttää eikä sisätilojen huonejakoa saa 
oleellisesti muuttaa. Rakennusluvan yhteydessä tulee suunnitelmista 
pyytää kaupunginmuseon lausunto.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tarkentanut Villa Arabeskia koskevaa 
asemakaavamääräystä vastaamaan kaupunginmuseon johtokunnan 
tavoitteita. 

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä 
olevassa vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Asemakaavan muutosehdotuksen Villa Arabeskin suojelua koskeva 
kaavamääräys on tarkennettu muotoon: 

Kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokas 
rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä 
sellaisia korjaus, muutos tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät 
rakennuksen rakennustaiteellisia, historiallisia tai kaupunkikuvallisia 
arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. 

Korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten tai 
niihin verrattavien rakenteiden säilyttäminen. Mikäli alkuperäisiä 
rakennusosia joudutaan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä 
alkuperäistoteutuksen mukaisesti. 

Rakennuksen alkuperäiset puuikkunat ja ovet tulee säilyttää eikä 
huonejakoa saa oleellisesti muuttaa. Rakennusluvan yhteydessä tulee 
suunnitelmista pyytää kaupunginmuseon lausunto.

Jatkotoimenpiteet

Kaavaalueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehty muutos ei ole olennainen, 
joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.
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Lisätiedot
Salla Hoppu, arkkitehti, puhelin: 310 37240

salla.hoppu(a)hel.fi

Helsingin Energia liikelaitos 8.2.2013

HEL 2012009786 T 10 03 03

Helsingin Energian lausunto liitteenä. 

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

jouni.kivirinne(a)helen.fi

Kiinteistövirasto 6.2.2013

HEL 2012009786 T 10 03 03

Kiinteistökartta H5 S2, Hämeentie 159

Kiinteistövirasto toteaa, että asemakaavan muutosalue on kaupungin 
omistuksessa ja kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin aloitteesta.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on erottaa Villa Arabeskille oma 
tontti Verkatehtaanpuistosta ja väljentää rakennuksen käyttötarkoitusta.

Muutoksessa muodostetaan uusi tontti 27675/1, joka on osoitettu 
asuin, liike ja toimistorakennusten sekä julkisten lähipalveluraken
nusten korttelialueeksi (ALY).  Villa Arabeski on asemakaavan 
muutoksessa suojeltu merkinnällä sr2, kaupunkikuvallisesti ja 
rakennustaiteellisesti arvokkaana rakennuksena. Tontin rakennusoi
keus on 320 km², mikä vastaa Villa Arabeskin toteutunutta kerrosalaa. 
Lisäksi tontille on osoitettu rakennusala talousrakennukselle, jolle on 
mahdollista sijoittaa tontille osoitetut autopaikat. 

Tontin ajoyhteys osoitetaan Hämeentieltä johtavaa puukujaa pitkin. 

Kiinteistövirasto toteaa, että kaupungin tavoitteena on myydä Villa 
Arabeski. 

Tilakeskus järjesti Villa Arabeskin myynnistä tarjouskilpailun 21.9.  



Helsingfors stad Protokoll 10/2013 405 (627)
Stadsfullmäktige

Kaj/10
29.05.2013

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

26.10.2012 välisenä aikana. Kiinteistölautakunta päätti 29.11.2012 
(§ 615) myydä rakennuksen korkeimman tarjouksen tehneelle. 
Rakennuksen myynti edellyttää tontin vuokraamista ostajalle. 
Tonttiosasto valmistelee kiinteistölautakunnalle vuokrausesityksen 
omana asiana. Myös puiston kautta merkitystä ajoyhteyden käytöstä ja 
ylläpidosta sovitaan erikseen.

Lopullinen kauppakirja sekä tonttia koskeva maanvuokrasopimus 
tehdään kaavan saatua lainvoiman.

Kiinteistövirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksen 
suhteen.

Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 29.01.2013 § 6

HEL 2012009786 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Rakennusvirasto on tehnyt asemakaavan muutosehdotuksessa 
yhteistyötä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Asemakaavan 
muutosehdotuksesta ei aiheudu kustannuksia rakennusvirastolle.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotusta nro 
12159.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Elmeri Ahti, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

elmeri.ahti(a)hel.fi
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Kaupunginmuseon johtokunta 29.01.2013 § 7

HEL 2012009786 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 27.11.2012

Päätös

Helsingin kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa 
Verkatehtaanpuiston asemakaavan (nro 27675) muutosehdotuksesta 
seuraavan lausunnon.

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa asuminen, 
julkinen palvelu, liike ja toimitilatoiminta Villa Arabeskissa. Tontin 
rakennusoikeus 320 km2 vastaa Villa Arabeskin toteutunutta 
kerrosalaa. Tontin ajoyhteys osoitetaan Hämeentieltä johtavaa 
puukujaa pitkin. Kaavamääräyksillä turvataan Villa Arabeskin sekä 
siihen liittyvän pihaalueen kaupunkikuvallisten, rakennustaiteellisten ja 
maisemallisten ominaispiirteiden ja arvojen säilyminen.

Alueen arkeologia 

Villa Arabeski ympäristöineen sijaitsee Vanhan Helsingin (15501640) 
kaupunkialueella. Villa Arabeskin rakennustöissä 1920luvulla löydettiin 
kaupunkiaikaan kuuluvaa esineistöä. Vuonna 2000 
Verkatehtaanpuistossa kaapeliojia kaivettaessa löydettiin 
kaupunkiaikaan kuuluvan rakennuksen jäännökset ja esineistöä. 

Asemakaavamuutoksessa huvilan lounaispuolelle on merkitty uudelle 
talousrakennukselle rakennusala. Sen maanrakennustyöt vaativat 
arkeologisen valvonnan tai kaivauksen kuten muutkin alueen 
syvemmät maankaivaukset.

Kaavamääräys ehdotuksessa kuuluu seuraavasti: Kaavaalue on 
muinaismuistoaluetta. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja 
muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta 
koskevista toimenpiteistä on neuvoteltava Helsingin kaupunginmuseon 
kanssa.

Kaupunginmuseon johtokunta katsoo, että asemakaavakaavamääräys 
on arkeologisen kulttuuriperinnön suojelemisen kannalta riittävä.

Rakennussuojelu

Verkatehtaanpuisto sijaitsee historiallisesti merkittävällä paikalla 
Vanhankaupungin rannalla.

Puistossa sijaitseva, arkkitehti Ole Gripenbergin suunnittelema 1920
luvun klassismia edustava Villa Arabeski on rakennettu 1928/29 
Helsingfors Mekaniska Väfveri Ab tehtaan isännöitsijän asuintaloksi. 
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Tehtaalla on ollut alueella useita asuinrakennuksia, joista 
kaksikerroksinen Villa Arabeski on ainoa jäljelle jäänyt. Rakennus on 
ollut julkisessa käytössä vuodesta 1959 lähtien ja viimeksi Metropolia 
ammattikorkeakoulun tiloina. Nykyisin rakennus on tyhjillään. 
Rakennus on peruskorjattu 2000luvun vaihteessa ja tällöin 
kaupunginmuseo on laatinut rakennussuojelutavoitteet (muistio 
5.11.1999) korjauksen lähtökohdaksi. Kaupunginmuseo on myös 
ottanut kantaa muutospiirustuksiin (lausunto 23.5.2000). 

Alueella on voimassa asemakaava nro 10240. Kaavan mukaan alue on 
puistoa. Villa Arabeskilla on merkintä YL, rakennusala, jolle saa 
rakentaa julkisia lähipalvelutiloja.

Asemakaavaehdotuksessa Villa Arabeskille esitetään suojelumerkintää 
sr2. Kaavamääräys kuuluu seuraavasti: Kaupunkikuvallisesti ja 
rakennustaiteellisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa 
eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus ja muutostöitä, jotka heikentävät 
rakennuksen kaupunkikuvallisia tai rakennustaiteellisia arvoja tai 
muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Mikäli rakennuksessa on 
aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus korjaus ja 
muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyyliin 
soveltuvalla tavalla. Rakennuksen alkuperäiset puuikkunat ja ovet tulee 
säilyttää eikä huonejakoa saa oleellisesti muuttaa. Rakennusluvan 
yhteydessä tulee suunnitelmista pyytää kaupunginmuseon lausunto.

Villa Arabeski on arkkitehtuurinsa ja historiansa kannalta merkittävä 
rakennus ja kaupunginmuseo esittää kaavamääräystä sen osalta 
tarkennettavaksi seuraavanlaiseksi:

Kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokas 
rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä 
sellaisia korjaus, muutos tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät 
rakennuksen rakennustaiteellisia, historiallisia tai kaupunkikuvallisia 
arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Korjaamisen 
lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten tai niihin 
verrattavien rakenteiden säilyttäminen. Mikäli alkuperäisiä 
rakennusosia joudutaan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä 
alkuperäistoteutuksen mukaisesti. Rakennuksen alkuperäiset 
puuikkunat ja ovet tulee säilyttää eikä sisätilojen huonejakoa saa 
oleellisesti muuttaa. Rakennusluvan yhteydessä tulee suunnitelmista 
pyytää kaupunginmuseon lausunto.

Talousrakennuksen kaavamääräys kuuluu seuraavasti: 

Talousrakennuksen tulee sopeutua arkkitehtuuriltaan tontilla 
sijaitsevaan päärakennukseen ja alueen kulttuurihistoriallisiin 
ominaispiirteisiin. Talousrakennuksen julkisivujen on oltava höylättyä, 
peittomaalattua lautaa ja niiden tulee noudattaa värisävyltään 
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päärakennuksen värisävyjä. Ovien tulee olla puisia. 
Talousrakennuksen kattomateriaalin tulee olla konesaumattua peltiä, 
joka on maalattu samalla värisävyllä kuin päärakennuksen katto.

Kaupunginmuseon johtokunta katsoo, että asemakaavaehdotuksen 
kaavamääräys on talousrakennuksen osalta riittävä, mutta esittää Villa 
Arabeskin kaavamääräystä tarkennettavaksi edellä esitetysti.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Anne Mäkinen

Lisätiedot
Satu Taivaskallio, tutkija, puhelin: 310 79406

satu.taivaskallio(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 29.01.2013 § 19

HEL 2012009786 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti, että sillä ei ole huomautettavaa 
pelastustoimen osalta koskien asemakaavan muutosta nro 12159.

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

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 08.01.2013 § 6

HEL 2012009786 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa 
ympäristökeskus.

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Päivi KippoEdlund

Lisätiedot
Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517
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eeva.pitkanen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.11.2012 § 403

HEL 2012009786 T 10 03 03

Ksv 0944_11, Hämeentie 159, karttaruutu H5

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 lähettää 20.11.2012 päivätyn 27. kaupunginosan 
(Vanhakaupunki) puistoalueen asemakaavan 
muutosehdotuksen nro 12159 kaupunginhallitukselle puoltaen 
sen hyväksymistä

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin 
mielipiteisiin.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 

 asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi 
maankäyttö ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. 

Päätösjakelu:

 kaupunginhallitus

 hallintokeskus/Kaj:n rooteli, Suvi Rämö

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Salla Hoppu, arkkitehti, puhelin: 310 37240

salla.hoppu(a)hel.fi
Juuso Aaltonen, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37076

juuso.aaltonen(a)hel.fi
Jouni Heinänen, maisemaarkkitehti, puhelin: 310 37257

jouni.heinanen(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomiinsinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi
Riitta Salastie, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi

Talous ja suunnittelukeskus Kehittämisosasto 19.10.2012

HEL 2012009786 T 10 03 03
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Talous ja suunnittelukeskuksen kehittämisosasto ei anna asiasta 
lausuntoa.

Lisätiedot
Merja Lehikoinen, suunnittelusihteeri, puhelin: 310 36121

merja.lehikoinen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 8.10.2012

HEL 2012009786 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 18.9.2012

Helsingin kaupunginmuseo on saanut tiedoksi asemakaavamuutoksen 
osallistumis ja arviointisuunnitelman sekä luonnoksen osoitteessa 
Hämeentie 159. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on erottaa 
Verkatehtaanpuistossa sijaitsevalle rakennukselle oma tontti sekä 
muuttaa rakennuksen käyttötarkoitusta asuinkäyttöön sopivaksi. 
Kaupunginmuseo on osallinen asemakaavamuutoksen prosessissa ja 
lausuu luonnoksesta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta 
seuraavaa.

Alueen arkeologia

Villa Arabeski ympäristöineen sijaitsee Vanhan Helsingin (15501640) 
kaupunkialueella. Villa Arabeskin rakennustöissä 1920luvulla löydettiin 
kaupunkiaikaan kuuluvaa esineistöä. Vuonna 2000 
Verkatehtaanpuistossa kaapeliojia kaivettaessa löydettiin 
kaupunkiaikaan kuuluvan rakennuksen jäännökset ja esineistöä. 

Asemakaavamuutoksessa huvilan lounaispuolelle on merkitty uudelle 
talousrakennukselle rakennusala. Sen maanrakennustyöt vaativat 
arkeologisen valvonnan tai kaivauksen kuten muutkin alueen 
syvemmät maankaivaukset.

Kaavamääräyksiin tulee merkitä: Kaavaalue on muinaismuistoaluetta. 
Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen 
kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista 
toimenpiteistä on neuvoteltava Helsingin kaupunginmuseon kanssa.

Rakennussuojelu

Puistossa sijaitseva, arkkitehti Ole Gripenbergin suunnittelema 1920
luvun klassismia edustava Villa Arabeski on rakennettu 1928/29 
Helsingfors Mekaniska Väfveri Ab tehtaan isännöitsijän asuintaloksi. 
Tehtaalla on ollut alueella useita asuinrakennuksia, joista 
kaksikerroksinen villa Arabeski on ainoa jäljelle jäänyt. Rakennus on 
ollut julkisessa käytössä vuodesta 1959 lähtien ja viimeksi Metropolia 
ammattikorkeakoulun tiloina. Nykyisin rakennus on tyhjillään. 



Helsingfors stad Protokoll 10/2013 411 (627)
Stadsfullmäktige

Kaj/10
29.05.2013

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

Rakennus on peruskorjattu 2000luvun vaihteessa ja tällöin 
kaupunginmuseo on laatinut rakennussuojelutavoitteet (muistio 
5.11.1999) korjauksen lähtökohdaksi. Kaupunginmuseo on ottanut 
myös kantaa muutospiirustuksiin (lausunto 23.5.2000). 

Voimassa olevassa asemakaavassa (vuodelta 1998) rakennus on 
osoitettu julkisten lähipalvelutilojen käyttöön ja suojeltu 
kaavamääräyksellä sr1. Kaavamääräyksessä sanotaan seuraavasti: 
Historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus, jota ei saa 
purkaa, eikä siinä saa suorittaa sellaisia muutos ja lisärakentamistöitä 
jotka turmelevat julkisivujen, vesikaton tai sisätilojen historiallista tai 
rakennustaiteellista arvoa tai tyyliä. Mikäli rakennuksessa on 
aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus korjaus tai 
muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen 
luonteeseen hyvin soveltuvalla tavalla.

Nyt esillä olevassa asemakaavaluonnoksessa villa Arabeskille 
esitetään suojelumerkintää sr2. Kaavamääräys kuuluu seuraavasti: 
Kaupunkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas rakennus. 
Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus ja 
muutostöitä, jotka tärvelevät rakennuksen julkisivujen tai vesikaton 
kaupunkikuvallista arvoa. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin 
suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus korjaus ja muutostöiden 
yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyyliin soveltuvalla 
tavalla. Rakennuksen alkuperäiset puuikkunat ja ovet tulee säilyttää 
eikä sisätilojen huonejakoa saa oleellisesti muuttaa.

Rakennuksen julkisivussa on tehty jonkin verran muutoksia. 
Itäjulkisivusta on purettu alkuperäinen keittiönporras ja rakennettu 
kahden kerroksen korkuinen rakennusrungosta ulkoneva porrashuone. 
Muutos on tehty arviolta 194050luvulla ja on ikänsä puolesta 
rinnastettavissa alkuperäisiin rakenteisiin. Kaupunginmuseo katsoo, 
että rakenteella on kulttuurihistoriallisia arvoja ja sitä ei tule purkaa. 
Sisätilojen säilyneisyysaste on pääasiallisesti hyvä, mm. alkuperäistä 
kiinteätä sisustusta ja seinäpanelointia on säilynyt. Kaupunginmuseo 
ehdottaa luonnoksen kaavamääräystä Villa Arabeskin osalta 
muutettavaksi seuraavanlaiseksi:

Kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokas 
rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä 
sellaisia korjaus, muutos tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät 
rakennuksen rakennustaiteellisia, historiallisia tai kaupunkikuvallisia 
arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Korjaamisen 
lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten tai niihin 
verrattavien rakenteiden säilyttäminen. Mikäli alkuperäisiä 
rakennusosia joudutaan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä 
alkuperäistoteutuksen mukaisesti. Rakennuksen alkuperäiset 
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puuikkunat ja ovet tulee säilyttää eikä sisätilojen huonejakoa saa 
oleellisesti muuttaa. Rakennusluvan yhteydessä tulee suunnitelmista 
pyytää kaupunginmuseon lausunto.

Kaavaluonnoksessa tontille on määritelty ala myös 
talousrakennukselle. Talousrakennuksen kaavamääräys kuuluu 
seuraavasti: 

Talousrakennuksen tulee sopeutua arkkitehtuuriltaan ja luonteeltaan 
tontilla sijaitsevaan päärakennukseen ja alueen kulttuurihistoriallisesti 
merkittäviin ominaispiirteisiin. Talousrakennuksen julkisivujen on oltava 
höylättyä, peittomaalattua lautaa. Ovien tulee olla puupintaisia. 
Julkisivujen tulee noudattaa värisävyiltään päärakennuksen värisävyjä. 
Talousrakennuksen kattomateriaalin tulee olla konesaumattua peltiä, 
joka on maalattu samalla värisävyllä kuin päärakennuksen katto.

Kaupunginmuseo muuttaisi kaavamääräystä jättämällä sanan 
”luonteeltaan” pois. Muilta osin kaavamääräys on talousrakennuksen 
osalta riittävä.

Lisätiedot
Satu Taivaskallio, tutkija, puhelin: 310 79406

satu.taivaskallio(a)hel.fi

Rakennusvirasto 2.10.2012

HEL 2012009786 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on 10.9.2012 pyytänyt rakennusvirastolta 
mielipidettä Villa Arabeskin ja Verkatehtaanpuiston asemakaavan 
muutosluonnoksesta. Villa Arabeski sijaitsee osoitteessa Hämeentie 
159. Asemakaavan muutosluonnokseen sisältyy asuin, liike ja 
toimistorakennusten sekä julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue 
ja puistoalue.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on erottaa Villa Arabeskille oma 
tontti Verkatehtaanpuistosta ja muuttaa rakennuksen käyttötarkoitusta 
siten, että se osoitetaan myös asuinkäyttöön. Kiinteistövirasto 
valmistelee rakennuksen myyntiä.

Asemakaavaehdotuksessa olevan korttelin 27675 talousrakennuksen 
rakennusalaa tulee muuttaa siten, että rakennusala ei rajoitu suoraan 
puistoalueeseen. Talousrakennus ja esimerkiksi rakennuksen 
kuivatusjärjestelmät tulee pystyä toteuttamaan ja huoltamaan korttelin 
sisällä.

Korttelin ajoyhteys on osoitettu Hämeentielle. Rakennusviraston 
mielestä tulee tutkia vielä mahdollisuutta ajoyhteyden osoittamista 
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Kaanaanpihan kautta Kaanaankadulle tai korttelin 27671 pelastus ja 
huoltotien kautta Hämeentielle. 

Rakennusvirastolla ei ole edelle esitettyjen lisäksi muuta 
huomautettavaa asemakaavan muutosluonnokseen.

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Elmeri Ahti, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

elmeri.ahti(a)hel.fi
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§ 214
Detaljplaneändring för tomten 38317/3 i Malm (nr 12135, 
Rönningevägen 1)

HEL 2011010608 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna detaljplaneändring för tomten nr 3 i kvarteret nr 38317 i 38 
stadsdelen (Malm, Rönnbacka) enligt detaljplaneritningen nr 12135, 
daterad 13.11.2012 och ändrad 11.4.2013, och på de grunder som 
framgår av detaljplanebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja SippolaAlho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippolaalho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12135 kartta, päivätty 
13.11.2012, muutettu 11.4.2013

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12135 selostus, päivätty 
13.11.2012, muutettu 11.4.2013

3 Havainnekuva, 13.11.2012
4 Ilmakuva
5 Vuorovaikutusraportti 13.11.2012, täydennetty 11.4.2013 ja 

keskustelutilaisuuden 14.6.2012 muistio
6 Osa päätöshistoriaa

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino, liikenne 
ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 5
Bilaga 6

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut kuntayhtymä

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
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Helen Sähköverkko Oy Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna detaljplaneändring för tomten nr 3 i 
kvarteret nr 38317 i 38 stadsdelen (Malm, Rönnbacka) enligt 
detaljplaneritningen nr 12135, daterad 13.11.2012 och ändrad 
11.4.2013, och på de grunder som framgår av 
detaljplanebeskrivningen.

Sammandrag

Detaljplaneändringen gör det möjligt att bygga nya bostadshus på 
tomten för allmänna byggnader 38317/3 i den gällande detaljplanen 
och skydda det fina bergsområdet vid Rönnbackavägen. Tomten 
omdisponeras från kvartersområde för allmänna byggnader (Y) till 
kvartersområde för bostadshus (A). Våningsytan minskar från 4 000 m² 
vy till 3 500 m² vy. Bergsområdet i östra kanten av tomten 
omdisponeras till område för närrekreation (VL/s).

Föredraganden

Området är beläget i Rönnbacka i korsningen av Rönnbackavägen och 
Rönningevägen. Området gränsar till Bärnstensparken i norr, till 
Rönnbackavägen i öster, till Rönningevägen i söder och till skoltomten 
38317/2 med Pihlajiston alaaste i väster.

I Generalplan 2002 för Helsingfors tas området upp som område 
dominerat av flervåningshus, boende/verksamhetslokaler. Den nu 
utarbetade detaljplaneändringen följer generalplanen.

I området gäller detaljplan nr 11176 enligt vilken tomten är 
kvartersområde för allmänna byggnader (Y) vars våningsyta är 4 000 
m². Byggnadsytan på tomten har begränsats så att den fina 
bergssluttningen vid Rönnbackavägen bevaras. Minimiantalet bilplatser 
är 1 bp/500 m² vy.

Området är i Helsingfors stads ägo och det är obebyggt.

Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningsarbetet har inletts på initiativ av staden.

Deltagande och växelverkan har arrangerats enligt programmet för 
deltagande och bedömning.
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I samband med beredningen av detaljplaneändringen bedrevs 
myndighetssamarbete med affärsverket Helsingfors Energi och Helen 
Elnät Ab, räddningsverket, Helsingfors stads miljöcentral, 
byggnadskontoret, idrottsverket och fastighetskontorets tomtavdelning 
och geotekniska avdelning.

Byggnadskontorets ställningstagande gällde bl.a. beteckningen för 
området för närrekreation och tomtanslutningsarrangemangen på 
Rönnbackavägen, tillgängligheten hos gångförbindelserna och 
kontinuiteten av stråken.

Detaljplaneavdelningen har i anslutning till beredningen av 
detaljplaneändringen fått 10 skrivelser med åsikter som gällde 
programmet för deltagande och utvärdering. Dessutom har åsikter 
framförts muntligt.

Åsikterna gällde främst tomtens disposition och bevarandet av 
naturmiljön. På tomten har ursprungligen planerats en simhall men den 
har inte byggts. Enligt idrottsverket betjänas invånarna i Rönnbacka av 
Malms simhall och det finns inga planer på att bygga en simhall i 
Rönnbacka. Det är därför motiverat att använda tomten för 
bostadsbyggande.

Åsikterna om planläggningsarbetet har beaktats så att området för 
närrekreation mot Rönnbackavägen har skyddats i förslaget till 
detaljplaneändring med beteckningen: Detaljplanehistoriskt, 
arkitektoniskt och stadsbildsmässigt betydande områdeshelhet (VL/s).

Ändringsförslaget hölls offentligt framlagt 30.11.20124.1.2013.

Inga anmärkningar gjordes mot förslaget. Fastighetskontoret, nämnden 
för allmänna arbeten, miljönämnden och räddningsnämnden och 
affärsverket Helsingfors Energi, Helen Elnät Ab och samkommunen 
Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) har gett utlåtande om 
förslaget.

Helsingfors Energi (31.1.2013), Helen Elnät Ab (28.1.2013), 
fastighetskontoret (29.1.2013), räddningsnämnden (18.12.2012) och 
HRM (29.1.2013) hade ingenting att invända mot förslaget till 
detaljplaneändring.

Miljönämnden (8.1.2013) konstaterar att detaljplaneområdet är beläget 
inom bullerzonen för Rönnbackavägen. För att säkra boendehälsan 
och boendetrivseln ska bestämmelserna ännu preciseras med ett 
tillägg om att fönstren i bostäderna inte får riktas endast mot 
Rönnbackavägen.
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Den av miljönämnden föreslagna bestämmelsen har lagts till 
detaljplanen.

Nämnden för allmänna arbeten (18.12.2012) fäster uppmärksamhet 
bl.a. vid dispositionen av området som upptas som område för 
närrekreation, arrangerandet av en tomtanslutning och tillgängligheten, 
såsom byggnadskontoret redan i utkastsfasen för detaljplanearbetet. 
Detaljplanen har dock inte ändrats med anledning av utlåtandet.

Utlåtandena och åsikterna och genmälena till dessa refereras 
noggrannare i den bifogade rapporten om växelverkan.

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Följande bestämmelse har med anledning av utlåtandena lagts till 
förslaget till detaljplaneändring:

 bostäderna får inte vetta enbart mot Rönnbackavägen.

Ändringen är inte väsentlig och förslaget behöver därför inte läggas
fram på nytt. 

Förslaget följer stadsplaneringsnämndens förslag.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja SippolaAlho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippolaalho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12135 kartta, päivätty 
13.11.2012, muutettu 11.4.2013

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12135 selostus, päivätty 
13.11.2012, muutettu 11.4.2013

3 Havainnekuva, 13.11.2012
4 Ilmakuva
5 Vuorovaikutusraportti 13.11.2012, täydennetty 11.4.2013 ja 

keskustelutilaisuuden 14.6.2012 muistio
6 Osa päätöshistoriaa

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino, liikenne 
ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Bilaga 1
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Bilaga 2
Bilaga 5
Bilaga 6

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut kuntayhtymä

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta
Kiinteistövirasto
Helsingin Energia liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.05.2013 § 575

HEL 2011010608 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 38. kaupunginosan (Malmi, 
Pihlajamäki) korttelin nro 38317 tontin nro 3 asemakaavan 13.11.2012 
päivätyn ja 11.4.2013 muutetun asemakaavapiirustuksen nro 12135 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja SippolaAlho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippolaalho(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 10/2013 419 (627)
Stadsfullmäktige

Kaj/11
29.05.2013

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

Kaupunkisuunnitteluvirasto 11.4.2013

HEL 2011010608 T 10 03 03

Ksv 0591_1

38. kaupunginosan (Malmi, Pihlajamäki) korttelin 38317 tonttia 3 
koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 13.11.2012 asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa uusien asuinrakennusten 
rakentamisen tontille 38317/3 sekä Pihlajamäentien varren hienon 
kallioalueen suojelemisen. Tontti muutetaan yleisten rakennusten 
korttelialueesta (Y) asuinrakennusten korttelialueeksi (A). Kerrosala 
pienenee 4 000 km²:stä 3 500 km²:iin. Tontin itäreunan kallioalue 
muutetaan lähivirkistysalueeksi (VL/s).

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
30.11.2012.–4.1.2013.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa kiinteistövirasto, yleisten töiden lautakunta, 
ympäristölautakunta ja pelastuslautakunta sekä Helsingin Energia
liikelaitos, Helen Sähköverkko Oy ja Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut kuntayhtymä (HSY).

Helsingin Energialla (31.1.2013), Helen Sähköverkko Oy:llä 
(28.1.2013), kiinteistövirastolla (29.1.2013), pelastuslautakunnalla 
(18.12.2012) ja HSY:llä (29.1.2013) ei ole huomautettavaa 
asemakaavan muutosehdotuksesta.

Ympäristölautakunta (8.1.2013) toteaa, että kaavaalue sijaitsee 
Pihlajamäentien melualueella. Melumallinnuksen mukaan melutaso on 
ennustetilanteessa julkisivuilla enimmillään 67 dB eli huomattavan 
korkea. Kaavan mukainen asuinrakennusten sijoittelu suojaa hyvin 
pihaalueita ja kaavamääräyksellä on määrätty, etteivät asuntojen 
parvekkeet saa suuntautua Pihlajamäentielle päin. Etelään 
suuntautuvat parvekkeet korttelin sisäosissa on määrätty lasitettaviksi. 
Asumisterveyden ja viihtyisyyden turvaamiseksi määräyksiä tulisi vielä 
tarkentaa lisäämällä määräys siitä, etteivät asunnon ikkunat saa 
suuntautua yksinomaan Pihlajamäentielle päin.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että asemakaavaan on lisätty 
ympäristölautakunnan esittämä määräys.
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Yleisten töiden lautakunta (18.12.2012) toteaa, että asuinkorttelin ja 
Pihlajistontien väliin jäävä kapea oleskeluun ja virkistykseen ajateltu 
lähipuisto (VL) on pääkadun liikennemelun ja päästöjen 
vaikutusalueella ja sopii sijaintinsa puolesta paremmin 
suojaviheralueeksi (EV). Asemakaavan muutosehdotuksen esittämä 
tonttiliittymä sijoittuu Pihlajistontien ja Pihlajistonkujan risteysalueelle. 
Tonttiliittymän järjestäminen risteysalueelle saattaa aiheuttaa 
epäselvyyttä väistämissäännöissä eri tienkäyttäjien välillä. Yleisten 
töiden lautakunta muistuttaa, että kulkuyhteydet jalkakäytäville ja 
ulkoilureiteille sekä tontin sisällä tulee pyrkiä toteuttamaan 
mahdollisimman esteettömiksi, vaikka alue on maastonmuodoiltaan 
haasteellinen. Tontin rajautuminen Meripihkapuiston puistokäytävään 
on tarkistettava, sillä käytävän tulee olla selkeästi irti tontin rajasta, jotta 
sen rakenteet mahtuvat viheralueelle ja ylläpito ja hulevesien 
ohjaaminen onnistuvat viheralueen puolella. Asemakaavan 
muutoksesta rakennusvirastolle aiheutuvat kustannukset ovat vähäiset: 
jatkossa ylläpitokustannuksia aiheutuu uuden lähivirkistysalueen 
luonnonhoidosta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että lähivirkistysalue VL/s, joka 
sijaitsee Pihlajanmäetien ja asuinkorttelin välillä on 
asemakaavahistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti 
merkittävä aluekokonaisuus. Alue on kalliota, jonka poimuissa kasvaa 
harvakseltaan mäntyjä. Pienehkö alue Pihlajiston ja Pihlajamäen 
risteyksessä poikkeaa maastoltaan karusta ja kallioisesta alueesta, 
joka mahdollistaisi alueen merkinnän suojaviheralueeksi (EV). 
Kaavamerkinnällä VL/s halutaan kuitenkin osoittaa koko alueen 
merkitys ja arvo, vaikkakin sen toteuttaminen suojaviheralueena 
pieneltä osalta olisi mahdollinen.

Asemakaavan muutosehdotuksessa esitetty tonttiliittymä on 
sijainniltaan soveltuvin mahdollinen ratkaisu. Risteysalueelle sijoittuva 
tonttiliittymä saattaa aiheuttaa epäselvyyttä väistämissäännöissä eri 
tienkäyttäjien välillä, mutta on ratkaisuna varsin tavanomainen.

Meripihkapuistossa oleva Pihlajamäenpolku, joka on tärkeä yhdistävä 
puistokäytävä Pihlajamäentien ja Salpausseläntien välillä, säilyy 
nykyisellä paikallaan. Asemakaavaehdotuksen asuinrakennusten 
korttelialueelta on mahdollista toteuttaa esteetön kulku 
Pihlajamäenpolulle ja Pihlajistontielle.

Asuinrakennusten korttelialue rajautuu suoraan Pihlajamäenpolkuun 
noin 20 metrin matkalla, paikassa jossa maasto on tasaista 
korttelialueen ja raitin välillä. Hulevesien ohjaamisesta ei näin 
muodostune ongelmaa. Valaistun Pihlajamäenpolun yksi valaisin jää 
korttelialueen puolelle, joten sen siirtäminen tulee ajankohtaiseksi 
asemakaavamuutoksen toteutuessa.
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Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä 
olevassa vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Asemakaavan muutosehdotukseen on lausuntojen johdosta lisätty 
seuraava määräys:

 asunnot eivät saa aueta pelkästään Pihlajamäentien puolelle.

Jatkotoimenpiteet

Kaavaalueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä. 

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole 
olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Lisätiedot
Tuula Helasvuo, arkkitehti, puhelin: 310 37297

tuula.helasvuo(a)hel.fi

Helsingin Energia liikelaitos 31.1.2013

HEL 2011010608 T 10 03 03

Helsingin Energian lausunto liitteenä 1. 

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

jouni.kivirinne(a)helen.fi

Kiinteistövirasto 29.1.2013

HEL 2011010608 T 10 03 03

Kaupunki omistaa asemakaavan muutosalueen.

Pihlajamäentien varrella sijaitse Ytontti on tarkoitus muuttaa 
asuinrakennusten korttelialueeksi ja lähivirkistysalueeksi. Uusi tontti 
sijoitetaan niin, että sen ja Pihlajamäentien väliin jää lähivirkistysalue, 
joka suojaa uutta tonttia. Uuden tontin rakennusoikeus on 3 500 km².      

Kiinteistövirastolla ei ole huomauttamista asemakaavan 
muutosehdotuksesta nro 12135.

Lisätiedot
Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 08.01.2013 § 8
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HEL 2011010608 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Kaavaalue sijaitse Pihlajamäentien melualueella. Melumallinnuksen 
mukaan melutaso on ennustetilanteessa julkisivuilla enimmillään  67 
dB eli huomattavan korkea. Kaavan mukainen asuinrakennusten 
sijoittelu suojaa hyvin pihaalueita ja kaavamääräyksellä on määrätty, 
etteivät asuntojen parvekkeet saa suuntautua Pihlajamäentielle päin. 
Etelään suuntautuvat parvekkeet korttelin sisäosissa on määrätty 
lasitettaviksi.  Asumisterveyden ja viihtyisyyden turvaamiseksi 
määräyksiä tulisi vielä tarkentaa lisäämällä määräys siitä, etteivät 
asunnon ikkunat saa suuntautua yksinomaan Pihlajamäentielle päin.

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Päivi KippoEdlund

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

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 18.12.2012 § 579

HEL 2011010608 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Asemakaavanmuutosehdotus koskee 38. kaupunginosan (Malmi, 
Pihlajamäki) korttelin 38317 tonttia 3. 

Asemakaavan muutoksessa muutetaan rakentamaton yleisten 
rakennusten korttelialueeksi varattu tontti (Y) asuinrakennusten 
korttelialueeksi (A) ja Pihlajamäentien varrella oleva kallio erotetaan 
tontista lähivirkistysalueeksi. Kallioalue suojellaan merkinnällä VL/s: 
asemakaavahistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti 
merkittävä alue. 

Asuinkorttelin ja Pihlajistontien väliin jäävä kapea oleskeluun ja 
virkistykseen ajateltu lähipuisto (VL) on pääkadun liikennemelun ja 
päästöjen vaikutusalueella ja sopii sijaintinsa puolesta paremmin 
suojaviheralueeksi (EV).

Asemakaavan muutosehdotuksen esittämä tonttiliittymä sijoittuu 
Pihlajistontien ja Pihlajistonkujan risteysalueelle. Tonttiliittymän 
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järjestäminen risteysalueelle saattaa aiheuttaa epäselvyyttä 
väistämissäännöissä eri tienkäyttäjien välillä. 

Yleisten töiden lautakunta muistuttaa, että kulkuyhteydet jalkakäytäville 
ja ulkoilureiteille sekä tontin sisällä tulee pyrkiä toteuttamaan 
mahdollisimman esteettömiksi, vaikka alue on maastonmuodoiltaan 
haasteellinen. 

Tontin rajautuminen Meripihkapuiston puistokäytävään on tarkistettava, 
sillä käytävän tulee olla selkeästi irti tontin rajasta, jotta sen rakenteet 
mahtuvat viheralueelle ja ylläpito ja hulevesien ohjaaminen onnistuvat 
viheralueen puolella. 

Asemakaavan muutoksesta rakennusvirastolle aiheutuvat 
kustannukset ovat vähäiset: jatkossa ylläpitokustannuksia aiheutuu 
uuden lähivirkistysalueen luonnonhoidosta. 

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotusta nro 
12135 edellä esitetyin huomautuksin.

Käsittely

18.12.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos:
Lisätään päätösehdotuksen neljänneksi  kappaleeksi seuraava:

”Asuinkorttelin ja Pihlajistontien väliin jäävä kapea oleskeluun ja 
virkistykseen ajateltu lähipuisto (VL) on pääkadun liikennemelun ja 
päästöjen vaikutusalueella ja sopii sijaintinsa puolesta paremmin 
suojaviheralueeksi (EV).”

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 18.12.2012 § 160

HEL 2011010608 T 10 03 03

Päätös
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Pelastuslautakunta päätti todeta, ettei sillä ole huomautettavaa 
38.kaupunginosan (Malmi, Pihlajamäki) korttelin 38317 tontin 3 
asemakaavan muutosehdotukseen nro 12135.

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

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pulmu Waitinen, palotarkastaja, puhelin

pulmu.waitinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.11.2012 § 390

HEL 2011010608 T 10 03 03

Ksv 0591_1, Pihlajistontie 1, karttaruutu J6/P1

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 lähettää 13.11.2012 päivätyn 38. kaupunginosan (Malmi, 
Pihlajamäki) korttelin 38317 tontin 3 asemakaavan 
muutosehdotuksen nro 12135 kaupunginhallitukselle puoltaen 
sen hyväksymistä. 

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin 
mielipiteisiin. 

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

Päätösjakelu:

 kaupunginhallitus

 hallintokeskus/Kaj:n rooteli/Vartiainen

Käsittely

13.11.2012 Ehdotuksen mukaan

Olavi Veltheim: Esittelijä jakoi päivitetyn alustavan meluselvityksen 
(Pihlajamäki 38317/3), joka korvaa asemakaavan muutosehdotuksen 
selostuksessa olleen alustavan meluselvityksen. 
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Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Taru Tyynilä, arkkitehti, puhelin: 310 37282

taru.tyynila(a)hel.fi
Tuula Helasvuo, arkkitehti, puhelin: 310 37297

tuula.helasvuo(a)hel.fi
Mervi Nicklen, maisemaarkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi
Taneli Nissinen, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37447

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

peik.salonen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 20.6.2012

HEL 2011010608 T 10 03 03

Asemakaavanmuutosluonnos koskee 38. kaupunginosan (Malmi, 
Pihlajamäki) korttelin 38317 tonttia 3. 

Asemakaavan muutoksessa muutetaan rakentamaton yleisten 
rakennusten korttelialueeksi varattu tontti (Y) asuinrakennusten 
korttelialueeksi (A) ja Pihlajamäentien varrella oleva kallio erotetaan 
tontista lähivirkistysalueeksi. Kallioalue suojellaan merkinnällä VL/s: 
asemakaavahistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti 
merkittävä alue. 

Tonttiliittymän järjestäminen Pihlajistontieltä tontille on vaikeaa. 
Asemakaavan muutosluonnoksen esittämä ajoyhteys on merkitty 
Pihlajistontiellä bussipysäkin kohdalle. Ajoyhteys muuttaisi 
Pihlajistonkujan ja Pihajistontien risteyksen liikenteen nelisuuntaiseksi, 
jolloin myös liikenne lähellä Pihlajistontien ja Pihlajamäentien 
liikennevaloohjattua risteystä sekavoituisi. Rakennusvirasto katsoo, 
että ennen kuin asemakaavan muutosta on tarkoituksenmukaista viedä 
eteenpäin, on liikennesuunnittelussa löydettävä ratkaisu järjestää 
toimiva ja turvallinen ajoyhteys tontille huomioiden lähialueen muun 
liikenteen sujuvuus.

Rakennusvirasto muistuttaa, että kulkuyhteydet jalkakäytäville ja 
ulkoilureiteille sekä tontin sisällä tulee pyrkiä toteuttamaan 
mahdollisimman esteettömiksi, vaikka alue on maastonmuodoiltaan 
haasteellinen. 

Jatkosuunnittelussa on tarkistettava myös tontin rajautuminen 
Meripihkapuiston puistokäytävään: käytävän tulee olla selkeästi irti 
tontin rajasta, jotta sen ylläpito ja hulevesien ohjaaminen onnistuvat 
viheralueen puolella. 
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Rakennusvirasto toivoo, että tämän asemakaavamuutoksen 
yhteydessä ratkaistaisiin myös viereisellä, koulun tontilla oleva raittien 
epäjatkuvuus: Pihlajistontien ali on rakennettu alikulku, mutta raitti 
loppuu koulun tontille. Raitin jatkumisen varmistamiseksi sen tulisi olla 
selkeästi joko Pihlajistontien katualueella tai Pihlajalaakson 
puistoalueella.

Lisätiedot
Vertainen Virpi, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38518

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

elmeri.ahti(a)hel.fi
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§ 215
Val av ledamot i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och 
Nylands sjukvårdsdistrikt

HEL 2012015817 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1. bevilja Risto Ranki befrielse från förtroendeuppdraget som 
ledamot i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och 
Nylands sjukvårdsdistrikt 

2. välja Aatos Hallipelto till ny ledamot i fullmäktige för 
samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för 
den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt konstatera att personlig ersättare 
för den nya ledamoten i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och 
Nylands sjukvårdsdistrikt är LeaRiitta Mattila.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
MarjaLiisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marjaliisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Ranki Risto eronpyyntö HUS valtuuston jäsenyydestä

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar
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1. bevilja Risto Ranki befrielse från förtroendeuppdraget som 
ledamot i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och 
Nylands sjukvårdsdistrikt 

2. välja _____________ till ny ledamot i fullmäktige för 
samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för 
den mandattid som utgår med år 2016. 

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt konstatera att personlig ersättare 
för den nya ledamoten i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och 
Nylands sjukvårdsdistrikt är LeaRiitta Mattila.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredraganden

Risto Ranki (Saml.) anhåller (15.5.2013) om befrielse från 
förtroendeuppdraget som ledamot i fullmäktige för samkommunen 
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt på grund av omorganisering 
av förtroendeuppdragen.

Stadsfullmäktige valde 30.1.2013 Risto Ranki till ledamot i fullmäktige 
för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för den 
mandattid som börjar år 2013. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny 
ledamot för den återstående mandattiden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
MarjaLiisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marjaliisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Ranki Risto eronpyyntö HUS valtuuston jäsenyydestä

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Taloushallintopalvelu

Beslutshistoria
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Kaupunginhallitus 20.05.2013 § 599

HEL 2012015817 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:  

Kaupunginvaltuusto päättänee 

1. myöntää Risto Rankille vapautuksen Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen 
luottamustoimesta ja 
�

2. valita _____________ uudeksi jäseneksi Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuoden 2016 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee todeta, että uuden jäsenen 
henkilökohtaisena varajäsenenä Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa on LeaRiitta Mattila.  

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän 
asian osalta heti. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
MarjaLiisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marjaliisa.rautanen(a)hel.fi
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§ 216
Kj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om 
bättre information för invånare och klienter

HEL 2012013133 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Riitta Lampelto, projektchef, telefon: 310 24443

riitta.lampelto(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Tuomo Valokainen 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Tuomo Valokainen och 7 andra ledamöter framför i sin 
motion att det moderna informationsnätet gör det möjligt för klienterna 
och stadens invånare att snabbt och lätt söka information, namn på 
stadens olika myndigheter, deras telefonnummer och epostadresser.

Invånaren kan skicka in frågor om sitt bostadsområde och dess 
planering till stadens registratorskontor. Ledamöterna bakom motionen 
anser dock det som problematiskt att invånaren inte får svar på sina 
frågor. Enligt dem som väckt motionen svarar man inte på 
meddelandena utan frågorna försvinner i rymden. De tycker att det 
dessutom är svårt att per telefon få tag på de personer som är 
anställda hos staden och sköter arbetsuppgifterna.

Alla stadens förvaltningar har betts om utlåtande om motionen och 
27.3.2013 har 24 utlåtanden kommit in. Stadsstyrelsen hänvisar till 
utlåtandena och konstaterar att utlåtandegivarna anser att ledamöterna 
har lyft fram en viktig fråga i motionen, frågan om invånarnas och de 
stadsanställdas smidiga växelverkan. En bra och fungerande 
kundservice är enligt utlåtandegivarna ett av stadens strategiska mål.
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Behandlingen av responsen vid stadens olika förvaltningar och 
affärsverk har tidigare baserat sig på epostmeddelanden och på flera 
andra system. Stadens förvaltning har inte haft något gemensamt 
system för behandling av kundresponsen. Nu har omständigheterna 
dock blivit mycket bättre. I början av 2013 har staden tagit i bruk ett nytt 
responssystem som administreras av kommunikationsavdelningens 
informationsdisk Virka Info vid förvaltningscentralen.

Det nya responssystemet är nu i pilotfas. I slutet av 2012 togs systemet 
i bruk vid byggnadstillsynsverket och förvaltningscentralen. I 
februari–mars följde utbildningsverket, det nya social och 
hälsovårdsverket och barnomsorgsverket. Byggnadskontoret har inlett 
piloten i mars. År 2013 kommer nästan alla stadens förvaltningar att 
införa det nya responssystemet.

I det nya systemet styrs responsen centraliserat till den förvaltning som 
sköter frågan. Behandlingen av responsen inom stadens förvaltning 
kan följas. Den som behandlar frågan får en påminnelse om 
obehandlade responsmeddelanden inom tre dagar och en ny 
påminnelse efter sju dagar. Till exempel har en invånare fått svar på 
sin respons inom 22 timmar från förvaltningscentralen i april 2013.

Hösten 2013 öppnas en ny responssida på stadens webbplats hel.fi. 
Genom den nya sidan kan invånaren ge respons utan att behöva veta 
vilken förvaltning eller vilket affärsverk som ska behandla frågan.

Till slutet av mars hade 530 responsmeddelanden kommit in till 
pilotförvaltningarna genom det nya systemet. Sammanlagt 235 av 
dessa hade besvarats och 45 meddelanden väntade ännu på svar. I 
resten av meddelandena hade sändaren inte förutsatt att få något svar. 
I fortsättningen kommer det nya systemet att föra noggrann statistik 
över försenade svar.

Eftersom responsmeddelandena i det nya systemet besvaras 
automatiskt väntas också antalet responsmeddelanden öka. 
Handläggarna på stadshusets Virka Info svarar på allmänna frågor och 
styr den mer krävande responsen vidare till sakkunniga inom den 
aktuella förvaltningen. Det nya responssystemet gör det möjligt att 
utveckla kundservicen och de egentliga invånarinriktade tjänsterna vid 
förvaltningarna.

Enligt utlåtandena har stadens förvaltningar som hör under nämnder 
och direktioner arbetat mycket i syfte att förbättra nåbarheten och 
kundservicens nivå. I utlåtandena har man dock ännu inte fullständigt 
kunnat förutse alla de möjligheter som det nya systemet erbjuder.

Helsingfors stad ansvarar för den offentliga servicen för invånarna, som 
hänför sig till infrastukturen, utbildningen, boendet, hälsan, kulturen och 
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fritiden m.m. Invånarna har det ofta svårt att gestalta och få reda på 
vilken förvaltning eller vilken anställd som har ansvaret för vilka 
tjänster. Det nya responssystemet kommer för sin del att underlätta 
problemet.

Helsingfors tillhandahåller många slags personlig rådgivning och 
handledning för invånarna. Utöver informationsdisken Virka Info vid 
stadshuset har de förvaltningar som har gett utlåtande om motionen 
sammanlagt sju informations och serviceställen i olika delar av staden. 
Den nyaste tjänsten är informationstjänsten vid barnomsorgsverket 
som inledde sin verksamhet vid ingången av 2013.

Därutöver ger nästan alla de förvaltningar som har gett utlåtande om 
motionen telefonrådgivning om sitt eget verksamhetsområde. Också 
telefonväxeln hjälper och kopplar samtal vidare till kundserviceställen.

Palmia utreder för närvarande i samarbete med stadens 
centralförvaltning hur stadens talrika informationstelefontjänster kan 
göras tydligare och enklare, mer kundorienterade än i nuläget, bl.a. 
genom att minska antalet telefonnummer.

På många verksamhetsställen för stadens förvaltningar, till exempel på 
bibliotek och ungdomsgårdar, berättar man också vid sidan av sitt eget 
arbete om stadens tjänster och verksamhet för invånarna.

Åtta av de förvaltningar som har kommit med utlåtande om motionen 
har bestämt en tid inom vilken invånarna ska få svar. Till exempel på 
miljöcentralen svarar de anställda på invånarnas frågor inom 2–3 dagar 
och responsgivaren får svaret inom en vecka.

Det s.k. återuppringningssystemet används på hälsostationer och 
rådgivningsbyråer, inom mun och tandvården, inom den centraliserade 
preventivrådgivningen och vid verksamhetsställena för utdelning av 
egenvårdsartiklar. Systemet gör att klienterna inte längre behöver köa i 
telefon. Om ett samtal inte genast kan besvaras, sparas klientens 
telefonnummer i systemet om klienten så vill och man ringer tillbaka till 
klienten. Målet är att en professionell inom hälsovården ringer tillbaka 
till klienten inom 15–20 minuter i genomsnitt, åtminstone under samma 
dygn.

Invånarna skickar frågor till stadens förvaltningar även med epost. I 
utlåtandena tog man upp problemet med att behandla 
sekretessbelagda uppgifter och privata personuppgifter per epost. E
posten är ett utmärkt hjälpmedel för rådgivning i allmänna frågor om 
staden och om stadens tjänster, men den lämpar sig inte för 
behandling av frågor med sekretessbelagd information utan särskild 
krypteringsteknologi. Tills vidare är sådana teknologier inte i allmänt 
bruk.
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Riitta Lampelto, projektchef, telefon: 310 24443

riitta.lampelto(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 15.05.2013 § 146

Bordlades 15.05.2013

HEL 2012013133 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga 
ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Riitta Lampelto, projektchef, telefon: 310 24443

riitta.lampelto(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 458

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen ja 
seitsemän muun valtuutetun aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
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Riitta Lampelto, projektipäällikkö, puhelin: 310 24443
riitta.lampelto(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 18.04.2013 § 184

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Kiinteistölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Tilakeskuksen ja kuntalaisten välisen viestinnän yleisimmät aiheet 
koskevat kaupungin rakennusten kuntoa ja käyttöä, sisäilmaongelmia 
sekä investointihankkeiden kiirehtimistä ja priorisointia alueiden 
näkökulmasta. Osa viesteistä on aloitteenomaisia kannanottoja. Osa 
edellyttää selvitys ja tutkimustyötä sekä juridista asiantuntemusta, jotta 
vastaus olisi luotettava.

Suurin osa kuntalaisten ja tilakeskuksen välisestä suorasta dialogista 
tapahtuu sähköpostitse. Myös perinteinen kirje on edelleen 
erinomainen keino. Asiantuntijatyön edellyttämän jatkuvan kokouksiin 
osallistumisen vuoksi puhelimitse viestittäminen ei ole tehokasta. 
Vähemmän suoraa dialogia edellyttävää viestintää, joka on vähintään 
yhtä tärkeää, tapahtuu mediassa ja palautejärjestelmien kautta. 
Kaupungin uusi sähköinen palautejärjestelmä otetaan käyttöön 
tilakeskuksessa vuoden 2013 aikana.

Lisäksi tilakeskus järjestää ja osallistuu keskustelutilaisuuksiin 
mahdollisuuksien mukaan. Tällaisia ovat esimerkiksi asukasillat, 
vanhempainillat kouluhankkeiden yhteydessä, tiedotustilaisuudet 
korjaushankkeissa sekä tapaamiset asukasyhdistysten tai muiden 
asukkaita edustavien ryhmien kanssa. Korjaus ja uudisinvestointien 
kokonaistaloudellisuutta koordinoivien alueellisten tarkasteluiden 
yhteydessä kuullaan asukkaiden mielipiteitä. Tähän kehitetään uusia, 
sähköisiä vuorovaikutuskeinoja. Lisäksi hyödynnetään jo käytössä 
olevia asukasyhteistyön toimintamalleja, kuten asukasfoorumeita.

Etenkin sähköpostitse saapuvien viestien määrä on huomattava. 
Sähköpostikeskusteluille on tyypillistä useamman henkilön 
osallistuminen ja tiedoksi saattaminen, mikä kertautuessaan lisää 
viestien määrää entisestään. Sähköpostin lähettäminen usealle 
vastaanottajalle selvittämättä vastuullista henkilöä ruuhkauttaa 
sähköpostilaatikoita. Sähköpostitse tapahtuvan viestinnän 
toimintamalleja kaupungin organisaatiossa tulisi kehittää siten, että 
sähköpostien turha ruuhkautuminen vähenisi oleellisesti. Tällöin myös 
aloitteessa mainittu riski viestien hukkumisesta pienenisi. Uusi 
palautejärjestelmä helpottanee tilannetta ainakin osittain.
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Lisäksi tilakeskus kehittää mahdollisuuksien mukaan tietojärjestelmien 
avoimuutta, jotta kuntalaiset voisivat hakea haluamansa tiedon suoraan 
verkosta. Turhien välikäsien karsimisella resurssit voidaan käyttää 
tehokkaammin ja tiedon saanti sujuvoituu.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Jarmo Raveala, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 26.03.2013 § 62

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Liikuntalautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Liikuntavirastossa asiakaspalvelun kehittämiseen ja parantamiseen 
kiinnitetään jatkuvaa huomiota. Liikuntavirastoon tulee jatkuvasti 
yhteydenottoja, jotka koskevat liikuntapaikkoja ja –palveluja. 
Yhteydenotot tapahtuvat puhelimitse, sähköpostitse, Internetsivujen ja 
sähköisen palvelukartan kautta. Yhteydenotot ohjataan asian tuntevalle 
henkilölle, joka vastaa yhteydenottoon kohtuullisessa ajassa sen 
saapumisesta.

Kuntalaiset voivat olla yhteydessä virkamiehiin myös suoraan 
puhelimitse tai sähköpostitse. Näihin yhteydenottoihin vastataan ilman 
aiheetonta viivästystä. Kuntalaisten tasavertainen kohtelu edellyttää, 
että asiakaspalvelun kehittämiseen kiinnitetään jatkuvaa huomiota, 
jotta kuntalainen saa palautteensa tai kysymyksensä kohtuullisessa 
ajassa ja asianmukaisesti käsiteltyä.

Liikuntavirasto kehittää jatkuvasti asiakaspalautejärjestelmäänsä. 
Tässä kehitystyössä huomioidaan tulossa oleva uusi kaupunkitasoinen 
asiakaspalautejärjestelmä. Kaupunkitasoisen 
asiakaspalvelujärjestelmän tavoitteena on, että kunnallisesta 
vastuutahosta riippumatta kuntalaisella on mahdollisuus saada 
kysymykseensä vastaus ja antaa palautetta. 

Helsingin kaupunki on ollut mukana neljän vuoden välein FCG Oy:n 
toteumassa Kaupunki ja kuntapalvelututkimuksessa, jossa selvitetään 
asteikolla 15, kuntalaisten tyytyväisyyttä julkisiin palveluihin. Yhtenä 
kysymyksenä on ollut tyytyväisyys liikuntapalveluista tiedottamiseen.
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Vuonna 2012 helsinkiläiset antoivat liikuntapalveluista tiedottamisesta 
arvosanan 3,4. Helsinkiläistä 50 prosenttia arvioi että liikuntapalveluista 
tiedottaminen on hoidettu hyvin ja 26 prosenttia arvio sen huonosti 
hoidetuksi. Keskiarvo oli hieman parempi kuin neljä vuotta 
aikaisemmin, jolloin arvosanaksi annettiin 3,29. Samassa 
tutkimuksessa kysyttiin myös miten hyvin yleensä kunnan palveluista 
tiedottaminen on hoidettu ja helsinkiläiset antoivat siitä arvosanan 3,37, 
joka hieman huonompi kuin liikuntapalveluista tiedottaminen.

Liikuntavirastossa ei ole suoritettu tutkimusta, joka yksilöisi tarkasti 
ongelmat, joita kuntalaisten ja virkamiesten välisessä viestinnässä on. 
Näihin ongelmiin on saatu valaistusta käytännön toiminnan kautta. 
Yhtenä kohteena, johon jatkuvasti tulee kiinnittää huomiota, on 
kuntalaisen kysymyksen tai palautteen vastausaika. Kysymyksiin ja 
palautteisiin tulee vastata viivytyksettä. 

Tiedottamisessa on keskitytty erityisesti verkkopalvelujen 
kehittämiseen. Paperisten esitteiden määrää on vähennetty. 
Sanomalehtimainontaa on käytetty maltillisesti ja ilmaisjakelulehtien 
kautta on julkaistu erillisiä liitteitä, joissa on markkinoitu ohjatun 
liikunnan toimintaa muutaman kerran vuodessa. Eri viestimet 
julkaisevat liikuntaviraston tiedotteita hyvin, jolloin myös tätä kautta 
saadaan tietoja eteenpäin ja myönteistä julkisuutta. Liikuntavirasto 
seuraa viestinnän määrää ja onnistumista systemaattisesti päivittäin M
Brain Oy:n mediaseurannan kautta.

Liikuntaviraston Internetsivut ovat kaupungin suosituimpien joukossa. 
Vuonna 2012 käyntejä sivuilla oli yli 1,2 miljoonaa. Kaupungin Internet
sivuja kehitetään tavoitteena palvelulähtöisyys virastolähtöisyyden 
sijasta. Myös liikuntavirasto jakaa tavoitteen palvelulähtöisyydestä, sillä 
Internetsivujen tavoitteena on nimenomaan liikuntapalveluista ja 
paikoista tiedottaminen liikkumisen ja terveyden edistämiseksi.   

Lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti 
kokouksessa.

05.03.2013 Palautettiin

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Timo Tapani Korhonen, lakimies, puhelin: 310 87761

Ympäristölautakunta 05.03.2013 § 88
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Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin kaupunki on viime vuosina toteuttanut useita 
kehityshankkeita, joiden tavoitteena on hyvä tiedottaminen käytössä 
olevista palveluista. Tällaisia ovat mm. käynnissä oleva verkkosivu
uudistus, jonka tuloksena sivustorakenne muuttuu asialähtöiseksi. Se 
tarkoittaa, ettei asukkaan tarvitse tuntea virastojen toimintaa 
löytääkseen tarvitsemansa asian tai palvelun sivustolta. Myös 
palautejärjestelmä yhtenäistetään koko kaupungissa. Tällä 
varmistetaan, ettei palautteisiin jää vastaamatta sekä kootaan 
kysymykset ja vastaukset yhteen tietokantaan, mistä niitä voidaan 
edelleen hyödyntää kaupunkilaisille tiedottamisessa. Tällä hetkellä 
ensimmäiset virastot ovat ottamassa palautejärjestelmää käyttöön. 
Helsinki on myös tiedostanut tarpeen lisätä 
vuorovaikutusmahdollisuuksia kuntalaisten ja virkamiesten ja sekä 
kuntalaisten ja luottamushenkilöiden välillä. Virastojen viestintä ja 
asiakaspalvelun ammattilaisista koottu ryhmä kokoontuu helmikuun 
lopussa tutkimaan vuorovaikutuksen edistämisen mahdollisuuksia. 
Ympäristökeskus osallistuu aktiivisesti palveluiden kehittämiseen ja 
ottaa käyttöön kaikki edellä kuvatut, kaupungin virastoille yhteiset, 
asiakasneuvonnan ja palvelun parantamiseen tähtäävät järjestelmät. 

Ympäristökeskukselle voi esittää kysymyksiä soittamalla puhelimella, 
lähettämällä sähköpostin joko suoraan asiantuntijalle tai viraston 
yhteiseen postilaatikkoon josta se ohjataan asiantuntijalle, tai 
varaamalla käyntiajan silloin, kun tarvetta on ilmoituksen tekemiseen tai 
luvan hakemiseen liittyvään neuvontaan. Myös verkkosivujen kautta voi 
lähettää kysymyksiä.

Puhelinneuvontaa annetaan keskitetysti elintarvikkeisiin sekä 
asumisterveyteen liittyen maanantaisin sekä keskiviikosta perjantaihin 
klo 9–12 sekä tiistaisin klo 9–15. Eläinsuojelueläinlääkäri vastaa 
kyselyihin arkisin klo 9–10, mutta myös muina aikoina silloin, kun ei ole 
viranhoitotehtävissä. Vuoden 2013 aikana eläinsuojelueläinlääkärin 
puhelinaikaa pidennetään. Muissa kuin edellä mainituissa asioissa 
henkilökuntaan voi olla puhelimella suoraan yhteydessä ja mikäli 
henkilökunta on estynyt vastaamasta valvontatarkastuksen tai muun 
työtehtävän takia, hänelle voi jättää soittopyynnön. Yhteydenottoja 
ympäristövalvonta ja ympäristöterveysyksikön neuvontanumeroihin ja 
suoraan tarkastajille vuoden 2012 aikana tehtiin hieman yli 13 000. 

Ympäristökeskuksen verkkosivuja muokataan palvelevammiksi: 
vuoden 2012 aikana selvitettiin, mitkä ovat viraston useimmin käytetyt 
verkkosivut ja tämän johdosta mm. nostettiin suositun 
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hyönteistunnistuksen kuvake etusivulle, jotta sivut olisivat helposti 
löydettävissä. Hyönteistunnistustoimintaa jatketaan ja tunnistustiedot 
sekä torjuntaohjeet asiakkaalle luvataan viikon sisällä.

Ympäristökeskus on kehittänyt asiakaspalveluaan tarkastelemalla omia 
palveluprosessejaan ja niissä tapahtuvaa vuorovaikutusta asiakkaan 
kanssa. Vuoden 2012 aikana toimintatapoja on uudistettu ja jatkossa 
asiakkaan tiedottamiseen häntä koskevan asian eri käsittelyvaiheissa 
kiinnitetään erityistä huomiota. 

Sähköisiä lomakkeita ja muita asiointiajankohdasta riippumattomia 
palveluita kehitetään edelleen. Näiden palveluiden ohessa säilytetään 
mahdollisuus asioida virastossa puhelimitse tai varaamalla käyntiaika 
virkaaikana.

Ympäristökeskus selvitti marrasjoulukuussa 2012 asiakaskyselyllä, 
miten kuntalaiset ja toiminnanharjoittajat kokivat ympäristökeskuksesta 
saamansa palvelun. Asiakkaat arvioivat henkilöstön tavoitettavuudeksi 
8,2 (vastausten keskiarvo, käytössä kouluarvosanat 4–10), 
palvelualttiudeksi ja ystävällisyydeksi 8,6 ja asiantuntemukseksi 8,6.  
Yleisarvosanaksi palvelustaan ympäristökeskus sai 8,3. Vastauksia 
saatiin 420, kyselyn vastausprosentti oli 19,5. Luvut ovat samoja tai 
yhden kymmenyksen parempia kuin edellisenä vuonna.

Kuntalaisten esittämiin kysymyksiin ja yhteydenottopyyntöihin 
vastataan pääsääntöisesti saman tai seuraavan päivän aikana. Kaikkiin 
yhteydenottoihin, joissa soittaja on jättänyt yhteystietonsa ja toivoo 
vastausta, vastataan. Ympäristökeskukselle osoitettuihin palautteisiin 
vastataan viikon sisällä.

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Pertti Forss

Lisätiedot
Johanna Joutsiniemi, johtava tiedottaja, puhelin: +358 9 310 31565

johanna.joutsiniemi(a)hel.fi

Direktionen för svenska arbetarinstitutet 12.02.2013 § 13
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Beslut

Direktionen avger följande utlåtande:

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer
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Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Asuntolautakunta 20.12.2012 § 139

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Asuntolautakunta päätti antaa valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. 
valtuustoaloitteesta seuraavanlaisen lausunnon:

Kiinteistöviraston asuntoosasto vastaa asumiseen liittyvistä 
kunnallisista palveluista. Osasto on siirtynyt palvelutuotannossa lähes 
kokonaisuudessaan sähköiseen asiointiin. Tavoitteena on tarjota 
palvelun hakijalle helppo ja mahdollisimman vaivaton asiointitapa. 
Sähköiset järjestelmät ovat tuoneet myös kustannustehokkuutta ja 
mahdollistaneet suurten hakemusmäärien käsittelyn pienellä 
henkilökunnalla.

Kaupungin oma sähköinen asiointipalvelu antaa mahdollisuuden 
kaksisuuntaiseen asiointiin. Tällä hetkellä vuokraasuntohakemuksesta 
syntyy kopio kuluttajan omalle asiointitilille, jolle myös lähetetään 
automaattisesti tietoja hakemuksen käsittelystä. Ensi vuonna myös 
asumisoikeusnumeron voi hakea asiointipalvelusta, jolloin annettu 
jononumero lähetetään sähköisesti kuluttajan asiointitilille.

Edellä mainittujen palvelujen lisäksi hitashakemukset ja 
hintalaskelmat voidaan toimittaa sähköisesti, samoin asukasvalintaan 
ja vuokravalvontaan liittyvät prosessit. Korjaus ja energiaavustusten 
sähköinen haku on ollut tähän mennessä vähäistä, koska Asumisen 
rahoitus ja kehittämiskeskuksen sähköisen lomakkeen käyttö ei ole 
yleistynyt. Sen vuoksi osasto valmistelee palvelun viemistä kaupungin 
omaan asiointipalveluun.

Palvelutarjonnan painopiste on siis verkkopalvelussa, joka tarjoaa 
mahdollisuuden vaivattomaan sähköiseen asiointiin. Henkilökohtaista 
palvelua ja opastusta on saatavilla puhelinpalvelussa ja sähköpostitse 
kaikissa edellä mainituissa tuotteissa. Hyvä palvelun laatu ja helppo 
tavoitettavuus on osaston tärkeä tavoite. Kaikkiin tiedusteluihin, 
kirjeisiin ja sähköpostikyselyihin vastataan. 

Ajoittain puhelinpalvelu ruuhkautuu, varsinkin asunnonvälityksessä, 
koska vuokraasuntojen kysyntä on korkealla tasolla ja hakijamäärä on 
historiallisen korkea. Tällä hetkellä puhelinpalvelun kattavuus 
asunnonvälityksen asiakaspalvelussa on n. 80 % (vastatuksi tulleet 
puhelut). Pieni osa soittajista siis luovuttaa johtuen jonotusajasta. 
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Palvelupisteeseen ollaan hankkimassa uutta callcentertekniikkaa, 
jonka avulla palvelua voidaan parantaa. Sähköistä asiointia 
laajennetaan ja kehitetään jatkuvasti. Toiminnan keskeisenä 
tavoitteena on palvelun laadun ja tiedonkulun parantaminen. 

Esittelijä
osastopäällikkö
Markku Leijo

Lisätiedot
Matti Pitkänen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 34152

matti.pitkanen(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimikunta 19.12.2012 § 171
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Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Asuntotuotantotoimikunta pitää Helsingin kaupungin ja asukkaiden 
välisen tiedonkulun toimivuutta erittäin tärkeänä asiana. Kaupunki on 
olemassa asukkaitaan varten ja asukkailla on oikeus olla yhteydessä 
kaupungin virkamiehiin ja henkilöstöön ja saada heiltä asianmukaista 
palvelua. Asuntotuotantotoimisto on tuonut useissa 
koulutustilaisuuksissa esille asiakaspalvelun keskeisyyden ja sen 
parantamiseksi tehdään jatkuvasti kehitystyötä. Asuntotuotantotoimisto 
noudattaa nollatoleranssia epäasiallisen asiakaspalvelun suhteen.

Asuntotuotantotoimiston henkilöasiakkaita ovat omistus ja 
asumisoikeusasuntoja hankkivat kansalaiset. Asuntotuotantotoimistolla 
ei ole viranomaistehtäviä, vaan se toimii asuntoja markkinoidessaan ja 
myydessään asuntokauppalain ja asumisoikeuslain periaatteiden 
mukaisesti.  Luonnollisesti kuntalaki koskee koko laajuudessaan 
asuntotuotantotoimiston toimintaa.

Asuntotuotantotoimisto käyttää asuntojen markkinointikanavana 
luomiaan internetsivustoja. Asuntojen haku ja varusmenettely ovat 
pitkälle sähköistettyjä, mikä parantaa palvelujen saatavuutta sellaisten 
henkilöiden kohdalla, jotka eivät voi tai halua asioida paikan päällä. 
Kaikki asuntoja koskeva materiaali on saatavissa sähköisessä 
muodossa, mutta myös perinteisiä paperiversioita asiakirjoista voidaan 
toimittaa niitä haluaville.  

Asuntotuotantotoimisto on teettänyt laajan sähköisen asiakasrekisterin, 
mikä helpottaa ja nopeuttaa monilla tavoin yhteydenpitoa ATT:n 
asiakkaisiin.
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Palautejärjestelmien osalta ATT on luonut mahdollisuuden antaa 
palautetta myös sähköisessä muodossa.

Asuntotuotantotoimisto pitää tärkeänä asiana asiakaspalvelua ja sen 
kehittämistä. Asiakaspalvelua koskevaa palautetta kerätään vuosittain 
ja saatujen palautteiden avulla pyritään tehostamaan toimia, joilla 
kaupunkilaisia voidaan palvella entistä paremmin.

Sisäisessä toiminnassa asiakasreklamaatioiden käsittelyohje ohjeistaa, 
mille tahoille reklamaatiot kussakin tapauksessa osoitetaan. 
Asuntotuotantotoimiston toimintaohjeena on, että kaikkiin 
reklamaatioihin vastataan heti ja kuitataan asiakkaalle niiden 
saapuminen, vaikka lopullista vastausta ei pystyttäisi heti 
antamaankaan.

Asuntotuotantotoimiston henkilökunnalla on suhteellisen laajasti 
käytössä mobiiliyhteydet, mikä helpottaa ko. henkilöiden 
saavutettavuutta ja parantaa asiakaspalvelua.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Markku Nyyssölä, yksikön johtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi

Helsingin Satama liikelaitoksen jk 18.12.2012 § 88

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Johtokunta päätti antaa otsikkoasiasta esityslistan mukaisen 
lausunnon.

Esittelijä
talousjohtaja
Tauno Sieranoja

Lisätiedot
Tauno Sieranoja, talousjohtaja, puhelin: 310 33560

tauno.sieranoja(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 18.12.2012 § 88

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös
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Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa asiasta seuraavan 
lausunnon: 

Helsingin kaupunki koostuu kymmenistä virastoista ja liikelaitoksista 
sekä lähes 40 000 työntekijästä. Kaupunki vastaa laajasta kirjosta 
palveluja, jotka liittyvät helsinkiläisten infrastruktuuriin, koulutukseen, 
asumiseen, terveyteen, kulttuuriin ja vapaaaikaan ja niin edelleen. 
Onkin varsin ymmärrettävää, että kaupunkilaisten on usein vaikeaa 
hahmottaa tai edes saada selville, mikä virasto tai kuka henkilö 
palvelusta vastaa. 

Kaupunginmuseossa on monen muun viraston tavoin monikanavainen 
ja nykyaikainen palautejärjestelmä, jonka toimintaohjeita noudatetaan 
pääsääntöisesti huolella. Palautteisiin pyritään vastaamaan 
kohtuullisessa ajassa, vaikka yksinomaan kaupunginmuseossa on 
vuosittain tuhansia asiakaskontakteja myös puhelimitse tai 
sähköpostitse. Osa työstä tehdään kentällä ja tänä päivä yhä enemmän 
monenlaisissa neuvotteluissa, jolloin työntekijöiden välitön 
tavoitettavuus voi olla heikkoa. Tavoitettavuuden parantamiseksi 
kaupunki siirtyikin joitakin vuosia sitten matkapuhelimien käyttöön 
pöytäpuhelimien sijaan. 

Kaupunki on parhaillaan parantamassa ja yhtenäistämässä 
asiakaspalveluaan. Tavoitteena on, että virastosta ja vastuutahosta 
riippumatta kuntalaisella on samanlainen mahdollisuus antaa palautetta 
ja saada siihen myös vastaus. Yksi keino ongelman ratkaisemiseksi ja 
palvelun parantamiseksi on uusi, kaupunkitasoinen 
asiakaspalautejärjestelmä, jonka kaupunki on ottamassa käyttöön 
vuonna 2013. Lisäksi kaupunginmuseo on mukana seitsemän eri 
museon innovatiivisessa yhteishankkeessa, jonka tuloksena on 
toteutettu Kysy museolta asiakaspalautesivusto, joka otetaan käyttöön 
kaupunginmuseon verkkosivuilla jo vuoden 2013 alussa.

Lisäksi koko kaupungin verkkosivuja ollaan kehittämässä 
asiakaslähtöisemmiksi. Sivuuudistuksen tavoitteena on niin ikään 
parantaa asiakaspalvelua helpottamalla palvelun tai sen vastuutahon 
löytymistä, ilman että palvelun tarvitsijalta edellytetään 
kaupunkikonsernin ja kaupungin organisaation syvällistä tuntemista. 
Helsingin kaupunginmuseo pitää palvelun parantamista ja 
selkeyttämistä tärkeänä ja pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan, että 
tämä tavoite saavutetaan.

Esittelijä
museonjohtaja
Tiina Merisalo

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

tiina.merisalo(a)hel.fi
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Helsingin Energian johtokunta 18.12.2012 § 73
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Päätös

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän 
ehdotuksen mukaisen lausunnon:

Hyvä asiakaspalvelu on Helsingin Energian keskeinen valinta 
energiamarkkinoilla kilpailtaessa. Tavoitteena on palvella asiakkaita 
parhaalla mahdollisella tavalla kustannusraamit huomioon ottaen. 
Palvelutasolle on asetettu tavoitteet palvelukanavittain ja 
asiakastyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti.

Asiakaspalvelussa on käytössä omat palvelunumerot kotiasiakkaille ja 
yrityksille (010 802 802, 010 802 803). Puhelinpalvelun palveluaika on 
klo 818. Sähköpostiyhteydenottoja varten on sähköpostiosoite 
asiakaspalvelu@helen.fi. Asiakkaiden yhteydenotot kanavoidaan 
työtehtäviksi, joita hoitavat päivittäin Contact Centerin palveluneuvojat. 
Asiakkaan yhteydenotot eivät siis tule pääsääntöisesti kenenkään 
henkilökohtaisiin puhelinnumeroihin tai sähköpostiosoitteisiin, jolloin ne 
eivät myöskään voi jäädä käsittelemättä, vaikka kyseinen henkilö olisi 
poissa.

Puheluihin pyritään vastaamaan nopeasti. Sähköpostit hoidetaan 
kahden tai kolmen arkipäivän aikana, useimmiten kuitenkin jo samana 
päivänä, kun ne ovat saapuneet. 

Jos asiakkaan yhteydenotto tulee suoraan Helsingin Energian 
asiantuntijalle, on toimintamalli vastaava. Puheluihin ja sähköposteihin 
vastataan mahdollisimman pian. Puhelu siirtyy puhelinvaihteeseen, jos 
henkilö ei vastaa siihen. Vaihde kirjaa soittopyynnön ylös ja välittää sen 
kyseessä olevalle henkilölle joko sähköpostiin tai kiireellisissä 
tapauksissa tekstiviestinä kännykkään. Tavasta päättää asiakas. 
Puhelinvaihteella on myös tieto, kuka toinen henkilö voi asiassa auttaa, 
jos tavoiteltu henkilö on pitempään poissa.

Asiakkailla on edelleen mahdollisuus tulla hoitamaan esim. 
sähkösopimuksiin liittyviä asioita Sähkötalon palvelupisteeseen, joka  
on avoinna arkisin 8.3016.00. 

Helsingin Energian asiakaspalvelu on saanut HDI Nordic Oy:n 
myöntämän Asiakaspalvelun laatupalkinnon vuonna 2011 ja 
Laatukeskuksen Recognized for Excellence –tunnustuksen 
marraskuussa 2012. Näissä molemmissa palkinnoissa on yhtenä 
myöntämisperusteena ollut Helsingin Energian asiakaspalvelun 
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asiakaslähtöinen toimintatapa ja saavutettu korkea 
asiakastyytyväisyys.

Helsingin Energia kerää myös aktiivisesti palautetta asiakkailta. 
Saadun palautteen avulla toimintaa, palveluita ja tuotteita kehitetään 
vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden ja kaupunkilaisten tarpeita.

Esittelijä
Toimitusjohtaja
Pekka Manninen

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

jarmo.karjalainen(a)helen.fi

Taloushallintopalveluliikelaitoksen jk 14.12.2012 § 37

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Taloushallintopalvelu liikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan 
lausunnon:

Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu liikelaitoksen (jatkossa 
Talpa) tehtävänä on tuottaa talous ja palkkahallinnon palveluja 
Helsingin kaupunkikonsernille hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. 
Talpan asiakkaina ovat pääosin kaupungin sisäiset toimijat: virastot ja 
liikelaitokset. Talpan kuntalaisasiakkaita palvellaan pääsääntöisesti 
laskutus ja ostolaskuosastoilla.

Laskutusosasto huolehtii asiakasvirastojen saatavien laskuttamisesta, 
myyntireskontran hoidosta, perinnästä ja asiakasrekisterin ylläpidosta. 
Laskutus vastaa myös tuloihin liittyvästä kirjanpidosta, mahdollisiin 
velkajärjestelyihin liittyvistä selvityksistä, laitoshoidon tulosidonnaisten 
maksujen valmistelusta sekä sosiaali ja terveydenhuollon 
maksukattoon liittyvien vapaakorttien myöntämisestä. Lisäksi 
koiraveroasiat hoidetaan laskutuksessa.

Laskutuksen asiakaspalvelupiste sijaitsee osoitteessa Sörnäisten 
rantatie 27 A, 1. kerros. Asiakaspalvelupiste on avoinna arkipäivisin klo 
8.15  16.00. Kesäaikana ajalla 1.6.  31.8. asiakaspalvelupiste 
palvelee klo 8.15  15.00. Asiakaspalvelupisteessä annetaan 
maksukattoon ja vapaakorttiin liittyvää neuvontaa sekä myönnetään 
kuntalaisille vapaakortteja. Laskutuksen asiakaspalvelupisteessä ei ole 
kassatoimintaa eli laskujen maksaminen Sörnäisten rantatie 27 A:ssa 
ei ole mahdollista. Helsingin kaupungin laskuja voi maksaa Talpan 
yleisökassaan osoitteessa: Toinen linja 4 A, Kallion virastotalo, avoinna 
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mape klo 8.15  16.00. 

Laskutuksella on palvelualuekohtaiset asiakaspalvelunumerot. Osasto 
seuraa säännöllisesti asiakaspalvelunumeroihin tulleiden puheluiden 
määriä, puheluiden kestoja, jonotusaikoja yms. sekä mukauttaa 
toimintaansa tarpeen mukaan. Asiakkailla on myös mahdollisuus ottaa 
asiakaspalveluun yhteyttä sähköpostitse erillisten 
yhteydenottolomakkeiden avulla. 

Ostolaskuosasto hoitaa asiakasvirastojensa ostolaskut eli kaupungille 
saapuvat laskut. Lisäksi osasto ylläpitää toimittajarekisteriä, 
verkkolaskuosoitteita, asiakkaidensa ostoreskontraa ja ostolaskujen 
käsittelyssä käytettäviä tietojärjestelmiä.

Osaston asiakaspalvelunumeroissa palvellaan arkisin klo 8.15 – 16.00 
sekä kesäaikana ajalla 1.6  31.8. klo 8.15  15.00. Osastolla on 
käytössä sähköinen yhteydenottolomake. Kaupunki ottaa 
pääsääntöisesti vastaan vain verkkolaskuja. Ne pienet laskuttajat, joilla 
ei ole omaa laskutusjärjestelmää, voivat lähettää laskunsa kaupungille 
internetissä toimivan ilmaisen toimittajaportaalin kautta. 

Talpan kuntalaisasiakkaita palvelevat yhteystiedot löytyvät Talpan 
internet sivuilta. Yhteisiin sähköpostilaatikoihin tulleita viestejä 
seurataan ja käsittelyä varten on määritelty osastokohtaiset prosessit ja 
vastuut. Talpa kehittää jatkuvasti puhelinasiakaspalveluaan 
yhteistyössä Palmian puhelinpalveluiden kanssa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Tuula Jäppinen

Lisätiedot
Tuula Jäppinen, toimitusjohtaja, puhelin: +358931025100

tuula.jappinen(a)hel.fi
Päivi I Turpeinen, hallintopäällikkö, puhelin: +358931025220

paivi.i.turpeinen(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 13.12.2012 § 111

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Aloitteessa kannetaan huolta siitä, että asukkaiden lähettämiin 
kysymyksiin ja palautteisiin ei vastata ja virkaa hoitavat henkilöt ovat 
erittäin vaikeasti tavoitettavissa. Kuntalaisdemokratian ja 
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asiakaspalvelun näkökulmasta aloitteessa puututaan oleelliseen 
asiaan. On tärkeää, että kaikkia kaupunkilaisia palvellaan 
tasavertaisesti ja heidän palautteeseen vastataan riittävän nopeasti.

Nuorisoasiainkeskukseen voi lähettää palautetta sähköpostilla 
osoitteeseen nuorisoasiainkeskus@hel.fi. Nuorisoasiainkeskuksen 
internetsivujen kautta voi jättää myös palautetta, joka ohjautuu samaan 
sähköpostiosoitteeseen. Posti käydään läpi päivittäin ja ohjataan 
edelleen asiantuntijoille vastattavaksi. Kaikkiin viesteihin vastataan 
mahdollisimman nopeasti. Nuorisoasiainkeskuksen henkilökuntaan voi 
ottaa yhteyttä myös puhelimitse. Kaikkien työntekijöiden 
puhelinnumerot löytyvät nuorisoasiainkeskuksen internetsivuilta. 

Nuorisoasiainkeskuksella on omat sivut/profiilit suosituimmissa 
sosiaalisissa medioissa esim. Facebookissa, Twitterissä, MySpacessa 
ja IRCGalleriassa. Sosiaalisen median kautta 
nuorisoasiainkeskuksella on mahdollisuus herättää keskustelua ja 
saada vapaamuotoista palautetta esim. tykkäyksiä. Kaikkiin sosiaalisen 
median kautta tuleviin kysymyksiin pyritään vastaamaan samaan 
tapaan kuin muuhun palautteeseen. Suurimmalla osalla nuorisotaloista 
ja toimipisteistä on myös oma Facebooksivu, myös isoimmille 
tapahtumille ja hankkeille on tehty omat sivut. 

Vuonna 2013 Helsingin kaupungin virastoilla on mahdollisuus liittyä 
mukaan koko kaupungin yhteiseen palautejärjestelmään, johon 
kaupunkilaiset voivat lähettää palautteita kaikista aihepiireistä. 
Palautteet ohjataan oikeaan osoitteeseen järjestelmän kautta. 

Nuorisoasiainkeskus pitää myönteisenä yhteisen palautejärjestelmän 
käyttöönottoa. Tällä hetkellä palautekanavat ovat organisaatiokohtaisia. 
Asukkaat joutuvat nyt miettimään, mille virastolle asia mahdollisesti 
kuuluu. Myös käsittelytavat ja ajat ovat olleet epäyhtenäisiä. 
Yhteisessä palautejärjestelmässä tulee olemaan mahdollisuus seurata 
missä vaiheessa asian käsittely on ja mitä sille on tehty. Tämä lisää 
hallinnon avoimuutta. Uusi järjestelmä mahdollistaa myös erilaiset 
raportit, jolloin virastoilla on mahdollisuus saada kokonaiskuva 
palautteista. 

Esittelijä
nuorisotoimenjohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 89034

pekka.sihvonen(a)hel.fi

Teknisen palvelun lautakunta 13.12.2012 § 199
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HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Valtuustoaloitteessa esiin nostettu kysymys asiakaspalvelun 
parantamisesta ja palautteen seurattavuudesta on erittäin tärkeä. 

Stara tuottaa rakennusalan, ympäristönhoidon ja logistiikan palveluja 
ensisijaisesti Helsingin kaupungin muille virastoille, jotka puolestaan 
tarjoavat palveluja suoraan kuntalaisille. Työnjaon mukaan Staran 
tilaajavirastot myös neuvovat ja vastaavat kuntalaisten kysymyksiin, ja 
Stara tuottaa virastoille tietoa töiden etenemisestä esimerkiksi katujen 
kunnossapitoa koskevissa asioissa. 

Kaupungin virastojen työnjako sekä tilaajatuottajamalli on monille 
asukkaille vieras, eikä sitä toki ole edes tarpeen tuntea. Nykyisessä 
palautejärjestelmässä asukkaan on kuitenkin pitänyt tuntea virastojen 
työjako saadakseen neuvoja ja vastauksia. Tähän on tulossa odotettu 
muutos.

Vuoden 2013 aikana avataan kaupungin verkkosivuilla uusittu 
palauteosio, jossa kuntalainen voi lähettää kaupungille palautetta 
ilman, että hänen täytyy tietää mille virastolle asia kuuluu. Palaute 
käsitellään keskitetysti ja ohjataan palautejärjestelmän kautta oikealle 
taholle vastattavaksi. Palautteita ja niiden vastauksia tullaan 
julkaisemaan kaupungin sivuilla avoimella palautepalstalla. Kuntalainen 
voi myös saada halutessaan tietoa palautteensa käsittelytilasta.

Kaupungin uuden palautejärjestelmän avulla eri kanavien kautta 
saapuneisiin kuntalaisten palautteisiin ja kysymyksiin vastataan 
jatkossa yhden järjestelmän sisällä. Palautteen käsittelytilaa voi 
seurata, ja järjestelmä hälyttää mikäli vastaus on myöhässä. 
Tarkoituksena on näin varmistaa, että palautteisiin lähetetään aina 
vastaus tai välitiedote palautteen käsittelystä kohtuuajassa. 

Kaupungin eri virastot voivat tallentaa järjestelmään myös puhelimitse 
tulleita tai paikan päällä asiakaspalvelupisteissä esitettyjä palautteita ja 
kysymyksiä, jolloin ne käsitellään samalla tavalla kuin verkkosivuilla tai 
sähköpostilla jätetyt palautteet.  

Uusi keskitetty palautejärjestelmä vakiintuessaan varmasti parantaa 
kaupungin asiakaspalvelua, ja myös vähentää Staran työnjohdon 
saamaa suoran asukaspalautteen määrää.

Lisäksi lautakunta toivoo, että kaupunki ryhtyy seuraavan 
valtuustokauden aikana toimenpiteisiin, jotka tähtäävät yhden 
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keskitetyn asiakaspalvelupisteen järjestämiseen koskien kaupungin 
kaikkia toimialoja.

Käsittely

13.12.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että lisäsi ehdotetun 
lausunnon loppuun seuraavan lauseen: 

Lisäksi lautakunta toivoo, että kaupunki ryhtyy seuraavan 
valtuustokauden aikana toimenpiteisiin, jotka tähtäävät yhden 
keskitetyn asiakaspalvelupisteen järjestämiseen koskien kaupungin 
kaikkia toimialoja.

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Päivi Seikkula, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 38610

paivi.seikkula(a)hel.fi

Palmialiikelaitoksen jk 13.12.2012 § 70

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Palmialiikelaitoksen johtokunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
esittelijän esityksen mukaisen lausunnon:

Valtuustoaloitteessa esitetään ongelma, jonka mukaan kaupungin 
virkamiehet eivät vastaa kaupunkilaisten sähköpostiviesteihin tai 
soittoihin ja toivotaan tässä suhteessa tiedonkulun parantamista. 
Asiakaspalvelun parantaminen niin Palmian omassa toiminnassa kuin 
myös virastoille myytävien palveluiden osalta on ollut Palmian 
keskeisiä menestystekijöitä jo vuosia.

Sujuvan yhteydenpidon ja asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi 
erityisesti liikkuvassa työssä esimiehillämme ja asiantuntijoillamme on 
ollut pitkään käytössään matkapuhelimet ja vastaajat. Palmian 
ohjeiston mukaisesti sähköposteihin vastataan pääsääntöisesti 24 
tunnin kuluessa ja poissaolo ilmaistaan poissaoloviestillä.

Palmian virastoille ja laitoksille myymiin palveluihin kuuluu 
asiakaspalvelukeskuksen palvelut. Keskukseen on keskitetty useita 
kaupungin palveluja, esimerkiksi vanhusten ja vammaisten 
kuljetuspalvelut sekä HKR:n pysäköinninvalvontapalvelut. 
Asiakaspalvelukeskus toimii kaikkina päivinä 24 tuntia vuorokaudessa.
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Palmia myös etsii ja kehittää jatkuvasti uusia kontaktitapoja 
kaupunkilaisten ja kaupungin toimintojen välille. Vuoden 2013 alussa 
kokeillaan chatin käyttöä ja uusia älypuhelinten interaktiivisia 
sovelluksia virkamiesten tavoittamiseksi. Palmia on kehittänyt myös 
ratkaisukeskeisen asiakaspalvelukeskusmallin, jossa keskus voisi 
käsitellä suurimman osan kaupunkilaisten yhteydenotoista ja virastojen 
asiantuntijat voisivat tällöin keskittyä vain vaikeimpiin kysymyksiin. 
Kehitetyn mallin tavoitteena on tehostaa kaupungin virastojen toimintaa 
ja yhteydenpitoa kaupunkilaisiin.

Mikäli virastot ja liikelaitokset ottaisivat enenevissä määrin käyttöönsä 
Palmian kehittämiä uusia palveluita, aloitteessa esiin nostettu ongelma 
saataisiin olennaisesti pienemmäksi. Johtokunta korostanee, että 
valtuustostrategian mukaisesti tulisi tukitoimintoja keskittää Palmian 
tuottamaksi, jolloin Palmian kehittämiä palveluja voitaisiin paremmin 
ottaa laajemminkin käyttöön eri hallintokunnissa. Tällöin saataisiin 
aikaan paitsi asiakaspalvelun laadun kohoamista, myös työn 
tuottavuuden kasvua.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot
Sinikka Hukari, vs. yksikönjohtaja, puhelin: 310 27210

sinikka.hukari(a)palmia.fi

Henkilöstön kehittämispalvelutliikelaitoksen jk 13.12.2012 § 32

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Henkilöstön kehittämispalvelut liikelaitoksen johtokunta päätti antaa 
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Henkilöstön kehittämispalvelut liikelaitos on kaupungin sisäinen 
toimija, joten Oiva Akatemia ei ole suorassa kontaktissa 
kaupunkilaisten kanssa. Oiva Akatemian palvelutarjonta kohdistuu 
Helsingin kaupungin johtoon, esimiehiin ja henkilöstöön koulutus ja 
kehittämisasioissa.

Valtuustoaloitteessa puututaan tärkeään asiaan. Oiva Akatemia pyrkii 
omalta osaltaan vaikuttamaan eri virastojen asiakaspalvelun 
parantamiseen järjestämällä henkilöstölle suunnattua 
asiakaspalvelukoulutusta. Jotta asiakaspalvelu koko kaupungissa on 
tasalaatuista riippumatta siitä mistä virastosta palvelu tarjotaan, tulisi 
virastojen järjestää henkilöstölleen säännöllisesti 
asiakaspalvelukoulutusta. Oiva Akatemialla on valmiudet toteuttaa 
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myös kohdennetusti virastoille ja niiden yksiköille asiakaspalvelun 
laadun parantamiseen liittyvää koulutusta.

Nykyisellään yhteinen kirjaamo jo toimiikin hienosti keskitettyjen 
asioiden kirjaamisessa ym. yli hallintokuntarajojen käsittävissä 
asioissa. Ahjo asianhallintajärjestelmän avulla tiedonsiirto on saatu 
etenemään kattavasti.

On tärkeää, että kaupunkilaisia palvellaan tasaveroisesti ja heidän 
palautteisiinsa reagoidaan ajallaan. Tämän mahdollistaa kaupungin 
yhteinen palautejärjestelmä, jota kaupunki on ottamassa asteittain 
käyttöön ensi vuonna.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Mirja Heiskari

Lisätiedot
Mirja Heiskari, toimitusjohtaja, puhelin: 310 43350

mirja.heiskari(a)hel.fi

Opetuslautakunta 11.12.2012 § 210

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Opetusvirastossa kiinnitetään huomiota sekä asioinnin 
vaivattomuuteen että palveluiden kehittämiseen. Kehittämistä tehdään 
oppilaiden ja opiskelijoiden, huoltajien ja asukkaiden tiedonkulun sekä 
osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksien parantamiseksi. 

Opetusvirastossa on käytössä osallistumista ja vaikuttamista tukevia 
vuorovaikutteisia sähköisiä opintohallinnon palveluita (Wilma, 
WinhaWille, WinhaWilho) sekä palautejärjestelmiä, kuten 
opetusviraston kotisivujen palautejärjestelmä ja kaupungin 
Palvelukartta. Opetusvirasto tiedottaa asukkaisiin vaikuttavista 
suunnitelmista tarvittaessa lehtiilmoituksilla sekä avaa sähköisiä 
palautekanavia esim. palveluverkkopäätösten valmistelun yhteydessä. 
Opetustoimen kotisivuilla on yleisen tiedon lisäksi myös mm. Koulu
Helsinki Uutiset verkkolehti, jossa esitellään ajankohtaisia asioita. 
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Opetusviraston neuvonta palvelee päivittäin virastotalossa 
Hämeentiellä sähköpostilla ja puhelimitse. Opetusviraston 
sähköposti/palautevastauksille on suositusaika.

Lisäksi on käytössä tai kehitteillä useita sähköisiä palveluita tai 
järjestelmiä (mm. Fronter, Hyrrä, Ruuti, Inka, Mobiilisti maailmaan, 
Sormet), joilla edistetään erityisesti koulutyön yhteisöllisyyttä ja 
vuorovaikutteisuutta. 

Opetusvirasto osallistuu aktiivisesti kaupunkiyhteiseen kehittämiseen. 
Tiedonsaannin mahdollisuuksia parantaa lisäksi opetustoimen Optio
hanke.

Käsittely

11.12.2012 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot
Inari Salonen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 86777

inari.salonen(a)hel.fi

Kulttuuri ja kirjastolautakunta 11.12.2012 § 168

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Kulttuuri ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan 
lausunnon:

Helsingin kaupunki koostuu 35 itsenäisestä virastosta tai 
liikelaitoksesta ja lähes 40 000 työntekijästä. Kaupunki vastaa laajasta 
kirjosta palveluja, jotka liittyvät helsinkiläisten infrastruktuuriin, 
koulutukseen, asumiseen, terveyteen, kulttuuriin ja vapaaaikaan ja niin 
edelleen.

Kaupunkilaisten on usein vaikeaa hahmottaa tai edes saada selville, 
mikä virasto tai kuka henkilö palvelusta vastaa. Tämä on ollut sekä 
yleisesti kaupungin että myös kulttuurikeskuksen ja kaupunginkirjaston 
tiedossa. 
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Kaupunki on parhaillaan parantamassa ja yhtenäistämässä 
asiakaspalveluaan. Tavoitteena on, että virastosta ja vastuutahosta 
riippumatta kuntalaisella on samanlainen mahdollisuus antaa palautetta 
ja saada siihen myös vastaus. Yksi keino ongelman ratkaisemiseksi ja 
palvelun parantamiseksi on uusi, kaupunkitasoinen 
asiakaspalautejärjestelmä, jonka kaupunki ja siten myös 
kulttuurikeskus ja kaupunginkirjasto ovat ottamassa käyttöön vuonna 
2013. 

Lisäksi kaupunki on kehittämässä internetsivujaan 
asiakaslähtöisemmiksi. Sivuuudistuksen tavoitteena on niin ikään 
parantaa asiakaspalvelua helpottamalla palvelun tai sen vastuutahon 
löytymistä, ilman että palvelun tarvitsijalta edellytetään 
kaupunkikonsernin ja kaupungin organisaation syvällistä tuntemista. 
Helsingin kulttuurikeskus ja kaupunginkirjasto pyrkivät osaltaan 
vaikuttamaan, että tämä tavoite saavutetaan.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Terttu Sopanen, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 29870

terttu.sopanen(a)hel.fi
Sari Lehikoinen, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 85504

sari.lehikoinen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 11.12.2012 § 561

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupunki ottaa vuoden 2013 aikana asteittain käyttöön 
palautejärjestelmän, jonka avulla eri kanavien kautta saapuneisiin 
kuntalaisten palautteisiin ja kysymyksiin vastataan yhden järjestelmän 
sisällä. Palautteen käsittelytilaa voi seurata, ja järjestelmä hälyttää, 
mikäli vastaus on myöhässä. Tarkoituksena on näin varmistaa, että 
palautteisiin lähetetään aina vastaus tai välitiedote palautteen 
käsittelystä kohtuuajassa. Kaupungin eri virastot voivat viedä 
järjestelmään myös puhelimitse tulleita tai paikan päällä 
asiakaspalvelupisteissä esitettyjä palautteita ja kysymyksiä, jolloin ne 
käsitellään samalla tavalla kuin verkkosivuilla tai sähköpostilla jätetyt 
palautteet.  
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Vuoden 2013 aikana avataan kaupungin verkkosivuilla uusittu 
palauteosio, jossa kuntalainen voi lähettää kaupungille palautetta 
ilman, että hänen täytyy tietää mille virastolle asia kuuluu. Palaute 
käsitellään keskitetysti ja ohjataan palautejärjestelmän kautta oikealle 
taholle vastattavaksi. Palautteita ja niiden vastauksia tullaan 
julkaisemaan kaupungin sivuilla avoimella palautepalstalla. Kuntalainen 
voi myös saada halutessaan tietoa palautteensa käsittelytilasta.

Rakennusvirasto ottaa ensimmäisten joukossa käyttöön 
kaupunkitasoisen järjestelmän, johon rakennetaan integraatio 
rakennusviraston omaan asiakaspalvelusovellukseen.  

Asiakaspalvelusovellukseen kirjataan virastolle tulleet toimenpiteitä 
vaativat palautteet, jotka ohjautuvat suoraan työn toteuttajille (Stara, 
yksityiset urakoitsijat, valvojat ja seuranta tapahtuu 
rakennusvirastossa.) Viraston asiantuntijoille tulleet kyselyt välitetään 
vastattavaksi kaupunkitasoisen järjestelmän kautta.  Kaupunkilainen 
voi tiedustella asian etenemistä asiakaspalvelusta ja/tai käyttämällä 
saamaansa seurantakoodia. 

Rakennusvirastossa palautteiden käsittelijöinä toimivat 
asiakaspalveluyksikön sihteerit. Kaupunkitasoinen kehitteillä oleva 
asiakaspalveluydin ja toivottavasti tulevaisuudessa yleisten töiden 
lautakunnassa päätettävät tuote ja palvelulinjaukset auttavat sekä 
asiakasta että rakennusviraston omaa henkilöstöä selkeyttämällä jo 
päätettyjen asioiden julkisuutta sekä vähentävät palautteiden määrää, 
kun asioihin voi itse hakea ratkaisun.

Rakennusviraston katu ja puistoosaston kokemusten mukaan 
keskitetty asiakaspalvelu on auttanut yhteydenottopyyntöjen 
hoitamiseen. Osastolle tulee runsaasti palautteita esimerkiksi 
pahimpaan lumiaikaan. Henkilökohtaisiin yhteydenottovälineisiin tulevat 
asiat ovat kokemusten mukaan hidastaneet normaaleja 
vastuutoimintoja. Esimerkiksi talven pahimpaan aikaan yksittäiselle 
asiantuntijalle saattaa tulla yhden vuorokauden aikana 248 puhelua ja 
kymmeniä sähköposteja. Osastolla on akuutteihin ongelmiin olemassa 
oma tietojärjestelmä, jossa asioita seurataan.  Tietojärjestelmän avulla 
voidaan havaita vahvemmin ja tilastoida ongelmia, mitä suorilla 
yhteydenotoilla ei voida tehdä ja asukkaan/asiakkaan asian käsittely on 
sujuvampaa ja nopeampaa.

Rakennusvirasto pyrkii koko ajan parantamaan asiakaspalveluaan, 
tiedon kulkua ja palautteen käsittelyä. Tästä esimerkkinä teknisten 
virastojen yhteisessä tilahankkeessa tutkitaan asiakaspalvelun 
parantamista sijoittamalla eri tekniset virastot ja niiden asiakaspalvelut 
saman katon alle ja yhtenäistämällä niiden toimintatapoja.
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Ratkaisuna tiedonkulun parantamiseen voisi olla se, ettei kenelläkään 
olisi suoraa numeroa tai sähköpostia, vaan kaikki yhteydenottopyynnöt 
hoidetaan keskitetyn järjestelmän kautta. Huolehditaan myös, että 
paikalla on aina henkilöitä, jotka voivat viedä asiaa eteenpäin. Tällä 
tavoin voidaan varmistaa se, että asia voidaan ohjata suoraan paikalla 
olevalle virkamiehelle/asiantuntijalle, eikä se jää roikkumaan.

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Lisätiedot
Maria von Knorring, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 38395

maria.vonknorring(a)hel.fi

Taidemuseon johtokunta 11.12.2012 § 68

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Johtokunta päätti antaa asiasta esityksen mukaisen lausunnon:

Taidemuseon henkilökunta pyrkii vastaamaan Helsingin kaupungin 
asukkailta tulleisiin kyselyihin ja palautteeseen aina mahdollisimman 
pian ja viipymättä. Asiakkaat ja heidän palvelemisensa on tärkeä osa 
taidemuseon työtä. Taidemuseolle asiakkailta saatu palaute on 
tärkeää, koska mm. sen perusteella kehitetään museon palveluita ja 
ohjelmaa.

Henkilökunnan saavutettavuuteen on panostettu taidemuseossa. 
Henkilökunnan yhteystiedot löytyvät taidemuseon nettisivuilta. 
Taidemuseon nettisivut tarjoavat myös tietoa helposti saavutettavassa
muodossa. Esimerkiksi veistosivuilta Helsingin asukkaat löytävät tietoa 
kaupungin veistoksista.

Taidemuseo kerää myös aktiivisesti palautetta yleisöltään. Palautetta 
voi lähettää mm. museon nettisivuilla olevan palautelomakkeen kautta. 
Nämä palautteet lukee museon tiedottaja, joka toimittaa palautteen tai 
kysymyksen eteenpäin talon sisällä viestin sisällön mukaisesti. 
Palautteisiin vastataan yleensä viipymättä.

Näyttelytiloissa voi kävijä jättää kysymyksiä ja palautetta lomakkeella. 
Palautteen voi jättää halutessaan nimettömänä, mutta jos asiakas 
jättää yhteystietonsa, vastataan hänen kysymykseensä yleensä noin 
viikon sisällä. Yleisöpalautteen näyttelystä kerää ja tallentaa 
museopedagoginen toiminto. Asiakaspalveluhenkilökunta toimittaa 
myös yleisön kysymyksiä liittyen avoinna olevaan näyttelyyn 
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museolehtoreille, jotka vastaavat näihin sähköpostitse tai toimittavat 
kysymyksen eteenpäin vastattavaksi toiselle asiantuntijalle museon 
sisällä. Taidemuseo tarjoaa ilmaisia opastuksia lauantaisin ja 
sunnuntaisin, jolloin kysymyksiä näyttelyiden sisällöstä voi esittää 
suoraan asiantuntijalle, oppaalle.

Taidemuseo tiedottaa toiminnastaan jatkuvasti sosiaalisessa mediassa.

Esittelijä
taidemuseon johtaja
Janne GallenKalellaSirén

Lisätiedot
Erja Pusa, intendentti, puhelin: 310 87006

erja.pusa(a)hel.fi

Suomenkielisen työväenopiston jk 11.12.2012 § 94

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Johtokunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Työväenopiston perustehtävänä on tarjota kuntalaisille heidän 
tarvitsemiaan vapaan sivistystyön opetuspalveluja. Toiminnan 
keskeisenä periaatteena on kuntalaisten koulutustarpeiden 
tunnistaminen. Opisto toimii aktiivisesti vuorovaikutuksessa 
kuntalaisten, erilaisten yhteisöjen sekä kaupungin muiden virastojen 
kanssa. Työväenopisto kerää säännöllisesti palautetta opetuksesta ja 
tukipalveluista mm. asiakaspalvelusta.

Työväenopistoon tulee paljon yhteydenottoja, jotka liittyvät opinto
ohjelmaan ja opintopalveluihin. Suurin osa tiedusteluista ja palautteesta 
tulee puhelimitse, sähköpostilla tai Internetsivujen kautta. Mikäli 
soittaja on jättänyt soittopyynnön, niin siihen vastataan mahdollisimman 
pian. Sähköpostilla tai Internetin kautta tulleisiin palautteisiin pyritään 
vastaamaan viikon sisällä viestin saapumisesta. Opiston 
asiakaspalveluun tulee satoja soittoja päivittäin ja varsinkin 
ilmoittautumisaikoina puhelin saattaa olla ruuhkautunut.

Työväenopistolla on toimintaa lukukausien aikana aamusta iltaan noin 
klo 21 asti ja opetusta tarjotaan myös viikonloppuisin. 
Asiakaspalvelutoimistoja on seitsemän eri puolilla Helsinkiä. Toimistot 
ovat avoinna ma–to kello 9.00–17.00. Perjantaisin toimistojen ollessa 
suljettuina opintopalveluja saa paikan päällä opistoisänniltä. 

Ennen opetuskausien alkua, ilmoittautumisten aikaan johtavat ja 
suunnittelevat opettajat sekä aluerehtorit tarjoavat tehostettua 
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opintoneuvontaa. Kaikki ainealat antavat säännöllistä opintoneuvontaa 
myös opetuskaudella.

Opisto on kehittänyt opintoohjelmaa ja tiedotusmateriaalia niin, että 
mahdollisimman monet opiskelun kannalta tärkeät asiat olisivat 
selkeästi ilmaistu ja hahmotettavissa.  Vastaavat tiedot ovat myös 
opiston Internetsivuilla. 

Työväenopiston asiakkaat puhuvat noin 60 eri äidinkieltä, mikä tekee 
asiakaspalvelusta ja tiedottamisesta haastavaa.

Esittelijä
johtava rehtori
Taina Törmä

Liikennelaitos liikelaitoksen johtokunta (HKL) 05.12.2012 § 203

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Liikennelaitos liikelaitoksen johtokunta päätti antaa Tuomo Valokaisen 
aloitteesta liittyen Helsingin kaupungin asiakaspalvelun parantamiseen 
kaupunginvaltuustolle seuraavan lausunnon:

Joukkoliikenteen palautteet, niin puhelimitse kuin internetin kautta 
tulleet, on HKL:llä kirjattu ja käsitelty järjestelmällisesti sähköisen 
palautejärjestelmän kautta jo noin kymmenen vuoden ajan. Järjestelmä 
varmistaa sen, että asiakkaat myös saavat vastauksen esittämäänsä 
kysymykseen, ehdotukseen tai moitteeseen. Palautejärjestelmä 
mahdollistaa palautteiden seurannan ja muistuttaa, mikäli 
vastuuhenkilöksi merkitty viran tai toimenhaltija ei ole hänelle 
osoitettuun palautteeseen vastannut. Vuodesta 2010 lähtien 
järjestelmä on toiminut HKL:n, liikenteen tilaajan HSL:n sekä 
bussiliikennöitsijöiden yhteisenä. Kaikki kirjatut palautteet ohjataan 
oikealle vastuuhenkilölle HSL:n palautesihteereiden kautta.

Samantyyppistä palautejärjestelmää ollaan tulevan vuoden aikana 
ottamassa käyttöön koko kaupungin tasolla. Myös HKL ottaa 
järjestelmän käyttöön niiltä osin, kuin se täydentää joukkoliikenteen jo 
olemassa olevaa palautejärjestelmää. Kaupungin yhteinen järjestelmä 
parantanee palautteisiin vastaamista myös koko kaupungin tasolla.

HKL:llä on periaatteena, että viranhaltijoille jätettyihin soittopyyntöihin 
vastataan mahdollisimman pian. Asian toteutuminen on kuitenkin 
kunkin yksittäisen viranhaltijan omalla vastuulla.
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HKL on viimeisen vuoden aikana parantanut kaupunkilaisten 
yhteydenottomahdollisuuksia myös avaamalla oman profiilin 
sosiaaliseen mediaan. Facebookin kautta HKL:lle tulleisiin kysymyksiin 
vastataan mahdollisimman pian, usein jo saman päivän aikana.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Elina Maunuksela, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 35104

elina.maunuksela(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 04.12.2012 § 390

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle 
seuraavan sisältöisen lausunnon.

Sosiaalivirastossa hyvä asiakaspalvelu on keskeisin toiminnan 
lähtökohta. Kaikkia työntekijöitä perehdytetään asiakaspalveluun ja 
puhelintavoitettavuuteen. Jokaisella tulee olla puhelimessa vastaaja, 
johon asiakas voi puhelinajan ulkopuolella jättää soittopyynnön ja 
soittopyyntöön tulee vastata mahdollisimman pian. Myös sisäisen 
puhelinluettelon tietojen on oltava kunnossa puhelinvaihdetta varten. S
info (sosiaalipalvelujen neuvonta) on hyvin tavoitettavissa arkisin sekä 
puhelimitse, paikan päällä Kallion virastotalossa ja online
verkkoneuvontana.

Asiakkaat lähettävät yhä enemmän viestejä sähköpostilla ja toivovat 
mahdollisuutta asioida sähköisesti. Tämä asiointitarve on myös 
tunnistettu sosiaalivirastossa. Sosiaalihuollon asiakkuuteen liittyviä 
kysymyksiä ei voi kuitenkaan käsitellä sähköpostitse, koska tällä 
hetkellä käytössä oleva sähköpostijärjestelmä ei ole riittävän 
tietoturvallinen. Yksilöhuoltoa koskevaa sähköpostia lähettäneeseen 
asiakkaaseen tulisikin ottaa yhteyttä muulla tavalla, koska viestiin ei 
saa sähköpostitse tietosuojasyistä vastata. 

Palvelujen hakuprosesseja sähköistetään parhaillaan ja sähköistä 
asiointia vahvalla tunnistautumisella kehitetään jatkuvasti. Tavoitteena 
on myös kehittää viestijärjestelmä, joka olisi riittävän suojattu 
asiakkaiden kanssa käytävää salassa pidettävää keskustelua varten.

Ensi vuoden aikana sosiaali ja terveysvirasto siirtyy uuteen 
asiakaspalautejärjestelmään, joka tulee  olemaan käytössä kaikilla 
virastoilla. Palautejärjestelmä on osa uusia kaupunkiyhteisiä 
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vuorovaikutusjärjestelmiä. Kuntalaisen palaute voi olla myös idea tai 
kysymys. Palautejärjestelmään voidaan lisäksi kirjata puhelimitse tai 
asiakaskäynnillä saatua palautetta. Kaikkia viestejä ja niiden käsittelyä 
seurataan keskitetysti sosiaali ja terveyspalvelujen neuvonnassa, joten 
ne käsitellään asianmukaisesti ja sovitussa määräajassa. 
Järjestelmästä voidaan siirtää mm. muutoksenhakuja ja muistutuksia 
koskevat asiat Ahjoasianhallintajärjestelmään, jota kautta ne tulevat 
virallisesti vireille tai vastatuiksi. Lisäksi raportit avaavat 
asiakaskokemusta esimiehille toiminnan kehittämisen tueksi.

Parhaillaan selvitetään, mitä muita välineitä voidaan ottaa käyttöön 
asiakaspalvelun parantamiseksi, kuten esimerkiksi puhelujen 
takaisinsoittopalvelu ja neuvontapalvelun lisääminen sekä 
keskittäminen siten, että asiakkaiden ja kuntalaisten on 
mahdollisimman helppo ottaa yhteyttä.

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Pirkko Excell, johtava neuvoja, puhelin: 310 73867

pirkko.excell(a)hel.fi

Terveyslautakunta 04.12.2012 § 289

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Terveyslautakunta päätti antaa kaupunginvaltuustolle seuraavan 
esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

”Valtuutettu Tuomo Valokainen ja 7 muuta valtuutettua ovat tehneet 
aloitteen asukkaiden ja kaupungin virkamiesten välisen tiedonkulun 
parantamisesta. Valtuutetut kiinnittävät aloitteessaan huomiota 
tärkeään asiaan. Terveydenhuoltojärjestelmän toiminnan kannalta on 
keskeistä, että asukkaat saavat halutessaan yhteyden toimipisteisiin ja 
terveydenhuollon asiantuntijoihin yhteydenottotavasta riippumatta.

Terveyskeskuksen vuoden 2010 asiakastyytyväisyys ja väestökyselyn 
tulosten perusteella kehittämiskohteeksi nousi yhteydensaannin 
parantaminen. Tämän vuoksi terveyskeskus päätti hankkia 
takaisinsoittopalvelun yhteistyössä Palmian hyvinvointi ja 
puhelinpalvelut yksikön kanssa. Takaisinsoittopalvelu vapauttaa 
asiakkaat puhelimessa jonottamiselta. Jos puheluun ei pystytä 
vastaamaan välittömästi, asiakkaan numero tallentuu hänen 
halutessaan järjestelmään ja asiakkaalle soitetaan takaisin. 
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Takaisinsoittopalvelu on tällä hetkellä käytössä Koskelaa lukuun 
ottamatta kaikilla terveysasemilla, neuvoloissa, suun 
terveydenhuollossa, keskitetyssä ehkäisyneuvonnassa sekä 
omahoitotarvikejakelupisteissä. Koskelan terveysasemalla järjestelmä 
otetaan käyttöön siinä vaiheessa, kun toiminta siirretään keväällä 2013 
Oulunkylän terveysasemalle. 

Takaisinsoittopalvelu toimii nyt alun teknisten ongelmien jälkeen hyvin 
ja asiakkaat ovat olleet palveluun pääosin tyytyväisiä. 
Takaisinsoittopalvelu varmistaa asiakkaiden virkaaikaisen välittömän 
yhteydensaannin arkisin yhdessä ympäri vuorokauden toimivan 
terveysneuvonnan (puh. 09 10023) kanssa.

Asukkaat ovat kasvavassa määrin yhteydessä terveydenhuoltoon myös 
sähköpostilla ja he toivovat, että he voisivat asioida myös sähköisesti. 
Terveydenhuollon asiakkuuteen liittyviä kysymyksiä ei kuitenkaan voi 
käsitellä tavallisella sähköpostilla, koska sen tietoturva ei ole riittävä. 
Terveyskeskus ohjaa sen vuoksi asiakkaat käyttämään sähköistä 
asiointia, jos se soveltuu asiakkaan tilanteeseen. Sähköistä asiointia 
käytetään terveyskeskuksessa tällä hetkellä suun terveydenhuollossa, 
koulu ja opiskeluterveydenhuollossa, neuvolassa ja tietyn rajoituksin 
myös terveysasemilla. Terveyskeskuksen strategisena tavoitteena on 
kaupungin tietotekniikkaohjelman tavoitteiden mukaisesti asteittain 
lisätä sähköisen asioinnin mahdollisuuksia. Terveyskeskuksen 
tarjoamat sähköisen asioinnin palvelut on koottu kaupunkiyhteiselle 
asiointi.hel.fialustalle, jotta asukkaat löytävät nämä palvelut yhdestä 
paikasta.

Helsinkiläisille tullaan jatkossa tarjoamaan myös yhdenvertainen ja 
kattava aloite, palaute ja vaikuttamisjärjestelmä, kun kaupunki ottaa 
käyttöön ensi vuoden alusta alkaen asteittain kaupunkiyhteisen 
asiakaspalautejärjestelmän. Vuoden vaihteessa aloittava sosiaali ja 
terveysvirasto ottaa tämän uuden järjestelmän käyttöön heti vuoden 
2013 alkupuolella, kun se on teknisesti mahdollista.

Sosiaali ja terveysviraston kotisivujen kautta annettava palaute 
ohjataan tähän sähköiseen palautejärjestelmään. Järjestelmään 
voidaan myös kirjata sähköpostin ja puhelimen kautta tai 
asiakaskäynnin yhteydessä annettu palaute. Palaute voi olla kysymys, 
palvelua koskeva palaute, idea, ehdotus tai muu mielenilmaus.

Järjestelmään ei kuitenkaan viedä salassa pidettäviä asioita, 
muutoksenhakuja, muistutuksia ja valituksia. Ne ohjataan 
palautejärjestelmästä kaupungin asianhallintajärjestelmään (Ahjo), jota 
kautta ne tulevat virallisesti vireille ja vastatuksi.

Valtuutetut toteavat aloitteessaan ettei hallintokuntiin lähetettyihin 
sähköposteihin vastata. Uuden sosiaali ja terveysviraston 
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asiakaspalauteprosessi on suunniteltu siten, että keskitetyt käsittelijät 
sosiaali ja terveyspalvelujen neuvonnassa seuraavat järjestelmään 
tulleita palautteita ja ohjaavat ne esimiehille tai asiantuntijoille 
vastattavaksi. Keskitetyt käsittelijät myös seuraavat, että palautteisiin 
vastataan sovitussa määräajassa.

Terveyslautakunta pitää tärkeänä, että uudessa sosiaali ja 
terveysvirastossa kehitetään edelleen palveluneuvontaa ja 
varmistetaan asukkaiden yhteydensaanti yhteydenottotavasta 
riippumatta. ”

Terveysvaikutusten arviointi

Hyvin toimiva palveluneuvonta parantaa tiedon kulkua, lisää hoidon 
laatua ja potilasturvallisuutta sekä asiakastyytyväisyyttä. 
Kaupunkiyhteinen palautejärjestelmä tulee parantamaan asukkaiden 
osallistumis ja vaikuttamismahdollisuuksia, ja se varmistaa, että 
asukkaat saavat esittämiinsä kysymyksiin vastauksen sovitussa 
määräajassa. Palautteiden systemaattinen tilastointi myös mahdollistaa 
niiden hyödyntämisen palvelujen kehittämisessä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola

Lisätiedot
Jaana JuutilainenSaari, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 42240

jaana.juutilainensaari(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.11.2012 § 424

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Valtuustoaloitteessa puututaan tärkeään asiaan eli kaupungin 
virastojen asiakaspalvelun parantamiseen. Kaupunki on jo eri tavoin 
pyrkinyt asiakaspalvelunsa parantamiseen. Yksi merkittävä askel tulee 
olemaan vuonna 2013 käyttöön otettava kaupunkitasoinen sähköinen 
palautejärjestelmä, joka mahdollistaa aikaisempaa tasalaatuisemman 
asiakaspalvelun sekä palvelun laadun seurannan.  Palautejärjestelmä 
otetaan käyttöön myös kaupunkisuunnitteluvirastossa. Sitä käyttämällä 
viraston asiakkaat saavat varmuuden, että heidän lähettämäänsä 
palautteeseen tai heidän esittämiinsä kysymyksiin vastataan.  Tämä on 
merkittävä uudistus, sillä koskaan aikaisemmin Helsingin kaupungilla ei 
ole ollut tarjota vastaavaa palvelua. Palautejärjestelmä otetaan 
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käyttöön vaiheittain eri virastoissa. Kaupunkisuunnitteluviraston osalta 
palautejärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2013 alkupuolella. 

On tärkeää, että kaikkia kaupunkilaisia palvellaan tasaveroisesti, 
heidän palautteeseensa reagoidaan kohtuuajassa ja he saavat 
kysymyksen vastauksiinsa. Asiakkaan pitää voida myös itse seurata 
oman palautteensa käsittelyä. Olisi myös perusteltua, että 
kaupunkitasoisesti määriteltäisiin palvelulupaus asiakaspalautteen 
käsittelystä, jotta eri virastojen asiakkaat voisivat saada samanveroista 
palvelua.

Palautejärjestelmä ei palvele ainoastaan verkkosivujen käyttäjiä, sillä 
virastot voivat vielä järjestelmään myös puhelimitse tulleet kysymykset 
tai paikan päällä virastoissa esitetyt kysymykset ja näihin reagoidaan 
samalla tavoin kuin verkossa jätettyyn palautteeseen.  Jatkossa 
järjestelmä tuottaa myös arvokasta seurantatietoa, jonka tuloksia 
käyttämällä virastot voivat suunnitella oman asiakaspalvelunsa 
parantamista. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto kehittää muiltakin osin omaa 
asiakaspalveluaan vuoden 2013 kuluessa. Infopiste Laiturista tulee 
viraston asiakaspalvelupiste. Tämä tarkoittaa sitä, että Laiturille 
tulevien asiakkaiden palvelutaso nousee eikä heidän tarvitse 
kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä enää lähteä erikseen viraston 
tiloihin Kansakoulukadulle. Kaikki kaavat ovat jatkossa nähtävillä 
Laiturilla digitaalisessa muodossa ja henkilöstö opastaa ihmisiä 
aineiston käyttöön.  Omatoimisen asioihin tutustumisen lisäksi on näin 
siis aina tarjolla myös henkilökohtaista asiakaspalvelua.

Esittelijä
hallintopäällikkö
Outi Karsimus

Lisätiedot
Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 37368

heikki.mantymaki(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 27.11.2012 § 145

HEL 2012013133 T 00 00 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon:

Pelastuslaitoksen kuntalaisia koskevat palvelut ovat moninaisia. 
Pelastuslaitoksen yleisen sähköpostiosoitteen ja puhelinvaihteen lisäksi 
kuntalaiset voivat ottaa yhteyttä virkamiesten suoriin puhelinnumeroihin 
ja sähköpostiosoitteisiin, jotka ovat saatavilla pelastuslaitoksen 
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internetsivuilla. Pelastuslaitoksen yleisten yhteydenottokanavien osalta 
niihin tulleisiin viesteihin pyritään vastaamaan välittömästi tai ne 
ohjataan eteenpäin sopivan asiantuntijan vastattavaksi viivytyksettä. 
Tässä prosessissa on mahdollista, että viestejä tahattomasti unohtuu 
tai niihin ei ehditä vastaamaan kohtuullisessa ajassa. 

Käytössä oleva teknologia ei nykyisellään mahdollista sähköposteihin 
tai puhelimella tulleiden yhteydenottojen ja niiden vastausprosessin 
systemaattista seurantaa. Sen sijaan kirjaamon kautta vireille tulleita 
asioita ja muita päätösasioita seurataan Ahjon 
asiankäsittelyprosessissa rutiininomaisesti.

Kuntalaisten palvelun kehittämiseksi aloitteen kannalta pelastuslaitos ei 
pidä poissuljettuna, että otettaisiin käyttöön kaupunkiyhteinen 
kuntalaisyhteydenottojen seurantajärjestelmä, johon kerätään kaikki 
kuntalaisten yhteydenotot niiden saapumiskanavasta riippumatta. 
Valmis alusta tällaiseen on jo käytössä kaupungin sisäisen 
innovaatiojärjestelmä Helinän myötä. Kyseinen alusta mahdollistaisi eri 
kanavien kautta tulevien yhteydenottojen kirjaamisen sekä 
vastausprosessin seuraamisen virastokohtaisten moderaattoreiden 
avulla.

Mahdollista järjestelmää harkittaessa on kuitenkin huomioitava, että 
merkittävä osa kuntalaisten ja viranomaisten välisestä viestinnästä on 
yleistä neuvontaa ja konsultaatiota, joka ei sellaisenaan johda 
viranomaisen päätöksentekoon. Yleisesti on vaikea määrittää, mikä 
osa tällaisesta viestinnästä on luonteeltaan sellaista, että sen 
kirjaaminen seurantajärjestelmään olisi järjestelmän aiheuttamat 
kustannukset ja kirjaamisesta aiheutuvat työ huomioiden 
tarkoituksenmukaista. Tämä koskee erityisesti yhteydenottoja, jotka 
tulevat sähköpostilla tai puhelimella ja jotka sitten olisi erikseen 
kirjattava järjestelmään. Lisätyötä voi myös aiheutua siitä, että esim. 
kirjaamoon tulleet yleisluontoiset tiedustelut täytyy kyetä 
kohdentamaan oikealle virastolle ja virkamiehelle. 

Mikäli uuden seurantajärjestelmän käyttöönottoon päädytään, on sitä 
ennen huolellisesti selvitettävä sellaisen järjestelmän ylläpidon vaatimat 
resurssit ja analysoitava järjestelmän tuottama hyöty ja kustannukset.

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

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi
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§ 217
Kj / Den av ledamoten Ilkka Taipale väckta motionen om en 
utredning över hur indrivningen av räkningar sköts

HEL 2012014519 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för 
ny beredning. 

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 Mirka Vainikka 
understödd av ledamoten Nasima Razmyar under diskussionen hade 
föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny 
beredning så att staden bör utreda hur indrivningen av räkningar i 
framtiden kan skötas i stadens egen regi eller som gemensam 
verksamhet för kommunerna i huvudstadsregionen och HNS.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet 
röstar ja; vinner nej, har ledamoten Mirka Vainikkas förslag om 
återremiss godkänts.

3 omröstningen

JAförslag: Fortsättning
NEJförslag: Ärendet återremitteras för ny beredning. Staden bör 
utreda hur indrivningen av räkningar i framtiden kan skötas i stadens 
egen regi eller som gemensam verksamhet för kommunerna i 
huvudstadsregionen och HNS.

Jaröster: 29
Sirpa AskoSeljavaara, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Juha Hakola, 
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Jussi Hallaaho, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Arja Karhuvaara, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, 
Pekka Majuri, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Pia 
Pakarinen, Anniina Palm, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus 
Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Aura Salla, Lea Saukkonen, 
Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Astrid Thors, UllaMarja Urho

Nejröster: 52
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö 
Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika 
Honkasalo, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, 
Helena Kantola, Jessica Karhu, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli 
Kousa, Essi Kuikka, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, 
Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Björn Månsson, Terhi Mäki, 
Sari Mäkimattila, Antti Möller, Laura Nordström, Hannu Oskala, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa 
Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka 
Relander, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna 
Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Karita Toijonen, Mirka 
Vainikka, Thomas Wallgren, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki, Ville 
Ylikahri

Frånvarande: 4
Tom Packalén, Jaana Pelkonen, Anni Sinnemäki, Tuomas Tuure

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för 
ny beredning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Bilagor

1 Taipale Ilkka valtuustoaloite Kvsto 24.10.2012 asia 15
2 Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite
3 Perintä kaupungin omana toimintana kustannusselvitys 20120120
4 Äänestyslista

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Ilkka Taipale väckta 
motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Ilkka Taipale och 5 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
Helsingfors utreder möjligheten att sköta indrivningen av räkningar 
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antingen som egen verksamhet eller i samarbete med 
kranskommunerna och HNS. Alternativ för omorganiseringen kunde till 
exempel vara att skapa en egen indrivningsenhet eller att låta utföra 
arbetet i samarbete med en handikapporganisation eller ett socialt 
företag. Enligt uppgifter som förekommit i offentligheten har 
inkassoföretaget som staden nu anlitar rötter i skatteparadisen.

Utifrån rättstjänstens utlåtande och en kostnadsutredning som utförts 
konstaterar stadsstyrelsen följande:

Indrivning är en verksamhetsgren som grundar sig på lagen. 
Indrivningsverksamheten övervakas av olika instanser och dess 
utövande förutsätter tillräckligt juridiskt kunnande och 
substanskunnande. Indrivning som striden mot lagen eller mot gott 
indrivningsförfarande får följder och vid ansökan om indrivningstillstånd 
ska den sökande sköta om att indrivning inte utövas i strid med lagen 
eller föreskrifter och att indrivningsverksamheten inte orsakar 
rättskränkningar vare sig för den skuldsatta eller uppdragsgivaren.

Att köpa indrivningstjänster av vilken aktör som helst, inklusive 
handikapporganisationer och sociala företag, förutsätter att 
tjänsteleverantören har tillräckligt juridiskt kunnande för att indriva 
fordringar. De indrivningstjänster som staden anskaffar i form av köpta 
tjänster konkurrensutsätts i enlighet med föreskrifterna i lagen. Företag 
som uppfyller kraven för konkurrensutsättningen och i lagen kan delta i 
konkurrensutsättningen. En handikapporganisation eller ett socialt 
företag med tillräckliga resurser kan, om den så önskar, delta i 
konkurrensutsättningen.

Om ett projekt för en gemensam indrivningsorganisation för 
kommunerna förs vidare, ska kostnaderna för projektet och 
personalresurserna, den eventuella utkontrakteringen av personal från 
kommunen till en enhet som grundas och licenskravet för 
indrivningsverksamheten beaktas tillräckligt i den noggrannare 
planeringen av projektet.

Helsingfors stad sköter för sin del om att indrivningskostnaderna för 
dess fordringar inte är orimliga för den skuldsatta. Kostnaderna för den 
skuldsatta är en fråga som beaktas vid konkurrensutsättningen av 
indrivningstjänsterna och de indrivningskostnader som stadens 
samarbetspartner i indrivningsärenden tar ut för stadens fordringar är 
delvis under maximinivån som tillåts i lagen. Inkassobyråns resurser för 
indrivningsärenden är i utgångsläget effektivare än hos staden och 
indrivningen kan även därför utföras med mindre enhetskostnader. Om 
staden skaffar motsvarande resurser eller om indrivningstjänsten köps 
av en aktör som inte har likadana färdiga resurser skapar det 
betydande kostnader som i sista hand syns i priset på de 
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indrivningstjänster som betalas till tjänsteleverantören. 
Indrivningskostnaden som tas ut av den skuldsatta borde täcka 
kostnaderna för indrivningen eftersom det inte är lönande att bedriva 
indrivning vars kostnader överskrider de redovisade intäkterna av 
indrivningen. Om indrivningen arrangeras på något som helst annat 
sätt kommer kostnaderna antagligen att överstiga kostnaderna för 
tjänsten som köps av den inkassobyrå som vann 
konkurrensutsättningen, varvid de höjda kostnaderna måste täckas 
med en höjd indrivningsavgift för de skuldsatta och till den 
överskridande delen täckas med skattemedel.

Om indrivningen arrangeras som stadens egen verksamhet, har staden 
inte möjlighet att disponera över en sådan mängd data som 
inkassobyrån har till sitt förfogande. Eftersom inkassobyrån sköter om 
fordringarna för flera fordringsägare har den i jämförelse med staden 
en bredare informationsgrund om till exempel den ekonomiska 
situationen, varvid indrivningsåtgärderna i alla indrivningsfaser kan 
anpassas så att de är lämpliga för den skuldsatta. Inkassobyrån har 
resurser och redskap för att verkställa indrivning på många nivåer, 
såsom epost, per telefon och med hjälp av en onlineanslutning, som 
staden inte har egen erfarenhet av. Att köpa indrivningstjänsterna av 
en inkassobyrå betyder kostnadsbesparingar för staden och även för 
den skuldsatta eftersom inkassobyrån har övergripande personal och 
apparatresurser med hjälp av vilka indrivningsåtgärderna väljs per fall 
och även så att den skuldsattas fördel säkras kostnadseffektivt. Att 
övergå till juridisk indrivning är exempelvis inte alltid den effektivaste 
indrivningsmetoden heller för fordringsägaren.

Effektiv och regelenlig indrivning är i nyckelposition vid betraktande av 
den preventiva verkan av indrivning. Det är viktigt att notera att 
indrivningskostnaden genereras endast av fordringar som inte har 
betalats i tid. Indrivningskostnaderna är även en faktor som motiverar 
den skuldsatta att betala fordringen i tid.

Om indrivningsverksamheten arrangeras som kommunens egen 
verksamhet är situationen den att den totala arbetsmängden ökar 
betydligt, vilket förutsätter att de styrda resurserna inom 
indrivningsverksamheten ökas på personal och utrustningsnivån för att 
effektiviteten och servicen ska kunna bevaras på den nuvarande nivån.

Att avstå från att använda inkassobyrå och sköta uppgifterna på 
motsvarande sätt som stadens egen verksamhet inom affärsverket 
Ekonomiförvaltningstjänsten (Talpa) orsakar Talpa nya årliga kostnader 
som enligt en preliminär uppskattning uppgår till 1,7 mn euro och 
inkomster på cirka 0,3 mn euro per år. Sålunda är nettokostnaderna för 
staden uppskattningsvis 1,4 mn euro per år.
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I fullmäktigemotionen hänvisas till uppgifter i offentligheten enligt vilka 
stadens samarbetspartner i indrivningsärenden har kontakter till 
skatteparadis.

Enligt lagen om offentlig upphandling (348/2007) ska kommunens 
myndigheter konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt 
bestämmelserna i nämnda lag. Upphandlingen av de 
indrivningstjänster som staden anlitar har konkurrensutsatts enligt 
bestämmelserna i lagen. I konkurrensutsättningen av upphandlingar 
bedöms leverantörernas lämplighet, det vill säga professionella och 
ekonomiska prestationsförmåga. I bedömningen av 
prestationsförmågan beaktas de obligatoriska orsakerna för uteslutning 
och orsakerna för uteslutning som är beroende på prövning samt 
minimikraven i anbudsbegäran. Vinnaren av konkurrensutsättningen 
om leveransen av indrivningstjänster för stadens fordringar innehar den 
krävda prestationsförmågan.

Angående påståendet om kontakter till skatteparadis kan allmänt 
konstateras att stadens förutsättningar att undvika samarbete med 
företag som har kopplingar till skatteparadis har utretts för 
stadsstyrelsen 4.3.2013 under § 247. Enligt slutsatserna i utredningen 
är Helsingfors stads möjligheter att inom ramen för dagens lagstiftning 
undvika samarbete med sådana företag som har kopplingar till 
skatteparadis huvudsakligen obefintliga.

I utredningen konstateras att den upphandlande enheten i nuläget inte 
får ställa krav i offentliga upphandlingar som inte hänför sig till den 
ifrågavarande upphandlingen. Exempelvis kriterier som hänför sig till 
skatteplanering har utgångsmässigt inte att göra med objektet för 
upphandlingen eller anbudsgivarens förmåga att fullfölja 
upphandlingskontraktet. Den upphandlande enheten kan enligt 
upphandlingslagstiftningen inte heller utesluta en anbudsgivare från 
anbudsförfarandet om anbudsgivaren har uppfyllt de förpliktelser som 
ställs i Finlands skattelagstiftning oberoende av till exempel mängden 
skatter som påförts anbudsgivaren. Staden kan alltså inte utesluta 
företag från offentliga upphandlingar på grund av att de har kopplingar 
till skatteparadisländer.

Det väsentliga vid fastställandet av jämförelsegrunder (kriterier som 
används för jämförelse) är att grunderna hänför sig till 
upphandlingsobjektet. Jämförelsegrunderna ska med andra ord alltid 
ha anknytning till saken eller tjänsten som är föremål för 
upphandlingen. Jämförelsegrunderna ska användas för att jämföra de 
kvantitativa eller kvalitativa egenskaperna hos varan eller tjänsten som 
är föremål för upphandlingen. Uppgifter om skatter som företaget 
betalat, omsättning och antal anställda liksom företag per land som 
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företaget äger och rapporteringar i anknytning till dem kan granskas då 
anbudsgivarens lämplighet bedöms.

I Europeiska unionen har serviceproducenten fri etableringsrätt. Den 
fria rörligheten för tjänster betyder att serviceleverantören inte behöver 
flytta till en annan medlemsstat för att erbjuda tjänster i den 
medlemsstaten. I fråga om offentliga upphandlingar får 
konkurrensutsättningen inte vara diskriminerande vad beträffar staten 
där den juridiska personen är etablerad; det ska vara möjligt att erbjuda 
tjänster under samma förutsättningar som en juridisk person som är 
etablerad i landet kan erbjuda tjänster. I en gränsöverskridande 
konkurrensutsättning kan landet där tjänsteleverantören är etablerad 
inte vara en sådan omständighet på grund av vilken anbudsgivaren 
lämnas utanför konkurrensutsättningen.

Samtidigt konstaterar stadsstyrelsen att det här svaret samtidigt ger 
svar även på ledamoten Paavo Arhinmäkis motion 16.3.2011 om att 
staden bör sluta använda sig av inkassobyråer. Den nämnda motionen 
har besvarats i stadsfullmäktige 28.9.2011 men fullmäktige 
återremitterade motionen till stadsstyrelsen för beredning och 
stadsstyrelsen återremitterade motionen 3.10.2011 vidare till 
stadsdirektören för ny beredning. Svaret på nämnda motion har 
fördröjts i väntan på ändringen av lagen om indrivning av fordringar 
(ändringen av lagen om indrivning av fordringar trädde i kraft 
16.3.2013) och nya riktlinjer i fråga om funktionerna i 
indrivningsbranschen som lagändringen eventuellt medför.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Bilagor

1 Taipale Ilkka valtuustoaloite Kvsto 24.10.2012 asia 15
2 Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite
3 Perintä kaupungin omana toimintana kustannusselvitys 20120120

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 15.05.2013 § 147

Bordlades 15.05.2013
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HEL 2012014519 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga 
ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 459

HEL 2012014519 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Ilkka Taipaleen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Hallintokeskus Oikeuspalvelut 26.3.2013

HEL 2012014519 T 00 00 03

PK 20130022

Valtuutettu Ilkka Taipale on 24.10.2012 tehnyt valtuustoaloitteen, jossa 
esitetään selvitettävän Helsingin kaupungin saatavien perintä 
kaupungin omana työnä tai yhteistyössä ympäristökuntien ja HUS:n 
kanssa. Aloitteessa esitetään selvitettäväksi, olisiko perintä mahdollista 
järjestää luomalla pääkaupunkiseudulle oma yhteinen perintäyksikkö, 
tai ostamalla perintäpalveluita joltain vammaisjärjestöltä tai 
sosiaaliselta yritykseltä. Aloitteessa on myös tuotu esiin julkisuudessa 
esitetty väite, jonka mukaan kaupungin käyttämällä 
perintäyhteistyökumppanilla olisi yhteyksiä veroparatiiseihin. 

Hankintalainsäädäntö ja viittaukset veroparatiisiin
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Valtuustoaloitteessa on esitetty viittaus julkisuudessa esiintyneisiin 
tietoihin, joiden mukaan kaupungin käyttämällä 
perintäyhteistyökumppanilla olisi yhteyksiä veroparatiiseihin. 

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) mukaan kuntien 
viranomaisten on kilpailutettava hankintansa mainitun lain säännösten 
mukaisesti. Kaupungin käyttämien perintäpalveluiden hankinta on 
kilpailutettu lain säännösten mukaisesti. Hankintojen 
kilpailuttamisprosessissa arvioidaan tarjoajien soveltuvuutta eli 
ammatillista ja taloudellista suorituskykyä. Suorituskykyä arvioitaessa 
otetaan huomioon hankintalain pakolliset ja harkinnanvaraiset 
poissulkemisperusteet sekä tarjouspyynnössä asetetut 
vähimmäisvaatimukset. Kaupungin saatavien perintäpalveluiden 
tuottamisesta järjestetyn kilpailutuksen voittajalla oli vaadittu 
suorituskyky. 

Mitä tulee veroparatiisiyhteyksiä koskevaan väitteeseen, voidaan 
yleisesti todeta, että kaupungin edellytyksiä välttää yhteistyötä 
sellaisten yritysten kanssa, joilla on kytkentöjä veroparatiiseihin on 
selvitetty kaupunginhallitukselle 4.3.2013 kohdassa § 247. Selvityksen 
johtopäätösten mukaan Helsingin kaupungin mahdollisuudet välttää 
yhteistyötä sellaisten yritysten kanssa, joilla on kytkentöjä 
veroparatiiseihin, ovat nykylainsäädännön puitteissa pääosin 
olemattomat.

Selvityksessä on todettu, että nykyisellään hankintayksikkö ei saa 
asettaa julkisissa hankinnoissaan vaatimuksia, jotka eivät liity 
kyseiseen hankintaan. Esimerkiksi verosuunnittelua koskevilla 
kriteereillä ei lähtökohtaisesti ole liityntää hankinnan kohteeseen tai 
tarjoajan kykyyn suoriutua hankintasopimuksesta. Hankintayksiköllä ei 
ole hankintalainsäädännön mukaan myöskään mahdollisuutta sulkea 
tarjoajaa tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos tarjoaja on täyttänyt Suomen 
verolainsäädännössä asetetut velvoitteet, riippumatta esimerkiksi 
tarjoajan maksettavaksi määrättyjen verojen määrästä. Kaupunki ei siis 
voi sulkea julkisten hankintojen ulkopuolelle yrityksiä sillä perusteella, 
että niillä olisi yhteyksiä veroparatiisivaltioihin.

Olennaista vertailuperusteiden (vertailussa käytettävien kriteereiden) 
asettamisessa on se, että perusteet liittyvät hankinnan kohteeseen. 
Vertailuperusteiden on toisin sanoen kytkeydyttävä kulloinkin 
hankittavaan tavaraan tai palveluun. Vertailuperusteiden avulla tulee 
arvioida hankittavan tavaran tai palvelun määrällisiä tai laadullisia 
ominaisuuksia. Tietoja yrityksen maksamista veroista, liikevaihdosta ja 
työntekijämääristä samoin kuin yrityksen maakohtaisesti omistamista 
yrityksistä ja niihin liittyvistä raportoinneista voidaan tutkia tarjoajan 
soveltuvuutta arvioitaessa. 
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Euroopan Unionissa palveluiden tuottajalla on vapaa sijoittumisoikeus. 
Palveluiden vapaa liikkuvuus tarkoittaa sitä, ettei palveluiden tarjoajan 
tarvitse siirtyä toiseen jäsenvaltioon tarjotakseen palveluita siinä 
jäsenvaltiossa. Julkisten hankintojen osalta kilpailutus ei saa olla 
syrjivää oikeushenkilön sijoittumisvaltion suhteen; palveluita tulee voida 
tarjota samoin edellytyksin kuin kyseisessä maassa sijaitseva 
oikeushenkilö niitä voi tarjota. Rajat ylittävässä kilpailutuksessa 
palveluntarjoajan sijaintivaltio ei voi olla sellainen seikka, jonka 
perusteella tarjouksentekijä jätettäisiin kilpailutuksen ulkopuolelle.

Perinnän järjestäminen kaupungin omana työnä

Kaupunginhallituksen 2.5.2005 hyväksymien rahasaatavien laskutus ja 
perintäohjeiden mukaan saatavat tulee periä tehokkaasti nopeasti ja 
taloudellisesti, eikä Helsingin kaupunki ei voi tehottomalla tai 
epäsäännönmukaisella perinnällä antaa sellaista vaikutelmaa, että 
kaupungin saatavia ei tarvitse suorittaa. Kansalaisten yhdenvertaisen 
kohtelun toteuttamiseksi lähtökohtana on oltava, että jokainen 
kuntalainen suorittaa omat velvoitteensa. Perimättä jääneistä 
saatavista aiheutuva taloudellinen rasitus on viime kädessä katettava 
verotuloilla.

Pääosan Helsingin kaupungin saatavien laskutuksesta ja 
vapaaehtoisesta perinnästä suorittaa taloushallintopalvelu liikelaitos 
(Talpa). Virastot ja laitokset, jotka eivät ole Talpan asiakkaita, 
suorittavat vapaaehtoisen perinnän joko itse tai käyttävät kaupungin 
organisaation ulkoista perintätoimistoa, kaupunginhallituksen 2.5.2005 
hyväksymien kaupungin rahasaatavien laskutus ja perintäohjeiden 
mukaisesti. Helsingin kaupunki käyttää sekä julkisoikeudellisten, että 
yksityisoikeudellisten saataviensa vapaaehtoisessa perinnässä 
perintätoimiston palveluita. Lainvastaisen menettelyn vuoksi 
määrättyjen maksuseuraamusten perinnässä kaupunki ei käytä 
ulkopuolista perintätoimistoa. Lähes kaikkien kaupungin 
yksityisoikeudellisten saatavien oikeudellisen perinnän hoitaa Helsingin 
kaupungin hallintokeskuksen oikeuspalvelut.

Saatavien perintä on lailla säännelty toimiala. Perintää hoitavan tahon 
tulee huolehtia siitä, että perintää hoitavat henkilöt omaavat riittävän 
koulutuksen toimialaansa nähden. Mikäli kaupunki hoitaisi saatavien 
perinnän kokonaan omana työnään, se vaatisi nykyistä enemmän 
henkilöstöresursseja, edellyttäisi lisäkoulutusta ja perintään sopivan 
tietojärjestelmän hankintaa. Nykyisellä henkilökuntamäärällä ja 
taloushallintojärjestelmällä perintää ei pystyttäisi hoitamaan yhtä 
tehokkaasti eikä kustannustehokkaasti kuin ulkopuolista 
perintätoimistoa käyttäen
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Perinnän järjestäminen kokonaan kaupungin omana työnä edellyttäisi 
mittavia investointeja kaupungin käytössä oleviin tietotekniikan 
järjestelmiin sekä henkilötyövoimaan. Helsingin kaupunki on ottanut 
vuoden 2012 alusta käyttöön järjestelmän, jolla hoidetaan ulkoinen ja 
sisäinen laskenta, käyttöomaisuuskirjanpito, kirjanpito, laskutus sekä 
myynti ja ostoreskontra (LASKE). Kyseistä järjestelmää ei ole 
suunniteltu sellaiseen saatavien perintään, jota tällä hetkellä kaupungin 
puolesta hoitaa yksityinen perintätoimisto. LASKEjärjestelmää 
hankittaessa ei ole otettu huomioon sitä, että järjestelmän tulisi 
soveltua perintään, eikä siinä tällä hetkellä ole sellaisia ominaisuuksia, 
joita Helsingin kaupungin saatavien kokonaisvaltainen perintä 
edellyttää. Järjestelmä ei esimerkiksi laske ja päivitä saatavalle 
viivästyskorkoja, joka on olennainen osa kaupunginhallituksen 
hyväksymän perintäohjeen mukaista perintää. Jos LASKEjärjestelmää 
muunnettaisiin siten, että siihen sisältyy ominaisuuksia joiden avulla 
sitä voitaisiin tarvittavin määrin hyödyntää perintätoiminnassa, se 
vaatisi mittavan taloudellisen investoinnin. Järjestelmän ylläpitäminen 
ja kehittäminen edellyttävät säännöllistä taloudellista panostusta. 
Kaupunki ei todennäköisesti suurellakaan taloudellisella sijoituksella 
pääsisi siihen tehokkuushyötyyn, minkä se saavuttaa nyt 
hyödyntäessään perintätoimiston pitkällä kokemuksella rakennettuja 
ohjelmistoja, käytäntöjä ja perintäalan erityistä asiantuntemusta. 

Jos perintä järjestettäisiin kaupungin omana työnä, kaupungilla ei olisi 
käytössään kaikkea sellaista tietoa, jota perintätoimistolla on 
käytössään. Koska perintätoimisto huolehtii useiden velkojien 
saatavista, sillä on kaupunkia laajempi informaatiopohja esimerkiksi 
velallisen taloudellisesta tilanteesta, jolloin perintätoimenpiteet voidaan 
perinnän kaikissa vaiheissa suhteuttaa velallisenkin tilanteeseen 
sopivaksi.  Perintätoimistolla on käytössään resurssit ja välineet 
toteuttaa perintää monella tasolla, kuten sähköpostitse, puhelimitse ja 
onlineliittymän avulla, joista kaupungilla ei ole omaa kokemusta. 
Perintäpalveluiden ostaminen perintätoimistolta tuo kaupungille ja 
myös velalliselle kustannussäästöjä, sillä perintätoimistolla on 
käytössään kokonaisvaltaiset henkilö ja laitteistoresurssit, joiden avulla 
perintäkeinot valitaan tapauskohtaisesti ja myös velallisen etua 
turvaten kustannustehokkaasti. Esimerkiksi oikeudelliseen perintään 
siirtyminen ei ole aina velkojankaan kannalta tehokkain perintätapa. 

Kaupungilla tällä hetkellä voimassa oleva perintäyhteistyösopimus 
kattaa myös niin sanotun heräteperinnän, jonne kaupunki siirtää 
saatavat, joista se ei tapauskohtaisen harkinnan jälkeen päädy 
oikeudellisen perinnän aloittamiseen. Erityisesti heräteperinnän 
tehokas järjestäminen kaupungin omana työnä vaatisi lisäresursseja ja 
rahoitusta. Velan vanhentumisesta annetun lain (728/2003) mukaan 
sellainen yksityisoikeudellinen saatava, josta ei ole haettu 
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täytäntöönpanoperustetta, vanhenee kolmessa vuodessa. Velallista 
tulee siis vähintään kolmen vuoden välein muistuttaa saatavasta, jotta 
oikeus sen perimiseen jatkuisi. Sellaista yksityisoikeudellista saatavaa, 
josta ei ole haettu tuomiota, ei voi siirtää ulosottoviraston perittäväksi, 
joten vanhentumisen katkaisu on velkojan vastuulla. Mikäli saatavan 
vanhentuminen haluttaisiin katkaistavan ulosottoperinnän kautta, olisi 
saatavasta haettava tuomio ilman tapauskohtaista harkintaa mikä 
merkitsisi väistämättä velalliselle aiheutuvia oikeudenkäyntikuluja, jotka 
ovat vapaaehtoisen perinnän kuluja huomattavasti suuremmat. 
Heräteperinnässä perintätoimisto huolehtii saatavan vanhentumisen 
katkaisusta sekä seuraa lisäksi velallisen taloudellista tilannetta ja 
aloittaa tarpeelliset perintätoimenpiteet sen mukaan. 

Perintätoiminnan järjestäminen pääkaupunkiseudun yhteisen perintäorganisaation, 
vammaisjärjestön tai sosiaalisen yrityksen kautta taikka yhteistyössä HUS:n kanssa

Perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain (517/1999) mukaan 
saatavan periminen toisen lukuun on luvanvaraista. Lähtökohtaisesti 
sillä, joka haluaa periä toisen lukuun saatavia, on oltava siihen 
tarkoitukseen lupa. Mainittuun lakiin on kirjattu tarkat määritelmät siitä, 
millä edellytyksillä ja millaiselle toimijalle tällainen toimilupa voidaan 
myöntää. 

Lain mukaisesti toimilupa voidaan myöntää luotettavalle ja 
vakavaraiselle hakijalle, joka pystyy huolehtimaan toimeksiantajan 
lukuun perittävistä varoista ja siitä, että toimeksiantajaa ja velallista 
koskevat tiedot suojataan asianmukaisesti. Tämän lisäksi hakijan tulee 
ilmoittaa perintätoiminnasta vastaava henkilö. Tämä henkilö on 
velvollinen huolehtimaan siitä, että perintätoiminnassa noudatetaan 
hyvää perintätapaa ja että perintätoimintaa muutoinkin harjoitetaan 
lainmukaisesti. Vastaavalla henkilöllä on oltava riittävä käytännön 
kokemus perintätoiminnasta tai perintätoimintaan soveltuva koulutus. 

Mikä tahansa yhteisö, yritys tai järjestö ei siten voi harjoittaa 
perintätoimintaa toisen lukuun. Perintätoiminnan luvanvaraisuudesta 
annetun lain noudattamista valvoo aluehallintovirasto, jolle toimiluvan 
haltijalla on velvollisuus muun muassa toimittaa jäljennökset 
tilintarkastuskertomuksesta ja tilinpäätöksestä liitteineen kahden 
kuukauden kuluessa tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta. 

Toimiluvan saamisen ehdot täyttävän kuntien ja HUS:n yhteisen 
perintäyksikön perustaminen on teoriassa mahdollista, eikä estettä 
toiminnan järjestämiseen esimerkiksi yhtiömuodossa ole. Luonnollisesti 
tällainen järjestely tarvitsisi myös ympäristökuntien ja/tai HUS:n 
myönteisen suhtautumisen. Helsingin kaupunki ei voi yksipuolisesti 
päättää tällaista yhteistyötä aloitettavaksi. Tällaisen perintäyksikön 
luominen edellyttäisi kuitenkin mittavia järjestelmähankintoja sekä 
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riittävän koulutustason omaavien henkilöiden rekrytointia, samalla 
tavoin kuin perinnän hoitaminen kokonaisuudessaan kaupungin omana 
työnä. Erillisen oikeushenkilön perustaminen saattaisi tarkoittaa sitä, 
että myös nykyinen omana työnä suoritettava perintätoiminta sekä 
mahdollisesti laskutus ulkoistettaisiin kokonaisuudessaan omaan 
yritykseen. 

Vaihtoehto, jossa kaupungin saatavien perintä siirrettäisiin kuntien ja 
HUS:n yhteiselle perintäyksikölle ei juuri eroa siitä vaihtoehdosta jossa 
kaupunki luopuu perintätoimiston käytöstä ja hoitaa saatavien perinnän 
kokonaisuudessaan omana työnään siltä osin kuin mitä edellä on 
viitattu mittaviin tietojärjestelmäinvestointeihin ja lisätyövoiman 
tarpeeseen.

Perintätoimenpiteet ovat lainsäädännön alaisia ja niiden toteuttaminen 
edellyttää riittävää asiantuntemusta. Perintää harjoittavan tahon tulee 
tuntea perintää ohjaavat normit ja ohjeet. Helsingin kaupungin saatavat 
koostuvat yksityis ja julkisoikeudellisista saatavista. Näiden 
saatavatyyppien perinnässä on eroja, joista on säädetty lain tasolla.

Mikäli perintätoiminta järjestettäisiin yhteistyössä vammaisjärjestön tai 
sosiaalisen yrityksen kanssa, tulisi tällaisella yrityksellä olla lupa periä 
saatavia toisen lukuun. Luvan saaminen edellyttää laissa määriteltyjen 
edellytysten täyttämistä sekä riittävää osaamista perinnästä 
oikeudenalana. Perintätoimenpiteet ovat lainsäädännön alaisia, ja 
niiden toteuttaminen edellyttää riittävää asiantuntemusta ja esimerkiksi 
lainsäädännön muuttumisen jatkuvaa seuraamista ja siihen reagointia. 
Näiden valmiuksien lisäksi, sellaisella perintää harjoittavalla yrityksellä, 
joka toimisi perintäyhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa, tulisi olla 
riittävät järjestelmät ja välineet käsitellä kaupungin perintämassaa. 

Myös vammaisjärjestön tai sosiaalisen yrityksen tulisi täyttää edellä 
esitetyt vaatimukset voidakseen toimia perintäalalla. Tämän lisäksi 
vammaisjärjestön tai sosiaalisen yrityksen tulisi pystyä tarjoamaan 
perintäpalveluita riittävän edullisesti siten, että myös velalliselle 
aiheutuvat kustannukset jäävät kohtuullisiksi.

Helsingin kaupungin saatavien perinnästä aiheutuvat kustannukset ja perintäkulut

Sekä julkisoikeudellisten että yksityisoikeudellisten saatavien 
vapaaehtoisesta perinnästä eli toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
saada velallinen vapaaehtoisesti esim. kirje ja puhelinperinnällä 
maksamaan saatava, säädetään saatavien perinnästä annetussa 
laissa (513/1999, jäljempänä perintälaki).

Talpan perintätoimistolle antamien kuluttajasaatavia koskevien 
perintätoimeksiantojen perintäkulut velalliselle ennen perintälain 
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muutosta (muutos voimaan 16.3.2013) olivat selkeästi pienemmät kuin 
perintälaissa säädetyt kulujen enimmäismäärät. Perintälain 
muutoksella muun muassa alennettiin velalliselta vaadittavien 
perintäkulujen määrää. Oikeuspalveluilla tällä hetkellä käytössä olevien 
tietojen mukaan Talpan perintätoimistolle antamien kuluttajasaatavia 
koskevien perintätoimeksiantojen perintäkulut velalliselle ovat 
lakimuutoksen jälkeenkin selvästi lain sallimia enimmäismääriä 
pienemmät. Joissain tapauksissa perintätoimiston veloittama kulu on 
melkein puolet vähemmän kuin perintälain sallima enimmäismäärä. 

Tehokas ja säännönmukainen perintä on avainasemassa kun 
tarkastellaan perinnän preventiivistä vaikutusta. On olennaista 
huomioida, että perintäkulua syntyy vain saatavasta, jota ei ole 
suoritettu ajallaan. Perintäkulut ovat velalliselle myös motivaatiotekijä 
suorittaa saatava ajoissa. 

Perintätoimiston kaupungin kuluttajasaatavien perinnästä velalliselle 
aiheutuvia kuluja on pidettävä kohtuullisina. Se, että perintätoimisto 
pystyy tarjoamaan perintäpalveluitaan kaupungille edullisesti, perustuu 
perintätoimiston suureen perintämassaan, joka koostuu Helsingin 
kaupungin saatavien lisäksi satojen muiden toimeksiantajien 
saatavista. On selvää, että mitä pienempää saatavamassaa 
hallinnoidaan, sen suuremmat ovat siitä syntyvät kulut suhteessa 
saatavien kappalemäärään ja päinvastoin. Lisäksi perintätoimistolla, 
joka huolehtii useiden velkojien saatavista, on käytössään laaja 
informaatiopohja velallisen taloudellisesta tilanteesta, jolloin 
perintätoimenpiteet voidaan suhteuttaa velallisenkin tilanteeseen 
sopivaksi, mikä on omiaan kohtuullistamaan velalliselle aiheutuvan 
perintäkulun määrää. 

Yhteenveto

Perintä on lakiin perustuva toimiala. Perintätoimintaa valvotaan usealla 
taholla, ja sen harjoittaminen edellyttää riittävää juridista ja 
substanssiosaamista. Lain tai hyvän perintätavan vastaisella perinnällä 
on seurauksia, ja perintälupaa haettaessa ilmoitetun henkilön tulee 
huolehtia siitä, ettei perintää harjoiteta lain tai säännösten vastaisesti, 
eikä perintätoiminnasta aiheutuu velallisen tai toimeksiantajan 
oikeudenloukkauksia.

Perintäpalveluiden ostaminen miltä tahansa toimijalta, vammaisjärjestöt 
ja sosiaaliset yritykset mukaan lukien edellyttäisi siten sitä, että 
palveluntuottajalla olisi riittävä juridinen tietotaito periä saatavia. 
Kaupungin ostopalveluna hankkimat perintäpalvelut kilpailutetaan lain 
säännösten mukaisesti. Kilpailutukseen voi ottaa osaa sellainen yritys, 
joka täyttää lain ja kilpailutuksen mukaiset edellytykset. Riittävän 
suorituskyvyn omaava vammaisjärjestö tai sosiaalinen yritys voi 
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halutessaan ottaa osaa kilpailutukseen.

Mikäli kuntien yhteistä perintäorganisaatiohanketta lähdettäisiin 
viemään eteenpäin, tulisi hankkeen tarkemmassa suunnittelussa ottaa 
riittävästi huomioon hankkeen kustannukset, 
henkilöresurssikustannukset, henkilöstön mahdollinen ulkoistaminen 
kunnan palveluksesta perustettavan yksikön palvelukseen sekä 
perintätoiminnan luvanvaraisuus.

Tarkasteltaessa perintätoiminnan järjestämistä kunnan omana työnä 
olisi tilanne se, että kaupungin resursseilla tehtävä kokonaistyömäärä 
kasvaisi merkittävästi, mikä vaatisi perintätoimintaan ohjattujen 
resurssien lisäämistä henkilöstö ja laitteistotasolla, jos perinnän 
tehokkuus ja palvelutaso haluttaisiin säilyttää nykyisenä.

Helsingin kaupunki huolehtii osaltaan sitä, että sen saatavista 
aiheutuneet perintäkulut eivät ole velalliselle kohtuuttomia. Velalliselle 
aiheutuva kulu on yksi perintäpalveluiden kilpailutuksessa huomioitu 
seikka ja kaupungin tämän hetken perintäyhteistyökumppanin 
kaupungin saatavista perimät perintäpalkkiot ovat huomattavasti alle 
lain salliman enimmäistason. Perintätoimiston resurssit perintätoimiin 
ovat lähtökohtaisesti tehokkaammat kuin kaupungilla, ja perintää 
voidaan myös siitä syystä suorittaa pienemmillä yksikkökustannuksilla. 
Mikäli kaupungille hankittaisiin vastaavat resurssit, tai perintäpalvelu 
ostettaisiin toimijalta joka ei valmiina omaa samanlaisia resursseja, 
syntyisi siitä merkittäviä kustannuksia, joka viime kädessä näkyisi 
perintäpalveluista palveluntarjoajalle maksettavassa hinnassa. 
Velalliselta perittävän perintäkulun tulisi kattaa perinnästä aiheutuneet 
kustannukset, sillä ei ole kannattavaa harjoittaa perintää jonka kulut 
ylittävät perinnällä tuloutetut saatavat. Millä tahansa muulla tapaa 
järjestetyn perinnän kustannukset todennäköisesti ylittäisivät 
kilpailutuksen voittaneelta perintätoimistolta ostetun palvelun 
kustannukset, jolloin kohonneet kustannukset olisi vyörytettävä 
korkeamman perintäpalkkion kautta saatavansa maksamatta jättäneille 
velallisille ja ylimenevältä osalta katettava verovaroin.

Lisätiedot
Minna Markkila, asiamies, puhelin: 310 36183

minna.markkila(a)hel.fi
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§ 218
Kj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om 
lösgörande av Helsingfors från kärnkraftsprojekt

HEL 2012014526 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Yrjö Hakanen 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 Yrjö Hakanen 
understödd av ledamoten Vesa Korkkula under diskussionen hade 
föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny 
beredning.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet 
röstar ja; vinner nej, har ledamoten Yrjö Hakanens förslag om 
återremiss godkänts.

4 omröstningen

JAförslag: Fortsättning
NEJförslag: Stadsfullmäktige återremitterar ärendet för ny beredning.

Jaröster: 51
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa AskoSeljavaara, Harry Bogomoloff, 
Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi 
Hallaaho, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nina 
Huru, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja 
Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Harri 
Lindell, Päivi Lipponen, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse 
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Männistö, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia 
Pakarinen, Anniina Palm, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus 
Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Aura 
Salla, Lea Saukkonen, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Johanna 
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Astrid Thors, Karita Toijonen, UllaMarja 
Urho, Mirka Vainikka, Markku Vuorinen

Nejröster: 29
Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Sirkku Ingervo, Jessica Karhu, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli 
Kousa, Essi Kuikka, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Elina 
Moisio, Antti Möller, Laura Nordström, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, 
Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Jukka 
Relander, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Kaarin Taipale, Thomas 
Wallgren, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Blanka: 1
Pekka Saarnio

Frånvarande: 4
Tom Packalén, Jaana Pelkonen, Anni Sinnemäki, Tuomas Tuure

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Matti Malinen, chef för koncernenheten, telefon: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite
2 Äänestyslista

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta 
motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Yrjö Hakanen och 34 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att stadsfullmäktige ska föreläggas en utredning om huruvida 
Helsingfors är med i beredningen av nya kärnkraftprojekt genom Oy 
Mankala Ab eller på något annat sätt och de föreslår att staden ska 
besluta att inte delta i nya kärnkraftprojekt.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet från direktionen för Helsingfors 
Energi och konstaterar att Helsingfors Energi är med i Industrins kraft 
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Abp:s kärnkraftprojekt Olkiluoto 3 och i tävlings och planeringsfasen 
för projektet Olkiluoto 4. Deltagandet baserar sig på stadsfullmäktiges 
följande beslut:

 Stadsfullmäktige har 12.11.2003 (§ 243, stadsstyrelsens 
verkställighetsbeslut 17.11.2003, § 1308) beslutat att Helsingfors 
Energi och Oy Mankala Ab ska delta i Industrins Kraft Abp:s 
kärnkraftsverksprojekt Olkiluoto 3.

 Stadsfullmäktige har 26.10.2011 (§ 201, stadsstyrelsens 
verkställighetsbeslut 31.10.2011, § 971) beslutat att Helsingfors 
Energi och Oy Mankala Ab ska delta i tävlings och 
planeringsfasen för Industrins Kraft Abp:s kärnkraftsverksprojekt 
Olkiluoto 4. I fråga om projektet Olkiluoto 4 kommer delägarna i 
Industrins Kraft Abp efter tävlings och planeringsfasen att 
separat besluta om att delta i själva investeringsprojektet.

Dessutom är Helsingfors stad genom Vanda Energi Ab med i projektet 
Olkiluoto 3 och i planeringsfasen för projektet Olkiluoto 4 och för 
Fennovoimas kärnkraftsprojekt i Pyhäjoki. Vanda Energi Ab beslutar 
senare separat om att delta i själva projektet Olkiluoto 4 och i 
Fennovoimas projekt. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Matti Malinen, chef för koncernenheten, telefon: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 15.05.2013 § 148

Bordlades 15.05.2013

HEL 2012014526 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga 
ärendet.
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Matti Malinen, chef för koncernenheten, telefon: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 06.05.2013 § 538

HEL 2012014526 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

29.04.2013 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Helsingin Energian johtokunta 18.12.2012 § 72

HEL 2012014526 T 00 00 03

Päätös

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän 
ehdotuksen mukaisen lausunnon:

Suomi on osana Euroopan Unionia sitoutunut vähentämään 
ilmastonmuutosta voimistavia kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla 
vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Energian tuotannosta aiheutuu noin 80 prosenttia Suomen 
kasvihuonekaasupäästöistä. Sähköä voidaan tuottaa ilman 
hiilidioksidipäästöjä mm. ydin, vesi ja tuulivoimalla. Myöskään 
bioenergian käyttö ei laskennallisesti lisää ilmakehän 
hiilidioksidimäärää.

Ydinvoima on sähkön saannin varmuuden, pitkän tähtäimen sähkön 
kilpailukykyisten tuotantokustannusten sekä 
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kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamisen kannalta tarkasteltuna 
varteenotettava sähköntuotantomuoto.

Helsingin kaupunki julkisti tammikuussa 2008 energiapoliittisia 
linjauksia koskevan selonteon. Kasvihuonekaasupäästöjen ja 
uusiutuvan energian kannalta selonteossa linjataan mm. seuraavasti: 
”selvitetään keinoja vähentää 20 prosenttia kasvihuonekaasupäästöjä 
vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä sekä nostaa uusiutuvan 
energian osuus 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä”. 

Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 8.12.2010 (§ 271, 
päivitetty 18.1.2012 §10) Helsingin Energian kehitysohjelman kohti 
hiilineutraalia tulevaisuutta. 

Toteuttamalla kehitysohjelmaa Helsingin Energia mm. vähentää 
energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä 20 % vuoden 1990 tasosta. 
Pidemmän aikavälin tavoitteena Helsingin Energialla on hiilineutraali 
tuotanto vuoteen 2050 mennessä. Energian toimitusvarmuus pohjautuu 
useisiin tuotantomuotoihin, joihin kuuluvat, uusiutuvat bio, vesi ja 
tuulienergia, hiilidioksidivapaa ydinvoima sekä fossiiliset polttoaineet 
maakaasu, kivihiili ja öljy. 

Tavoitteisiin pääsemiseksi Helsingin Energia on Helsingin 
kaupunginvaltuuston päätöksen 18.1.2012 (§10)  mukaisesti 
käynnistänyt kehitysohjelman toteuttamisen.

Helsingin Energia on mukana Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 3 
voimalaitoshankkeessa sekä Olkiluoto 4 hankkeen kilpailu ja 
suunnitteluvaiheessa. Osallistuminen hankkeisiin perustuu seuraaviin 
kaupunginvaltuuston päätöksiin:

 Helsingin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.11.2003 (§ 
243, kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätös 17.11.2003 § 
1308)  päättänyt Helsingin Energian ja Oy Mankala Ab:n 
osallistumisesta Teollisuuden Voiman Olkiluoto 3 
–ydinvoimalaitoshankkeeseen. 

 Helsingin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.10.2011 (§ 
201, kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätös 31.10.2011 § 
971) päättänyt Helsingin Energian ja Oy Mankala Ab:n 
osallistumisesta Olkiluoto 4 ydinvoimalaitoshankkeen kilpailu ja 
suunnitteluvaiheeseen. Olkiluoto 4 –hankkeen osalta tulevat 
Teollisuuden Voima Oyj:n osakkaat kilpailu ja 
suunnitteluvaiheen jälkeen erikseen päättämään 
osallistumisestaan itse investointihankkeeseen.

Esittelijä
Toimitusjohtaja
Pekka Manninen
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Lisätiedot
Pekka Manninen, Toimitusjohtaja, puhelin: +358 9 617 2000

pekka.manninen(a)helen.fi
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§ 219
Kj / Den av ledamoten Kati Peltola väckta motionen om ökad 
tillgång till öppna data

HEL 2012016886 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
Marko Karvinen, strategichef, telefon: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Peltola Kati valtuustoaloite Kvsto 12.12.2012 asia 18

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Kati Peltola väckta 
motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Kati Peltola och 8 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
staden ska utveckla den öppna utvärderingen av sin verksamhet i 
enlighet med principerna i motionen. Enligt motionen gör de nuvarande 
datasystemen det möjligt att publicera motiveringar till och 
konsekvenser av beslutsförslag. Som exempel nämns antalet personer 
som använder tjänster, kostnaderna för tjänster, de anställdas och 
lokalernas andel av kostnaderna och uppföljning av enskilda projekt i 
investeringsplanen.

Stadsstyrelsen framhåller att till det som betonats av stadsfullmäktige 
och stadsstyrelsen de senaste åren hör att stadens datalager ska 
offentliggöras och öppna data utnyttjas i både beslutsfattandet och 
tjänsteutvecklingen.  

Följande tre stycken ingår i budgeten för år 2013, som är godkänd av 
stadsfullmäktige: Projektet Helsinki Region Infoshare, www.hri.fi, gör 
städernas informationsmaterial och annat informationsmaterial 
tillgängligt för alla. Materialet får användas fritt och gratis. Tjänsten 
utvecklas och informationsutbudet ökas hela tiden bl.a. utifrån 
användarnas erfarenheter. Avsikten är att det redan vid utgången av år 
2012 ska finnas en stor mängd statistik och annan offentlig information 
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om Helsingforsregionen och om kommunerna och olika områden i 
regionen i form av öppna data.

Syftet med ITprogrammet är att stärka stadens digitala 
informationsbas och bygga ut de datalager med grundläggande 
information som är gemensamma för hela staden. Projektet Helsinki 
Region Infoshare ger en modell för hur information kan göras tillgänglig 
och innebär att offentlig information om Helsingfors och hela regionen 
kan distribueras för allmänt bruk efter att projektet har blivit en 
grundläggande tjänst år 2013.

Projektet Helsinki Region Infoshare, öppna regionala data, gör det 
möjligt att lätt och snabbt få information via internet och ökar 
informationssökningen enligt självbetjäningsprincipen, vilket sparar tid 
och möda för alla parter. Tack vare att informationen är öppen kan ett 
brett förvaltningsövergripande deltagande och samarbete bedrivas och 
informationen få användas av andra också för kommersiella ändamål.

Ramen för förslaget till budget för år 2014 och anvisningar om hur 
budgetförslaget och förslaget till ekonomiplan för åren 2014–2016 ska 
utarbetas godkändes av stadsstyrelsen 25.3.2013. Stadsstyrelsen 
anser enligt dessa att alla förvaltningar bör främja öppen och fri 
informationsdelning genom att öppna sina offentliga datalager så att de 
blir fritt tillgängliga. Förvaltningarna bör beakta den målarkitektur och 
den projektstyrning som är gemensamma för hela staden och när de 
gör nyanskaffningar se till att applikationerna har öppna gränssnitt och 
är kompatibla.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marko Karvinen, strategichef, telefon: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Peltola Kati valtuustoaloite Kvsto 12.12.2012 asia 18

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 15.05.2013 § 149

Bordlades 15.05.2013
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HEL 2012016886 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga 
ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marko Karvinen, strategichef, telefon: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 461

HEL 2012016886 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
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
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§ 220
Kj / Den av ledamoten Belle Selene Xia väckta motionen om förbud 
för tiggare mot obehörigt uppehåll 

HEL 2013003025 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Belle Selene Xia väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Samtidigt godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att stadsfullmäktige 
föreläggs alternativa framställningar om hur människor 
från utlandet som tjänar sitt levebröd med att tigga i 
Helsingfors kan erbjudas en eller flera platser där de mot 
en liten avgift tryggt kan övernatta, sköta sin hygien och 
inleda positiv växelverkan med myndigheterna och med 
andra stadsbor. (Thomas Wallgren)

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 Jussi Hallaaho 
understödd av ledamoten Lasse Männistö under diskussionen hade 
föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till 
stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att staden ska inleda en 
aktiv dialog med staten och försöka främja lagstiftningsprojekt i syfte att 
få ett förbud mot tiggeri infört i ordningslagen.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet 
röstar ja; vinner nej, har ledamoten Jussi Hallaahos förslag om 
återremiss godkänts.
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5 omröstningen

JAförslag: Fortsättning
NEJförslag: Stadsfullmäktige återremitterar ärendet för ny beredning 
utgående från att staden ska inleda en aktiv dialog med staten och 
försöka främja lagstiftningsprojekt i syfte att få ett förbud mot tiggeri 
infört i ordningslagen.

Jaröster: 52
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa AskoSeljavaara, Gunvor 
Brettschneider, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari 
Holopainen, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, 
Jessica Karhu, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Essi 
Kuikka, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Petra Malin, 
Silvia Modig, Elina Moisio, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari 
Mäkimattila, Antti Möller, Laura Nordström, Hannu Oskala, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa 
Puhakka, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima 
Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Aura Salla, Anni Sinnemäki, 
Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Kaarin Taipale, 
Astrid Thors, Karita Toijonen, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, 
Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Nejröster: 28
Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi 
Hallaaho, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nina Huru, Seppo 
Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Terhi Koulumies, Harri 
Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Lasse 
Männistö, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Jaana 
Pelkonen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Lea Saukkonen, Ilkka Taipale, UllaMarja Urho

Blanka: 3
Kauko Koskinen, Tomi Sevander, Johanna Sydänmaa

Frånvarande: 2
Tom Packalén, Tuomas Tuure

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Efter att ha förklarat diskussionen i själva ärendet avslutad anförde 
ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Thomas Wallgren 
understödd av ledamoten Dan Koivulaakso under diskussionen hade 
föreslagit följande hemställningskläm:
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Stadsfullmäktige förutsätter att stadsfullmäktige föreläggs alternativa 
framställningar om hur människor från utlandet som tjänar sitt levebröd 
med att tigga i Helsingfors kan erbjudas en eller flera platser där de 
mot en liten avgift tryggt kan övernatta, sköta sin hygien och inleda 
positiv växelverkan med myndigheterna och med andra stadsbor.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först 
stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omsröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Thomas 
Wallgrens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter 
sig klämmen röstar nej.

6 omröstningen

JAförslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsfullmäktige föreläggs 
alternativa framställningar om hur människor från utlandet som tjänar 
sitt levebröd med att tigga i Helsingfors kan erbjudas en eller flera 
platser där de mot en liten avgift tryggt kan övernatta, sköta sin hygien 
och inleda positiv växelverkan med myndigheterna och med andra 
stadsbor.
NEJförslag: Motsätter sig

Jaröster: 47
Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, 
Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, 
Ville Jalovaara, Jessica Karhu, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli 
Kousa, Essi Kuikka, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Elina 
Moisio, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Antti Möller, 
Laura Nordström, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, 
Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Aura Salla, Tomi 
Sevander, Anni Sinnemäki, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna 
Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Astrid Thors, Karita Toijonen, 
Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Nejröster: 25
Sirpa AskoSeljavaara, Matti Enroth, Jussi Hallaaho, Eero 
Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nina Huru, Seppo 
Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Terhi Koulumies, Harri 
Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Lasse 
Männistö, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Jaana 
Pelkonen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Lea Saukkonen
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Blanka: 11
Maija Anttila, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Kauko Koskinen, Timo 
Laaninen, Päivi Lipponen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Johanna 
Sydänmaa, UllaMarja Urho, Markku Vuorinen

Frånvarande: 2
Tom Packalén, Tuomas Tuure

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Thomas Wallgrens förslag 
till hemställningskläm. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Matti Koskinen, stf. chef för säkerhets och beredskapsenheten, telefon: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Belle Selene Xian aloite
2 Äänestyslistat

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Belle Selene Xia 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Belle Selene Xia föreslår i sin motion att Helsingfors stad 
ska utreda möjligheten till förbud för tiggare mot obehörigt uppehåll. 
Som alternativ föreslår hon att romska tiggare ska söka tillstånd hos 
staden för tiggeri.

Stadsstyrelsen påpekar att EUmedborgare på basis av direktivet om 
unionsmedborgares fria rörlighet har rätt att uppehålla sig i Finland i tre 
månader utan att registrera sig. EUmedborgare som uppehåller sig i 
Finland i mer än tre månader måste registrera sig hos polisinrättningen 
på sin boningsort inom tre månader räknat från ankomstdagen. 
Ansökningar om uppehållstillstånd från andra än medborgare i 
EU/EESländer behandlas och tillstånd beviljas av migrationsverket.

Stadsstyrelsen slog fast riktlinjer för tiggarfrågan 13.6.2011. Helsingfors 
är helt och hållet planlagt, och det är tillåtet att slå läger bara på platser 
angivna i detaljplanerna. Tillfälliga läger kräver tillstånd från 
markägaren, och åtgärder vidtas omedelbart mot olovliga läger. Olika 
förvaltningar inom stadsorganisationen agerar inom ramen för sitt 
verksamhetsområde och tillsammans med varandra när det gäller att 
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bemöta romska tiggare och minska och förebygga följdverkningar av 
tiggeriet. 

Bestämmelserna om allmän ordning är desamma i hela landet sedan 
1.10.2003. Innan ordningslagen (612/2003) trädde i kraft kunde 
kommunerna ge bestämmelser i en ordningsstadga för att främja 
allmän ordning och säkerhet. Enligt ordningslagen är det förbjudet att 
äventyra den allmänna ordningen och säkerheten och att orsaka 
störning. Tiggeri är inte olagligt, och det går inte att ingripa mot tiggeriet 
om det inte är störande på det sätt som avses i ordningslagen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Matti Koskinen, stf. chef för säkerhets och beredskapsenheten, telefon: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Belle Selene Xian aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 15.05.2013 § 150

Bordlades 15.05.2013

HEL 2013003025 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga 
ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Matti Koskinen, stf. chef för säkerhets och beredskapsenheten, telefon: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 462

HEL 2013003025 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Belle Selene Xian 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Matti Koskinen, turvallisuus ja valmiusyksikön päällikkö vs., puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi
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§ 221
Ryj / Den av ledamoten Pekka Saarnio väckta motionen om 
utredning av arbetsförhållandena i fråga om de av HRT köpta 
trafiktjänsterna

HEL 2012013813 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
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Pekka Saarnion valtuustoaloite
2 HS:Ln lausunto 7.3.2013

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Pekka Saarnio 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Pekka Saarnio och 6 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att Helsingfors stad ska kräva att samkommunen Helsingforsregionens 
trafik (HRT) utreder arbetsförhållandena i fråga om de trafiktjänster 
som den köper och att den klargör hur den följer arbetslagstiftningen 
och kollektivavtalen.

Stadsstyrelsen hänvisar till ett utlåtande och framhåller att HRT i sin 
verksamhet följer lagen om beställarens utredningsskyldighet och 
ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft. HRT kräver av sina 
avtalspartner lagstadgade utredningar om vilket kollektivavtal som ska 
tillämpas och om vilka andra centrala avtalsvillkor som ska gälla. 
Trafikföretagen följer själva sina anställdas arbetstider. HRT har inte 
rätt att i resekortssystemet granska logguppgifter som hänför sig till 
enskilda chaufförer. 

HRT känner inte till fall där trafikföretag brutit mot arbetslagstiftningen 
eller kollektivavtalen. Om oegentligheter kommer fram kan HRT vid 
behov informera arbetarskyddsdistriktet om saken.
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Stadsstyrelsen anser att HRT i sin verksamhet och i villkoren i sina 
trafikeringsavtal i tillräckligt hög grad beaktat sådant som har att göra 
med uppgiften att följa arbetsförhållandena i busstrafiken.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Pekka Saarnion valtuustoaloite
2 HS:Ln lausunto 7.3.2013

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 15.05.2013 § 153

Bordlades 15.05.2013

HEL 2012013813 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

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 465

HEL 2012013813 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Pekka Saarnion 
aloitteen loppuun käsitellyksi.
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Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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§ 222
Ryj / Den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen om bättre 
energieffektivitet i det gamla byggnadsbeståndet

HEL 2012014525 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Ebeling Mika valtuustoaloite Kvsto 24.10.2012 asia 16

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Mika Ebeling väckta 
motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Mika Ebeling föreslår följande i sin motion:

Energieffektiviteten i det gamla byggnadsbeståndet lämnar mycket att 
önska. Många är villiga att förbättra energieffektiviteten i sitt hus, men 
de är kanske inte säkra på hur man ska gå till väga. Dessutom råder 
det osäkerhet om hur lång återbetalningstiden för investeringen blir. 
Osäkerheten fördröjer beslut och eventuella planer blir aldrig 
förverkligade. Jag anser att staden under dessa omständigheter har 
möjligheten att agera på ett fördelaktigt sätt för såväl staden och 
invånarna som miljön.

Jag föreslår att staden aktivt ska hjälpa invånarna att förbättra 
energieffektiviteten genom att tillhandahålla en rådgivningsservice som 
ska ha till uppgift att föreslå ändamålsenliga åtgärder för de husbolag 
och privata fastighetsägare som vill förbättra energieffektiviteten och 
behöver råd. Dessutom föreslår jag att staden ska bevilja lån till 
invånarna för att de ska vidta dessa åtgärder så att de som får nytta av 
bättre energieffektivitet kan återbetala sitt lån till staden med de 
besparingar de får. Tanken bakom detta är att kostnaderna för 
invånarna inte stiger i något skede, utan lånet återbetalas i samma takt 
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som den effektivare energiförbrukningen medför besparingar. Staden 
kan ta ut en rimlig ränta på lånet. När lånet har återbetalats får 
husbolagen och de privata fastighetsägarna de ekonomiska 
besparingarna. Miljön gynnas av den lägre energikonsumtionen och 
stadens utsläpp minskar.

Stadsstyrelsen konstaterar att målet för stadens hållbara verksamhet i 
förslaget till stadens strategiprogram 2013–2016 är att minska 
koldioxidutsläppen i hela Helsingfors med minst 30 % från 1990 års 
nivå fram till 2020. För att uppnå målet ska staden som en åtgärd, som 
också gäller för det gamla byggnadsbeståndet, före utgången av 2013 
göra en utredning om alternativa sätt att minska utsläppen, inklusive 
kostnadskalkyler. I utredningen ska möjligheterna att uppnå målet och 
kostnaderna för de mest kostnadseffektiva sätten att göra detta 
utvärderas. Därefter kan åtgärderna även sättas i preferensordning på 
basis av deras kostnader och fördelar.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena från byggnadsnämnden, 
nämnden för allmänna arbeten och bostadsproduktionskommittén och 
konstaterar följande:

Bestämmelser

Energieffektiviteten i byggandet och i byggnadsbeståndet styrs med 
nationella bestämmelser som baserar sig på flera avtal och direktiv på 
EUnivå. Tidigare gällde energibestämmelserna i Finlands 
byggbestämmelsesamling bara för nybyggnader, men de nya 
energibestämmelserna som träder i kraft i början av september 2013 
gäller även för sådant reparationsbyggande som kräver tillstånd. Den 
nya lagen om energicertifikat som träder i kraft räknat från juni 2013 
gör att byggnadernas totalenergigranskning och energikoefficienterna 
för olika energiformer gradvis kommer att gälla även för det gamla 
byggnadsbeståndet.

Energirådgivning

Arbets och näringsministeriet (ANM) och Sitra har under de senaste 
åren understött speciellt energirådgivningen för konsumenter, vilken 
syftar till att effektivisera energiförbrukningen och användningen av 
förnybar energi. Den landsomfattande energirådgivningen för 
konsumenter samordnas av Motiva Oy. Som stöd för 
rådgivningsställena i regionerna och i landskapen öppnas år 2013 en 
informationsportal med ett gemensamt underlag för elektroniska 
tjänster och material. Målet är att den avgiftsfria energirådgivningen på 
ett jämlikt sätt ska nå finländarna.

Det av Helsingfors stad grundade rådgivningscentret Klimatinfo, som 
räknat från ingången av 2013 överfördes till samkommunen 
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Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), har till uppgift att handleda 
invånarna i att göra sitt liv och sina handlingssätt mer klimatpositiva 
och ekologiskt effektiva. För invånarna erbjuds tjänster och 
informationskanaler i fråga om energieffektivitet och energibesparing, 
val av miljöpositiva färdsätt, förnuftig användning av vatten, 
förebyggande av avfallsuppkomst, minskning av konsumtion och 
materialeffektivitet.

De stora städerna (Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Uleåborg, Vanda 
och Åbo) har bildat ett klimatnätverk som strävar efter konkreta projekt i 
syfte att uppnå klimatmålen. De stora städernas klimatnätverk har som 
mål att bl.a. uppmuntra invånarna till energibesparing och 
klimatåtgärder. I huvudstadsregionen inleddes i slutet av 2012 projektet 
Asukkaiden ilmastoteot asuinalueilla ASIAA! med Mellungsby som ett 
av pilotområdena. Byggnadstillsynsverket har deltagit i att komma med 
verksamhetsidéer och ordnat energikvällar för invånarna i Mellungsby.

Helsingfors Energis Energicentrum ger information om energisparande 
i boende och råd om hushållsapparater och användningen av dem och 
berättar om deras egenskaper. Servicen är gratis och tillgänglig för alla. 
Kunderna kan låna en förbruknings, fukt, ljus eller 
yttemperaturmätare eller en regelsökare. I Energicentrum som ligger i 
Elhuset i Kampen finns en utställning med hushållsapparater och 
undervisningslokaler.

De kommunala byggnadstillsynsmyndigheterna spelar en viktig roll i att 
förbättra energieffektiviteten i den byggda miljön. Inom ramen för 
projektet Energialisäarvoa rakennusvalvonnan ohjauksella, som 
samordnas av Rakennustarkastusyhdistys RTY ry, uppdaterades bl.a. 
Helsingfors byggnadstillsyns webbsida Rakentajan ekolaskuri och det 
informationsmaterial som byggnadsinspektörer ger sina kunder.

Helsingfors stads byggnadstillsyn har tillämpat förutseende 
tillståndsbehandling i över tio år. Det förutseende perspektivet är viktigt 
eftersom de viktigaste besluten med tanke på byggnadernas 
energiförbrukning fattas redan i början av projektplaneringen. 
Byggnadstillsynsverkets webbportal Energiatehokas Helsinki på 
förvaltningens webbplats ger information om boende, nybyggande och 
reparationsbyggande för kommuninvånarna.

Helsingfors stads byggnadstillsyn öppnade i oktober 2012 i sina lokaler 
ett kundbetjäningsställe Tellinki som utöver telefonrådgivning också ger 
personlig handledning. I samma lokaler fungerar 
byggnadstillsynsverkets arkiv och ett informationstorg där kunderna 
även på egen hand kan söka den information de behöver. På Tellinki 
har man ordnat flera informationskvällar för nya småhus och 
tomtägare under hösten och vintern. Under de senaste åren har 
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byggnadstillsynsverkets sakkunniga varit med om att presentera olika 
perspektiv på energieffektiviteten inom reparationsbyggande vid flera 
tillställningar och förvaltningens förortsarkitekter har utarbetat 
anvisningar för renoveringssätt bl.a. för Mellersta Nordsjö, Malmgård 
och Norra Haga.

Förbättring av energieffektiviteten i stadens egna bostadsfastigheter

Helsingfors stad äger cirka 56 500 hyresbostäder. Staden sköter 
ägarskapet och underhållet av hyresbostäderna främst genom 
fastighetsbolag. Den största fastighetsägaren är Helsingfors stads 
bostäder Ab som äger över 43 000 aravabostäder finansierade med 
statligt lån. Vid ombyggnad i Helsingfors stads fastighetsbolag beaktas 
de bestämmelser om energieffektivitet som är giltiga vid tidpunkten för 
ombyggnaden. I samband med ombyggnader förbättras byggnadernas 
energieffektivitet om det är möjligt tekniskt, funktionellt och ekonomiskt 
sett. Ombyggnaderna och de förbättringar av energieffektiviteten som 
eventuellt genomförs i samband med dessa finansieras i första hand 
med räntestödslån och stadens egna medel.

Finansiering för energieffektivitetsåtgärder

På fastighetskontorets bostadsavdelning finns för tillfället en enhet för 
reparationsfinansiering som har till uppgift att bl.a. bevilja statliga 
reparations och energiunderstöd för bostadshus och bostäder. 
Dessutom ger bostadsavdelningen utlåtanden om statens 
räntestödslån. Energieffektiviteten är en förutsättning för att 
räntestödslån ska beviljas.

Husbolag och andra fastighetsägare har möjlighet att få lån för 
renoveringsbehov från penninginrättningar eftersom husen och 
fastigheten vanligen utgör tillräcklig säkerhet för lånet. På grund av den 
låga räntenivån har finansieringen varit relativt förmånlig under de 
senaste åren.

I vissa länder i Europa har man testat finansieringsmodeller som 
motsvarar den förslagna modellen och som bygger på att ett företag 
som tillhandahåller energitjänster beviljar lån med lång 
återbetalningstid för energieffektivitetsprojekt inom den privata 
bostadssektorn och ger spargaranti för de vidtagna åtgärderna. 
Finansieringsmodellerna har inte blivit allmänna bl.a. därför att det är 
svårt att utvärdera besparingarna och dessa kan bli mindre än 
prognoserat. Dessutom har återbetalningstiderna varit mycket långa 
med tanke på finansiärerna.

Sammandrag
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Stadsstyrelsen konstaterar att det är viktigt att förbättra 
energieffektiviteten i det gamla byggnadsbeståndet i enlighet med 
motionen. Det verkar dock inte vara behövligt att erbjuda sådan 
rådgivningsverksamhet för husbolag och privata fastighetsägare som 
föreslås i motionen eftersom stadens förvaltningar och inrättningar, 
HRM, klimatnätverket för de stora städerna och staten för tillfället 
tillhandahåller många olika typer av energirådgivning.

Stadsstyrelsen konstaterar dessutom att det för närvarande är lätt att få 
lån från penninginrättningar med rimlig ränta och på vissa villkor 
räntestödslån och understöd från staten för förbättring av 
energieffektiviteten. Det är därför inte behövligt att genomföra den i 
motionen upptagna finansieringsmodellen som bygger på att staden 
beviljar lån för privata husbolag och fastighetsägare för åtgärder för 
bättre energieffektivitet. Den föreslagna finansieringsmodellen är 
dessutom besvärlig att förverkliga eftersom den är kopplad till 
energibesparingar och till att boendekostnaderna inte ska stiga i något 
skede.

Stadsstyrelsen konstaterar till slut att Helsingfors före utgången av 
2013 ska göra en utredning om alternativa sätt att minska utsläpp, 
inklusive kostnadskalkyler, i enlighet med förslaget till strategiprogram 
2013–2016. I utredningen kommer möjligheterna att uppnå målet och 
kostnaderna för de mest kostnadseffektiva sätten att göra detta 
utvärderas. Därefter kan åtgärderna också sättas i preferensordning på 
basis av deras kostnader och fördelar. Utifrån utredningen är det även 
möjligt att välja sådana energieffektivitetsåtgärder som lämpar sig för 
det gamla byggnadsbeståndet. I fortsättningen kommer 
energibestämmelserna att gälla också för sådant byggande som kräver 
tillstånd i det gamla byggnadsbeståndet. Detta kommer att förbättra 
energieffektiviteten i det gamla byggnadsbeståndet i framtiden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Ebeling Mika valtuustoaloite Kvsto 24.10.2012 asia 16

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria
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Stadsfullmäktige 15.05.2013 § 156

Bordlades 15.05.2013

HEL 2012014525 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga 
ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 468

HEL 2012014525 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mika Ebelingin 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 19.03.2013 § 118

HEL 2012014525 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Ajatus vanhan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisesta 
on hyvä ja kannatettava ja olemassa olevan rakennuskannan 
energiatehokkuuden edistämistä on jatkettava Helsingin kaupungissa 
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mahdollisimman monipuolisesti sekä palvelu että 
asuinrakennuskannassa.

Taloyhtiöille ja yksityisille kiinteistönomistajille tarkoitetun, 
rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävän 
kuluttajaneuvonnan edistäminen on Helsingin kaupungin kannalta 
tärkeää ja neuvonnan järjestämiseksi on jo toimittukin.

Energiatehokkuuden parantamisessa kaupunkilaisia sekä pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä auttaa v. 2010 perustettu Ilmastoinfo.

Kaupunkilaiset voivat kääntyä energiatehokkuusasioissa myös 
Helsingin Energian energiakeskuksen ja Rakennusvalvontaviraston 
puoleen.

Myös Helsingin kaupungin ulkopuoliset asiantuntijatahot tarjoavat 
energianeuvontaa taloyhtiöille ja yksityisille kiinteistönomistajille. Näistä 
tahoista mainittakoon esim. Motiva Oy ja Suomen Omakotiliitto.   

Ajatusta Helsingin kaupungin lainoittamista, vanhaan rakennuskantaan 
kohdistuvista energiatehokkuuden edistämistoimista on käsitelty myös 
ns. PEKraportissa. Talous ja suunnittelukeskus ottanee kantaa 
asiaan.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Jukka Forsman, toimistopäällikkö, puhelin: 31038484

jukka.forsman(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimikunta 06.03.2013 § 29

HEL 2012014525 T 00 00 03

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Suomessa rakennusten energiatehokkuussääntely perustuu 
maankäyttö ja rakennuslain sekä maankäyttö ja rakennusasetuksen 
rakentamisen olennaisia vaatimuksia koskevalle sääntelylle sekä 
ympäristöministeriön asetuksina annetulle Suomen 
rakentamismääräyskokoelmalle. 

Rakennusten energiatehokkuuden kannalta keskeisin 
rakentamismääräyskokoelman osa on ympäristöministeriön 30 päivänä 
maaliskuuta 2011 antama asetus rakennusten energiatehokkuudesta. 
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Asetuksella annetut energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset 
koskevat vain uusia rakennuksia ja niissä olevia teknisiä järjestelmiä, 
eikä niitä sovelleta korjausrakentamisessa. 

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laiksi maankäyttö ja 
rakennuslain muuttamisesta. Lain on tarkoitus tulla voimaan kuluvana 
vuonna. Lakiehdotuksen mukaan olemassa olevan rakennuksen 
energiatehokkuuden parantamista edellytetään hankkeissa, joille 
haetaan lupa. ”Energiatehokkuutta olisi parannettava silloin, kun se on 
teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa.” 

Maankäyttö ja rakennuslaki korostaa rakennushankkeeseen ryhtyvän 
velvollisuutta huolehtia rakennuksen turvallisuudesta ja 
terveellisyydestä sekä kiinteistön huollosta ja kunnossapidosta.

MRL edellyttää, että ”Rakennus ympäristöineen on pidettävä 
sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, 
turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta 
ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Rakennus ja sen 
energiahuoltoon kuuluvat järjestelmät on pidettävä sellaisessa 
kunnossa, että ne rakennuksen rakennustapa huomioon ottaen 
täyttävät energiatehokkuudelle asetetut vaatimukset.”

Helsingin kaupunki omistaa noin 56 500 vuokraasuntoa. Kaupunki on 
järjestänyt pääosan vuokraasuntojensa omistuksesta ja ylläpidosta 
omistamisensa kiinteistöyhtiöiden kautta. Suurin asuinkiinteistöjen 
omistaja on Helsingin kaupungin asunnot Oy, jolla on omistuksessaan 
yli 43 000 valtion lainoittamaa aravavuokraasuntoa. Helsingin 
kaupungin asuntotuotantotoimiston tehtävänä on rakennuttaa Helsingin 
kaupungin oma uudisasuntotuotanto valtuuston hyväksymän 
Asumisen ja maankäytön ohjelman mukaisesti. Asuntotuotantotoimisto 
rakennuttaa myös siltä tilatut peruskorjaukset.

Helsingin kaupungin kiinteistöyhtiöiden peruskorjauksissa otetaan 
huomioon peruskorjausajankohtana voimassa olevat peruskorjausten 
energiatehokkuutta koskevat säädökset. Peruskorjausten yhteydessä 
rakennusten energiatehokkuutta parannetaan, mikäli se on teknisesti, 
toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa. Peruskorjaukset ja 
niiden yhteydessä mahdollisesti tapahtuva energiatehokkuuden 
parantaminen rahoitetaan ensisijaisesti korkotukilainalla ja omilla 
varoilla.

Valtuustoaloitteessa esitetyt kaupungin järjestämä peruskorjausten 
neuvontapalvelu ja kaupungin oma lainoitusjärjestelmä taloyhtiöille ja 
yksityisille kiinteistönomistajille eivät sisälly asuntotuotantotoimikunnan 
eivätkä asuntotuotantotoimiston tehtäviin. Asuntotuotantotoimisto 
toteaa kuitenkin, että kiinteistöviraston asuntoosastolla on jo tällä 
hetkellä toimiva korjausrahoitusneuvontapalvelu, mikä on minkä 
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tahansa yksityisen taloyhtiön tai kiinteistönomistajan käytettävissä. 
Asuntotuotantotoimikunta ilmoittaa kannanottonaan lisäksi, että 
helsinkiläisten taloyhtiöiden ja yksityisten kiinteistönomistajien tulisi 
huolehtia kiinteistöjensä kunnosta säädösten ja hyvän 
kiinteistönhoitotavan mukaisesti sekä varautua peruskorjauksista 
aiheutuviin kustannuksiin.

Kaupungin lainoituksen osalta voidaan todeta, että taloyhtiöillä ja muilla 
kiinteistönomistajilla on yleensä mahdollisuus saada korjaustarpeisiin 
rahalaitoslainoja, koska vakuudet eivät yleensä muodostu ongelmaksi. 
Rahoituksen hinta on ollut viime vuosina suhteellisen edullinen 
alhaisen korkotason johdosta. Ei ole perusteltua, että kaupunki ryhtyy 
kilpailemaan tällaisessa tilanteessa yksityisten rahalaitoksen kanssa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Risto Mykkänen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312

risto.mykkanen(a)att.hel.fi
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§ 223
Ryj / Den av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto väckta motionen om 
ett avgiftsfritt kollektivtrafikkort för de minst bemedlade 
helsingforsarna

HEL 2012014527 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Outi AlankoKahiluoto väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Outi AlankoKahiluodon valtuustoaloite
2 HSL:n lausunto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Outi Alanko
Kahiluoto väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Outi AlankoKahiluoto och 18 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att staden ska ge de minst bemedlade helsingforsarna möjlighet 
att få ett avgiftsfritt kollektivtrafikkort.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och konstaterar att vissa 
grupper har möjlighet att få rabatt på kollektivtrafikbiljetterna i det 
nuvarande taxe och biljettsystemet. Sådana är FPA:s pensionstagare, 
ungdomar i 7–16 års ålder, studerande i huvudsyssla och 
handikappade och personer med svår funktionsnedsättning. 
Socialverket tillhandahåller ett brett utbud av understödsformer och 
rabatter för invånare med låga inkomster. Den som får utkomststöd kan 
få ett resekort med hjälp av kompletterande utkomststöd.

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HST) förbereder för 
tillfället de tariffpolitiska riktlinjerna. I utredningsarbetet ingår frågor som 
hänför sig till prissättningen av biljetterna i taxe och biljettsystemet, 
såsom grunderna för beviljande av rabatt och fribiljetter för 
specialgrupper och rabatternas storlek. Också rabattbiljetter som 
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baserar sig på ålder och resetidpunkt och den fria reserätten granskas i 
utredningen. Utredningen skickas ut på remiss till kommunerna 
år 2013.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Outi AlankoKahiluodon valtuustoaloite
2 HSL:n lausunto

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 15.05.2013 § 158

Bordlades 15.05.2013

HEL 2012014527 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

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 470

HEL 2012014527 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Outi Alanko
Kahiluodon aloitteen loppuun käsitellyksi.
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Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.03.2013 § 89

HEL 2012014527 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 yhteistyössä seudun kuntien kanssa 
työ, johon sisältyvät lippujen hinnoittelua, erityisryhmien alennus ja 
vapaalippujen myöntämisperusteita sekä alennusten suuruutta 
koskevat selvitykset. Tavoitteena on yksinkertaistaa nykyistä 
lippujärjestelmää. HSL tulee pyytämään kunnilta lausunnot 
tariffijärjestelmään ehdottamistaan muutoksista vuoden 2013 aikana.

Eräänä ehdotuksena on esitetty ratkaisua, jossa kunnat suoraan 
ostaisivat edelleen omille erityisryhmilleen maksuttomasti myönnettävät 
liput. Tällöin kunnat voisivat tarjota lippuja halutessaan keskenään 
erilaisin perustein ja harkita mitkä ryhmät saisivat maksuttoman 
joukkoliikenteen.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 18.12.2012 § 417

HEL 2012014527 T 00 00 03

Päätös
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Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle 
seuraavan sisältöisen lausunnon.

Aloitteessa ehdotetaan, että eriarvoisuuden vähentämiseksi 
kaupunginvaltuusto selvittää mahdollisuuden järjestää kaikkein 
pienituloisimmille kaupunkilaisille oikeuden maksuttomaan 
joukkoliikennekorttiin niin, että maksuttoman joukkoliikennekortin saisi 
automaattisesti toimeentulotukiasiakkuuden ja takuueläkkeen 
perusteella.

Tietyillä ryhmillä on oikeus saada alennusta joukkoliikenteen 
kustannuksista. Helsingin seudun liikenteen (HSL) matkalippujen 
hinnoista saavat alennusta Kelan eläkettä saavat, 716 vuotiaat lapset, 
päätoimiset opiskelijat, invalidit ja vaikeasti näkövammaiset. 

Matkakustannuksia tuetaan myös Kelan kautta. 
Työvoimavoimakoulutukseen, työharjoitteluun, 
työelämävalmennukseen, työnhakuvalmennukseen tai työkokeiluun 
osallistuvat sekä omaehtoisesti työttömänä opiskelevat voivat saada 
Kelasta ylläpitokorvausta koulutuksen aikaisiin matka ja 
ylläpitokustannuksiin. Kela maksaa myös koulumatkatukea 
ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa opiskeleville.  

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien osalta sosiaalivirasto 
kustantaa matkakustannukset toimeentulotukena. 

Aloitteessa todetaan, että joukkoliikennekortti sisältyy Helsingissä 
toimeentulotuen perusosaan, mutta korkeiden asumiskustannusten 
vuoksi osa toimeentulotuesta joudutaan yleensä käyttämään 
asumiskulujen kattamiseen. Toimeentulotukea myönnettäessä otetaan 
huomioon perusosalla katettavat menot ja tarpeellisen suuruisina 
huomioon otettavat muut menot. Perusosalla katettaviin menoihin 
kuuluvat ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot 
sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen 
käytöstä, sanomalehden tilauksesta, televisioluvasta, puhelimen 
käytöstä, harrastus ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä 
vastaavat henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat 
menot. Näiden menojen lisäksi huomioidaan muina perusmenoina 
tarpeellisen suuruisena mm. asumismenot (esimerkiksi vuokra, 
yhtiövastike, vesimaksu, kaasulasku, lämmityskustannukset). 

Kunta voi myöntää täydentävää toimeentulotukea henkilön tai perheen 
erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuviin, toimeentulon 
turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeellisiksi 
arvioituihin menoihin. Tällaisia menoja voivat olla mm. matkakulut 
esimerkiksi terveydenhoidon turvaamiseksi sekä päihdekuntoutuksen 
ja päihdehoitoon sitoutumisen tukemiseksi. 
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Toimeentulotukea saavia talouksia on ollut Helsingissä lokakuun 2012 
loppuun mennessä 40 185 taloutta. Sosiaalivirasto on maksanut 
lokakuun 2012 loppuun mennessä yhteensä 866 852 euroa 
kuntouttavan työtoiminnan matkakuluja sekä täydentävänä 
toimeentulotukena myönnettyjä matkakuluja. 

Toimeentulotukea saavien taloudellinen ja sosioekonominen tilanne 
sekä tuen tarpeeseen vaikuttavat muut erityiset seikat ja olosuhteet 
vaihtelevat. Täydentävää toimeentulotukea voidaan toimeentulotukilain 
7 c §:n perusteella myöntää silloin, kun asiakkaalla on erityisistä 
tarpeista tai olosuhteista johtuvia menoja. Täydentävän 
toimeentulotuen tarve on arvioitava asiakaskohtaisesti. 

Kaikille toimeentulotuen saajille ja takuueläkkeen saajille myönnettävä 
maksuton matkakortti aiheuttaisi merkittäviä kustannuksia sille taholle, 
joka vastaisi matkakortin kustannuksista. Toimeentulotukiasiakkuuden 
perusteella automaattisesti myönnettävä maksuton matkakortti ei olisi 
enää toimeentulotukilaissa tarkoitettua asiakkaan tilanteen mukaiseen 
harkintaan perustuvaa täydentävää toimeentulotukea. Näin ollen sen 
rahoitus tulisi järjestää muulla tavoin.  

Maksuton matkakortti edistäisi pienituloisimpien helsinkiläisten 
mahdollisuutta aktiiviseen elämään, mutta siihen liittyy myös eettisiä 
pulmia. Maksuttoman matkakortin myöntäminen toimeentulotuki
asiakkuuden perusteella paljastaisi henkilön olevan toimeentulotuen 
saaja.

Sosiaalilautakunta toteaa, että pienituloisten asiakkaiden käytössä on 
jo nyt laaja valikko tukia ja alennuksia. Sosiaalilautakunta katsoo, että 
nykyinen käytäntö, jossa matkakortin hankkiminen mahdollistetaan 
täydentävällä toimeentulotuella, on riittävä ja toteuttaa asiakkaiden 
itsenäisen suoriutumisen edistämistä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Leila Palviainen, sosiaalisen ja taloudellisen tuen päällikkö, puhelin: 310 58283

leila.palviainen(a)hel.fi
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§ 224
Ryj / Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om årliga 
utsläppskvoter

HEL 2013000693 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Erja Saarinen, biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Leo Straniuksen aloite
2 Energiansäästöneuvottelukunnan lausunto 27.3.2013

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av Leo Stranius väckta motionen 
vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Leo Stranius och 24 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att Helsingfors ska börja bereda årliga utsläppskvoter och ta dem upp 
till behandling i stadsfullmäktige i syfte att förbinda sig vid de årliga 
utsläppsminskningarna.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och konstaterar att Helsingfors 
stads energisparkommission inledde sin verksamhet år 1974 och den 
årliga uppföljningen och rapporteringen av energibesparingen i 
Helsingfors år 1978. Utsläppen från energiproduktionen har följts upp 
sedan rapporteringen började och uppföljningen av utsläppen från 
energiförbrukningen blev en del av rapporten år 2006. Rapporten 
fokuserar i huvudsak på att uppfölja energikonsumtionen i stadens 
egen verksamhet, men den redogör också för de av stadens funktioner 
som påverkar energikonsumtionen och utsläppen i hela stadsområdet. 
Energikonsumtionen och drivhusutsläppen i hela stadsområdet följs 
upp både i miljöcentralens miljöstatistik och i rapporten för 
Huvudstadsregionens klimatstrategi som Helsingforsregionens 
miljötjänster årligen sammanställer.
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Helsingfors stad var den första staden i Finland att bli medlem i energi 
och klimatavtalet mellan kommunerna och handels och 
industriministeriet (nu arbets och näringsministeriet) år 1993. Det 
nuvarande energieffektivitetsavtalet (KETS) är det fjärde avtalet i rad i 
vilket staden har förbundit sig till ett fast energisparmål. Staden 
rapporterar årligen om hur energisparmålet uppfyllts till Motiva. 
I rapporten anges separat åtgärderna som genomförts och deras 
inverkan på utsläppen. Utöver det allmänna avtalet om stadens 
energieffektivitet har staden ett särskilt energieffektivitetsavtal (VAETS) 
som gäller för hyresbostäderna. Helsingfors Energi har motsvarande 
avtal inom tre affärsverksamhetsområden. Staden har dessutom 
förbundit sig att till 2020 minska utsläppen i hela stadsområdet med 
20 % bl.a. i sin energipolitik och som en del av Europeiska unionens 
avtal Covenant of Mayors. Utfallet av CoMavtalet uppföljs vartannat år. 
I förslaget till Helsingfors stads strategiprogram för 2013–2016 anges 
som mål för stadens hållbara verksamhet att koldioxidutsläppen i hela 
Helsingfors ska minkas med 30 % till 2020 i förhållande till 1990 års 
nivå. Som en åtgärd för att uppnå målet ska en utredning om 
alternativa sätt att minska utsläppen inklusive en kostnadskalkyl göras 
upp före slutet av 2013.

Staden sammanställer årligen en rapport om stadens egna 
energisparåtgärder och om de åtgärder som vidtas i syfte att öka 
andelen förnybar energi, inklusive kalkyler om åtgärdernas inverkan på 
utsläppen, rapporterar uppgifterna som en del av flera 
energieffektivitetsavtal till Motiva och sammanställer en miljörapport 
och miljöstatistik. Förvaltningarna deltar i att sammanställa rapporterna 
som samordnas av byggnadskontoret och miljöcentralen genom att 
skicka uppgifter om sin verksamhet och kostnaderna. På årsnivå är 
satsningarna på att samla in information och att rapportera avsevärda 
redan i nuläget.

Under de senaste årtiondena har staden dessutom utarbetat och 
genomfört flera åtgärdsprogram och verksamhetsplaner som också 
hänför sig till utsläppsminskningar, bl.a. åtgärdsprogrammet för hållbar 
utveckling (2002), energipolitiska riktlinjer (2008), program för 
ekologiskt hållbart byggande (2009 och 2012), 
energieffektivitetsavtalets handlingsplan (2009), åtgärdsplanen för 
hållbar energi (2010), för att nämna några. Ansvaret för genomförandet 
av programmen har delats och det har följts och följs upp i vilken grad 
deltagarna uppfyller ansvaret under programperioden. Uppfyllelsen av 
klimatmålen beror alltså inte bara på miljöpolitiken eller på de politiska 
deklarationerna.

Som en av stadens förpliktelser började man år 2010 bereda 
förvaltningsvisa bindande energisparmål som infördes år 2011. Med 
målen strävar man årligen efter två procents nya energibesparingar i 
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genomsnitt jämfört med 2010. För att uppnå energisparmålen har 
förvaltningarna utarbetat sina egna energisparplaner som de aktivt 
förverkligar. Uppföljningen av de förvaltningsvisa energibesparingarna 
försvåras bl.a. av byggnader som flera förvaltningar använder och i 
vilka energiförbrukningen inte mäts separat för varje användare. 
Dessutom är det svårt att hänföra de realiserade besparingarna till de 
olika aktörerna (t.ex. användarnas olika tillvägagångssätt, underhålls 
och servicefunktioner, ägarens investeringar).

Möjligheterna att strama åt stadens nuvarande mål för energibesparing 
och utsläppsminskning utreds för närvarande både i samband med att 
kommunernas energieffektivitetsavtal förnyas och när stadens eget 
behov att förnya utsläppsmålet utreds. Staden har redan sedan länge 
följt upp och rapporterat om den årliga energikonsumtionen, 
drivhusutsläppen och de vidtagna åtgärderna.

Stadsstyrelsen anser att målen angivna i motionen är av rätt slag, men 
att det inte är ändamålsenligt att skapa ett nytt uppföljnings och 
rapporteringsförfarande vid sidan av de redan befintliga metoderna. 
Om man vill förnya den nuvarande rapporteringen måste de nuvarande 
rapporteringsförfarandena antingen ändras eller slås samman.

Stadsstyrelsen konstaterar till slut att genomförandet av åtgärderna för 
utsläppsminskning och uppföljningen av åtgärdernas effekt kommer att 
granskas i en utredning år 2013 i enlighet med strategiprogrammet för 
2013–2016. Efter att utredningen blivit färdig väljs åtgärder för att 
minska utsläppen och sätt på vilka åtgärderna genomförs.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Erja Saarinen, biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Leo Straniuksen aloite
2 Energiansäästöneuvottelukunnan lausunto 27.3.2013

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 15.05.2013 § 163

Bordlades 15.05.2013
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HEL 2013000693 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga 
ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Erja Saarinen, biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 475

HEL 2013000693 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Leo Straniuksen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Talous ja suunnittelukeskus 11.4.2013

HEL 2013000693 T 00 00 03

Talous ja suunnittelukeskus toteaa, että vuodesta 2011 lähtien 
Energiansäästöneuvottelukunta on määritellyt hallintokunnille 
energiansäästötavoitteet. Energiansäästöllä edistetään kaupungin 
tavoitetta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Strategiaohjelmaehdotuksen 2013  2016 mukaan koko Helsingin 
hiilidioksidipäästöjä vähennetään 30 % vuoteen 2020 mennessä 
vuoden 1990 tasosta ja kaupunki tekee vuoden 2013 loppuun 
mennessä selvityksen päästöjen vähentämisen vaihtoehtoisista 
toteuttamistavoista kustannusarvioineen. Selvityksessä arvioidaan 
mahdollisuudet tavoitteen saavuttamiseksi ja siihen vaadittavat 
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kustannustehokkaimmat toimenpiteet, jolloin ne voidaan asettaa 
kustannusten ja hyötyjen perusteella tärkeysjärjestykseen.

Niin ikään strategiaohjelmaehdotuksen mukaan energiantuotannon 
päästöjä vähennetään 20 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 
tasosta. 

Talous ja suunnittelukeskus toteaa, että hallintokuntakohtaisten 
päästötavoitteiden määrittely ei  välttämättä johtaisi kokonaisuuden 
kannalta kustannustehokkaimpiin toimenpiteisiin päästöjen 
vähentämiseksi ja lisäksi seuranta vaatisi huomattavaa työpanosta 
konsulttiselvityksineen. Talous ja suunnittelukeskus pitää 
tarkoituksenmukaisena jatkossakin säilyttää erilliset tavoitteet 
energiansäästölle ja energiantuotannon päästöille.

Lisätiedot
Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Helsingin Energian johtokunta 26.03.2013 § 16

HEL 2013000693 T 00 00 03

Päätös

Helsingin Energia on aloitteen tekijöiden kanssa samaa mieltä 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen tärkeydestä ja pyrkii omalta osaltaan 
siihen pitämällä energiatehokkuutta ja kehitysohjelman etenemistä 
ensisijaisina toiminnassaan. Paikalliseen päästökiintiöimiseen 
Helsingin Energia suhtautuu varauksellisesti. Päällekkäistä ja 
moninkertaista ohjausta pitää välttää.   

Helsingin Energia korostaa ohjauskeinojen selkeyttä. Kaupunkitason ja 
hallintokuntakohtaiset vuosittaiset päästökiintiöt olisivat 
epätarkoituksenmukaisia. Säät ja lämmöntarve vaihtelevat pitemmissä 
jaksoissa. CO2 – muunnoslaskelmat eivät ole yksiselitteisiä. 
Päästökauppasektorille ja eipäästökauppasektorille on jo olemassa 
sitovat EU:n ja Suomen tason säädösohjaukset. Ilmastokysymyksen 
rinnalla on huolehdittava ilman laadusta. Paikallinen osittaisoptimointi 
voisi johtaa kokonaisenergiankulutuksen ja myös päästöjen kasvuun.

LISÄYS 10. kappaleen loppuun: 
Pitkän aikavälin päästötavoitteisiin päästään noudattamalla 
johdonmukaista suunnitelmaa.

Käsittely

26.03.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Pekka Manninen: LISÄYS 9. kappaleen loppuun: Helsingin 
päästötavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä tulee etsiä 
optimaaliset keinot päästökauppasektorilla ja ei
päästökauppasektorilla.

Vastaehdotus:
Leo Stranius: Muutetaan lause (1. kappale): Paikalliseen 
päästökiintiöimiseen Helsingin Energia suhtautuu varauksellisesti.
MUUTOS: Helsingin Energia pitää paikallista päästökiintiöimistä 
mahdollisena tapana varmistaa päästöjen säännöllinen väheneminen.

Kannattajat: Mikko Koikkalainen

Vastaehdotus:
Leo Stranius: Muutetaan lause (2. kappale): Kaupunkitason ja 
hallintokuntakohtaiset vuosittaiset päästökiintiöt olisivat 
epätarkoituksenmukaisia.
MUUTOS: Kaupunkitason ja hallintokuntakohtaiset valtuustokauden 
mittaiset päästökiintiöt voisivat auttaa toiminnallistamaan 
kehitysohjelman tavoitteet ja jalkauttamaan ne toimialoille. 

Kannattajat: Jyrki Hartikainen

Vastaehdotus:
Leo Stranius: Muutetaan lause (2. kappale): CO2 – muunnoslaskelmat 
eivät ole yksiselitteisiä.
MUUTOS: Virke pois

Kannattajat: Piia Häkkinen

Vastaehdotus:
Leo Stranius: LISÄYS 2. kappaleen loppuun: 
Siksi Helsingin mahdollisissa vuosittaisissa päästökiintiöissä tulee ottaa 
huomioon vaikutukset kaupungin ulkopuolelle ja valita 
päästövähennyskeinoiksi sellaiset ohjauskeinot, jotka kannustavat 
päästövähennyksiin myös Helsingin ulkopuolella.

Kannattajat: Mikko Koikkalainen

Vastaehdotus:
Leo Stranius: Muutetaan lause (2. kappale): Päästökauppasektorille ja 
eipäästökauppasektorille on jo olemassa sitovat EU:n ja Suomen 
tason säädösohjaukset.
MUUTOS: Päästökauppasektorille ja eipäästökauppasektorille on jo 
olemassa sitovat EU:n ja Suomen tason säädösohjaukset, joiden 
tavoitteisiin paikalliset päästökiintiöt auttaisivat pääsemään 
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mahdollisimman johdonmukaisesti.

Kannattajat: Mikko Koikkalainen

Vastaehdotus:
Leo Stranius: LISÄYS 8. kappaleen loppuun: Näitä tavoitteita olisi 
tarkoituksenmukaista päivittää korkeamman päästövähennystavoitteen 
saavuttamiseksi, sillä energiatehokkuustoimet ovat kustannustehokkain 
tapa vähentää päästöjä.

Kannattajat: Mikko Koikkalainen

Vastaehdotus:
Leo Stranius: LISÄYS 10. kappaleen loppuun: 
Pitkän aikavälin päästötavoitteisiin pääsemiseksi tulee siksi muodostaa 
johdonmukainen polku.

Kannattajat: Piia Häkkinen

Vastaehdotus:
Leo Stranius: LISÄYS 10. kappaleen loppuun: 
Pitkän aikavälin päästötavoitteisiin päästään noudattamalla 
johdonmukaista suunnitelmaa.

Kannattajat: Piia Häkkinen

1 äänestys

JAAehdotus: Esityksen mukaan
EIehdotus: Muutetaan lause (1. kappale): Paikalliseen 
päästökiintiöimiseen Helsingin Energia suhtautuu varauksellisesti.
MUUTOS: Helsingin Energia pitää paikallista päästökiintiöimistä 
mahdollisena tapana varmistaa päästöjen säännöllinen väheneminen.

Jaaäänet: 4
Arto Helenius, VeliMatti Kallislahti, Pekka Majuri, Lea Saukkonen

Eiäänet: 4
Jyrki Hartikainen, Piia Häkkinen, Mikko Koikkalainen, Leo Stranius

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Ville Kopra

2 äänestys
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JAAehdotus: Esityksen mukaan
EIehdotus: Muutetaan lause (2. kappale): Kaupunkitason ja 
hallintokuntakohtaiset vuosittaiset päästökiintiöt olisivat 
epätarkoituksenmukaisia.
MUUTOS: Kaupunkitason ja hallintokuntakohtaiset valtuustokauden 
mittaiset päästökiintiöt voisivat auttaa toiminnallistamaan 
kehitysohjelman tavoitteet ja jalkauttamaan ne toimialoille. 

Jaaäänet: 4
Arto Helenius, VeliMatti Kallislahti, Pekka Majuri, Lea Saukkonen

Eiäänet: 4
Jyrki Hartikainen, Piia Häkkinen, Mikko Koikkalainen, Leo Stranius

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Ville Kopra

3 äänestys

JAAehdotus: Esityksen mukaan
EIehdotus: Muutetaan lause (2. kappale): CO2 – muunnoslaskelmat 
eivät ole yksiselitteisiä.
MUUTOS: Virke pois

Jaaäänet: 5
Arto Helenius, VeliMatti Kallislahti, Mikko Koikkalainen, Pekka Majuri, 
Lea Saukkonen

Eiäänet: 3
Jyrki Hartikainen, Piia Häkkinen, Leo Stranius

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Ville Kopra

4 äänestys

JAAehdotus: Esityksen mukaan
EIehdotus: LISÄYS 2. kappaleen loppuun: 
Siksi Helsingin mahdollisissa vuosittaisissa päästökiintiöissä tulee ottaa 
huomioon vaikutukset kaupungin ulkopuolelle ja valita 
päästövähennyskeinoiksi sellaiset ohjauskeinot, jotka kannustavat 
päästövähennyksiin myös Helsingin ulkopuolella.
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Jaaäänet: 5
Jyrki Hartikainen, Arto Helenius, VeliMatti Kallislahti, Pekka Majuri, 
Lea Saukkonen

Eiäänet: 3
Piia Häkkinen, Mikko Koikkalainen, Leo Stranius

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Ville Kopra

5 äänestys

JAAehdotus: Esityksen mukaan
EIehdotus: Muutetaan lause (2. kappale): Päästökauppasektorille ja 
eipäästökauppasektorille on jo olemassa sitovat EU:n ja Suomen 
tason säädösohjaukset.
MUUTOS: Päästökauppasektorille ja eipäästökauppasektorille on jo 
olemassa sitovat EU:n ja Suomen tason säädösohjaukset, joiden 
tavoitteisiin paikalliset päästökiintiöt auttaisivat pääsemään 
mahdollisimman johdonmukaisesti.

Jaaäänet: 4
Arto Helenius, VeliMatti Kallislahti, Pekka Majuri, Lea Saukkonen

Eiäänet: 4
Jyrki Hartikainen, Piia Häkkinen, Mikko Koikkalainen, Leo Stranius

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Ville Kopra

6 äänestys

JAAehdotus: Esityksen mukaan
EIehdotus: LISÄYS 8. kappaleen loppuun: Näitä tavoitteita olisi 
tarkoituksenmukaista päivittää korkeamman päästövähennystavoitteen 
saavuttamiseksi, sillä energiatehokkuustoimet ovat kustannustehokkain 
tapa vähentää päästöjä.

Jaaäänet: 4
Arto Helenius, VeliMatti Kallislahti, Pekka Majuri, Lea Saukkonen

Eiäänet: 4
Jyrki Hartikainen, Piia Häkkinen, Mikko Koikkalainen, Leo Stranius
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Tyhjä: 0

Poissa: 1
Ville Kopra

7 äänestys

JAAehdotus: Esityksen mukaan
EIehdotus: LISÄYS 10. kappaleen loppuun: 
Pitkän aikavälin päästötavoitteisiin päästään noudattamalla 
johdonmukaista suunnitelmaa.

Jaaäänet: 0

Eiäänet: 8
Jyrki Hartikainen, Arto Helenius, Piia Häkkinen, VeliMatti Kallislahti, 
Mikko Koikkalainen, Pekka Majuri, Lea Saukkonen, Leo Stranius

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Ville Kopra

Esittelijä
Toimitusjohtaja
Pekka Manninen

Lisätiedot
Martti Hyvönen, Ympäristöjohtaja, puhelin: +358 9 617 2075

martti.hyvonen(a)helen.fi

Ympäristölautakunta 19.03.2013 § 98

HEL 2013000693 T 00 00 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Aloitteessa ehdotetaan kullekin toimialalle sekä kaupungin 
hallintokunnille päästökiintiöitä 14 vuoden jaksolle, joita seurattaisi 
vuosittain. Aloite on osin oikean suuntainen, mutta todennäköisesti 
sellaisenaan vaikea ja kallis toteuttaa. Nykyisellään, kun 
seurantajärjestelmät ovat puutteellisia, hiilibudjetin laskenta ja 
määrittely kullekin hallintokunnalle vaatisi huomattavaa erillistä 
työpanosta ja selvitys ja konsulttityötä. Pelkkä päästöjen budjetointi ja 
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vuosittainen seuranta eivät johda myöskään välttämättä konkreettisiin 
toimiin. 

Tiekartta päästöjen vähentämiseksi 

Kaupunki tarvitsisi selkeän, vastuutetun ja resursoidun 
ilmastonsuojelun toimintasuunnitelman tai tiekartan. Nykyisin 
päätavoitteet on selkeästi tuotu esille kaupunginvaltuuston 
hyväksymässä ympäristöpolitiikassa. Ympäristöpolitiikan mukaisesti 
käynnistyy tänä vuonna selvitys, jossa arvioidaan mahdollisuutta ja 
tarvittavia toimenpiteitä kaupungin vuoden 2020 
kasvihuonekaasupäästövähennystavoitteen nostamiseksi 30 %:iin. 
Toimenpiteet, joita on kirjattuna useita satoja, hukkuvat nykyisin 
lukuisiin eri ohjelmiin (Kehitysohjelma, EPOS, SEAP, KETS, VAETS, 
PEK, Ekorak A ja B jne.). Muun muassa näistä ohjelmista tulisi 
selkeästi nostaa esille keskeisimmät toimet toimialoittain ja niiden 
toteutusaikataulu esimerkiksi valtuustokausittain. Tämä sitouttaisi 
virastot, päätöksentekijät ja muut toimijat entistä paremmin kaupungin 
ilmastotavoitteiden toteuttamiseen. Seuranta tehtäisiin vuosittain 
kaupungin ympäristöraportin yhteydessä. 30 %:n 
päästövähennysselvityksen tuloksia voidaan hyödyntää tiekartan 
tekemisessä. 

Hallintokuntakohtainen hiilineutraaliustavoite

Hallintokuntakohtainen hiilineutraaliustavoite olisi kustannustehokas 
lisä systemaattiseen energiatehokkuus ja ilmastotyöhön. Kun 
tarkastellaan pelkästään hallintokunnan välittömiä päästöjä, voidaan 
kohtuullisen helposti laskea hiilijalanjälki suhteessa työntekijämäärään. 
Ympäristökeskuksessa ja rakennusvirastossa tehtiin laskenta vuonna 
2009, joka sisälsi myös suurimpien hankintojen hiilijalanjäljen. 
Ympäristökeskus teki laskennan perusteella itselleen ohjelman, jonka 
mukaan se on hiilineutraali vuonna 2015. Viime vuonna 
ympäristökeskus sisällytti hiilineutraalisuusohjelman osaksi 
Ekokompassiympäristöjärjestelmään. Kaupungin tulisi toimia hyvänä 
esimerkkinä ja siten tavoitella oman toiminnan hiilineutraalisuutta paljon 
aikaisemmin kuin 2050 kuten hiilineutraali ympäristökeskus 2015 
toiminnallaan osoittaa.  

Hallintokuntakohtainen vuosittainen energiansäästötavoite

Vuodesta 2011 lähtien on Energiansäästöneuvottelukunta määritellyt 
hallintokunnille sitovat energiansäästötavoitteet siten, että 
päätavoitteena on Kuntien energiatehokkuussopimuksen mukainen 9 
%:n kiinteä energiansäästö vuoden 2016 loppuun verrattuna vuoden 
2005 energiankulutuksesta. Vuoden 2014 osalle tavoitteeksi on 
asetettu 6 % verrattuna vuoden 2010 energiankulutuksesta. 
Hallintokuntien tulisi seurata kokonaisenergiankulutusta sähkön ja 
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lämmön osalta päämittareiltaan. Mikäli hallintokunnat käyttävät 
merkittäviä määriä muita polttoaineita, niin niiden tulee määritellä niiden 
osalta itse kriteerit, jotka vastaavat asetettua energiansäästötavoitetta. 

Hallintokuntien energianseurantatyö on osoittautunut hyvin 
haasteelliseksi jo pelkästään kulutustietojen saamisen kannalta. 
Esimerkiksi monien hallintokuntien osat toimivat kiinteistöissä, joissa on 
useita hallintokuntia sekä lisäksi mahdollisesti yrityksiä ja yhteisöjä, 
joilla on yhteinen mittarointi. Sama ongelma koskee jätehuoltoa ja 
veden kulutusta. Energiankulutustiedon saamista on helpotettu ja 
koulutusta järjestetty ekotukihenkilöille. Kulutustieto on avattu kaikkien 
kaupungin työntekijöiden käyttöön kaupungin intraan Ekotukisivustolle. 

Hallintokuntien tuli myös laatia ensimmäiset hallintokuntakohtaiset 
energiansäästösuunnitelmat vuoden 2010 loppuun mennessä. Vuoden 
2012 loppuun mennessä 17 hallintokuntaa oli toimittanut sen 
Energiansäästöneuvottelukunnalle. Arviolta vain noin 10 niistä on ajan 
tasalla. Syinä suunnitelmien puuttumiseen ja puutteellisuuteen ovat 
seurantatiedon hankala saatavuus ja osaamispuutteet energia
asioissa.

Tarvitaan uusia seuranta ja arviointityökaluja

Tavoitteiden ja toimenpiteiden seuranta tulisi olla mahdollisimman 
yksinkertaista ja nopeaa. Nykyisin käytetään eri raporttien tietojen 
keräämiseen paljon aikaa ja silti ei saada kaikkea tarvittavaa tietoa 
kokoon. Raportit tulevat jopa vuoden myöhässä raportointijakson 
päättymisestä. Lisäksi on vaarana, että eri virastot kehittävät erillisiä 
järjestelmiä. Virastojen yhteinen sähköinen ympäristö ja 
ilmastojärjestelmän seurantatyökalun kehittämistyö tulisi aloittaa 
mahdollisimman pian. Uuden järjestelmän myötä voitaisiin myös 
asettaa sekä kiinteistökohtaisia, yksikkökohtaisia että virastokohtaisia 
ympäristövaikutustavoitteita. Seurannassa olisi ainakin energia, jäte, 
liikenne, vesi, hankinnat sekä ympäristötilinpito. Järjestelmä voitaisiin 
kehittää joko kerralla koko kaupunkiorganisaatiolle tai sitten virasto 
kerrallaan. Samaan järjestelmään olisi hyvä sisällyttää 
ympäristövaikutusten taloudellinen arviointi. Stara ottaa käyttöön jo 
tänä vuonna oman ympäristöraportoinnin ja sen 
seurannanjärjestelmän, josta muut hallintokunnat voivat ottaa oppia.

Kaupungissa tehtävien investointien ilmastovaikutuksia ei arvioida 
nykyisin riittävästi. Investoinnissa tulisi tarkastella tuotteen koko 
elinkaarta, jolloin voidaan määrittää esimerkiksi sen vaikutukset 
energiankulutukseen loppuelinkaarensa aikana. Arvioinnilla voidaan 
välttää tilanne, jossa haitalliset ilmastovaikutukset tai materiaalien ja 
energian kulutus lisääntyisivät toisaalla tuoteketjussa samalla kuin niitä 
vähennetään yhtäällä. Kuuden Suomen suurimman kaupungin 
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yhteistyönä on kehitetty investointien ilmasto ja ympäristövaikutusten 
arviointi –mallia, jota suunnitellaan pilotoitavaksi virastoissa vuosina 
20132014.

Yhteenveto

Kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2050 
valtuuston hyväksymän ympäristöpolitiikan mukaisesti. Tämän lisäksi 
kaupungilla on energiatehokkuustavoitteita. Tavoitteiden 
saavuttamiseksi kaupungin tulisi laatia kokonaisvaltainen 
ilmastonsuojelun tiekartta, joka sisältäisi priorisoidut toimenpiteet 
keskeisimmille toimialoille.  Lisäksi kaupunkiorganisaation tulisi aloittaa 
mahdollisimman pian kehitystyö sähköisen ympäristö ja 
ilmastoasioiden seurantajärjestelmän kehittämiseksi. Järjestelmän 
avulla voitaisiin kustannustehokkaasti asettaa kiinteistökohtaisia, 
yksikkökohtaisia sekä virastokohtaisia tavoitteita sekä seurata 
toimenpiteiden vaikuttavuutta.  Ilmasto ja ympäristöasiat tulisi ottaa 
huomioon jo investointivaiheessa, mitä varten tulisi ottaa käyttöön 
arviointityökalu.

Ympäristölautakunnan mielestä nykyinen vuosittainen 
energiansäästötavoite on hyvä alku hallintokuntakohtaiselle 
ilmastotoiminnalle, mutta ei riittävä. Hallintokuntakohtaista toimintaa 
tulisi edelleen kehittää ja tukea hallintokuntia energiankulutuksen ja 
muiden ympäristötekijöiden seurannassa ja suunnitelmien laadinnassa. 
Hallintokuntakohtaiset energiansäästösuunnitelmat tulisi arvioida ja 
niistä tulisi antaa palautetta hallintokunnille.

Ympäristölautakunta myös esittää, että hallintokunnat seuraisivat 
ympäristökeskuksen esimerkkiä ja laatisivat itselleen 
ympäristöohjelman, johon on sisällytetty hiilineutraalisuustavoitteet 
sekä toimenpiteet aikatauluineen sekä vastuutahoineen niiden 
saavuttamiseksi. Hallintokuntien päästövähennystyökaluina voidaan 
käyttää muun muassa energiansäästösuunnitelmaa, hiililaskureja, 
ympäristöjärjestelmiä (Ekokompassi ja muut järjestelmät) ja 
Ekotukitoimintaa. 

Käsittely

19.03.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Esittelijä päätti muuttaa esitystään:
Päivi KippoEdlund: Poistetaan kappaleen 2 toisesta virkkeestä sana 
'liian' niin että se tulisi muotoon 
"Aloite on osin oikean suuntainen, mutta todennäköisesti sellaisenaan 
vaikea ja kallis toteuttaa."
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Vastaehdotus:
Tuula PalasteEerola: Lisätään 2 kappaleen loppuun virke:
"Helsingin kaupungin päätöksenteko ja hallintokoneisto sinänsä 
kykenisi suunnilleen nykyisen kokoisin resurssein kuvatun seurannan 
ja suunnittelun toteuttamaan, mikäli sen toimintoja hallintokuntien välillä 
päätettäisiin priorisoida uudelleen. Todennäköisimmin Helsingin yksin 
toteuttama seuranta jonkin verran nostaisi hallinnon yhteisiä 
kustannuksia, mutta ei liene taloudellisista syistä saavuttamattomissa."

Kannattajat: Leo Stranius

1 äänestys

JAAehdotus: Esityksen mukaan
EIehdotus: Lisätään 2 kappaleen loppuun virke:
"Helsingin kaupungin päätöksenteko ja hallintokoneisto sinänsä 
kykenisi suunnilleen nykyisen kokoisin resurssein kuvatun seurannan 
ja suunnittelun toteuttamaan, mikäli sen toimintoja hallintokuntien välillä 
päätettäisiin priorisoida uudelleen. Todennäköisimmin Helsingin yksin 
toteuttama seuranta jonkin verran nostaisi hallinnon yhteisiä 
kustannuksia, mutta ei liene taloudellisista syistä saavuttamattomissa."

Jaaäänet: 6
Joona Haavisto, Joona IsoLotila, Timo Korpela, Timo Latikka, Matti 
Niemi, Sirpa Norvio

Eiäänet: 3
Ernesto Hartikainen, Tuula PalasteEerola, Leo Stranius

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Todettiin, että JAAehdotus voitti äänin 63, joten esittelijän esitys jäi 
voimaan.

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Päivi KippoEdlund

Lisätiedot
Jari Viinanen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31519

jari.viinanen(a)hel.fi
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§ 225
Ryj / Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om utvidgad 
avgiftsfri kollektivtrafik för passagerare med ett barn i bärsjal eller 
bärsele

HEL 2013001444 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Emma Kari 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 Leo Stranius 
understödd av ledamoten Mari Holopainen under diskussionen hade 
föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny 
beredning utgående från att den avgiftsfria kollektivtrafiken utvidgas så 
att den gäller för alla som bär småbarn i bärsjal eller bärsele.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet 
röstar ja; vinner nej, har ledamoten Leo Stranius förslag om återremiss 
godkänts.

7 omröstningen

JAförslag: Fortsättning
NEJförslag: Stadsfullmäktige beslutar återremittera ärendet för ny 
beredning utgående från att den avgiftsfria kollektivtrafiken utvidgas så 
att den gäller för alla som bär småbarn i bärsjal eller bärsele.

Jaröster: 46
Pentti Arajärvi, Sirpa AskoSeljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor 
Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla
aho, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nina Huru, 
Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
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Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, 
Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Anniina Palm, 
Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, 
Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Aura Salla, Lea 
Saukkonen, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Ilkka Taipale, Kaarin 
Taipale, Astrid Thors, Karita Toijonen, UllaMarja Urho, Thomas 
Wallgren

Nejröster: 35
Maija Anttila, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika 
Honkasalo, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Jessica Karhu, Dan 
Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Timo Laaninen, 
Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, 
Antti Möller, Laura Nordström, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, Erkki 
Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Jukka 
Relander, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna 
Sumuvuori, Mirka Vainikka, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki, Ville 
Ylikahri

Blanka: 2
Ville Jalovaara, Johanna Sydänmaa

Frånvarande: 2
Tom Packalén, Tuomas Tuure

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Emma Karin aloite
2 HSL:n lausunto 19.3.2013
3 Kaupunginvaltuuston aloitemietintö 5.5.2008 aloite 17
4 Äänestyslista

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Emma Kari väckta 
motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden
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Ledamoten Emma Kari och 7 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
den avgiftsfria kollektivtrafiken ska utvidgas så att den gäller också för 
passagerare som bär barn i bärsjal eller bärsele.

Stadsstyrelsen konstaterar att en motion med samma tema senast har 
behandlats i fullmäktige i maj 2008. Staden gjorde ett förslag till 
Huvudstadsregionens samarbetsdelegation SAD om rätt till avgiftsfri 
kollektivtrafik för de passagerare som bär sitt barn i bärsjal eller 
bärsele. Behandlingsfaserna för ärendet vid tidpunkten framgår av 
bilaga 3.

Huvudstadsregionens samarbetsdelegation SAD gav Helsingfors stad 
ett negativt svar 23.1.2009.

Styrelsen för samkommunen Helsingforsregionens trafik har inte 
separat behandlat de passagerarnas rätter som bär småbarn i bärsjal 
eller bärsele.

Samkommunen Helsingforsregionens trafik godkänner det taxe och 
biljettsystem som används i HRT:s verksamhetsområde och beslutar 
om biljettpriserna. HRT bereder för närvarande långvariga tariffpolitiska 
riktlinjer och samtidigt granskas också rätten till avgiftsfria resor. 
Städerna får ge utlåtande om frågan år 2013.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Emma Karin aloite
2 HSL:n lausunto 19.3.2013
3 Kaupunginvaltuuston aloitemietintö 5.5.2008 aloite 17

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 15.05.2013 § 164

Bordlades 15.05.2013

HEL 2013001444 T 00 00 03

Beslut
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På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga 
ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 06.05.2013 § 540

HEL 2013001444 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Käsittely

06.05.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Emma Kari: Poistetaan viimeinen lause. Tilalle: "Kaupunginhallitus 
kannattaa oikeuden maksuttomaan joukkoliikenteeseen laajentamista 
kaikkiin pientä lasta kantoliinassa tai vastaavassa kuljettaviin."

Kannattajat: Sirpa Puhakka

Äänestys

JAAehdotus: Esityksen mukaan

EIehdotus: Poistetaan viimeinen lause. Tilalle: "Kaupunginhallitus 
kannattaa oikeuden maksuttomaan joukkoliikenteeseen laajentamista 
kaikkiin pientä lasta kantoliinassa tai vastaavassa kuljettaviin."

Jaaäänet: 10
Jorma Bergholm, Juha Hakola, Jussi Hallaaho, Arja Karhuvaara, 
Tuomas Kurttila, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Marcus Rantala, 
Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Eiäänet: 5
Emma Kari, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka



Helsingfors stad Protokoll 10/2013 527 (627)
Stadsfullmäktige

Kj/22
29.05.2013

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10  5 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

29.04.2013 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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§ 226
Kaj / Den av ledamoten Kimmo Helistö väckta motionen om 
användning av tomma lokaler i stadens ägo

HEL 2012013148 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Kimmo Helistö 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 Vesa Korkkula 
understödd av ledamoten Dan Koivulaakso under diskussionen hade 
föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny 
beredning utgående från att staden utreder alla tomma lokaler och 
fastigheter som den förvaltar, även de som hotas av rivning. De lokaler 
som är i dåligt skick hyrs ut till medborgarorganisationer eller stadsbor 
t.ex. för bruk som hobbylokaler i form av kalla förrådslokaler så att 
hyresgästen svarar för uppvärmning, elektricitet, vatten, 
avfallshantering, underhåll och reparationer. Så fås även de lokaler 
som är i dåligt skick till nyttobruk, eftersom det råder kontinuerlig stor 
brist på förmånliga lokaler i Helsingfors. Ofta kan små aktörer fungera i 
asketiska förhållanden och utnyttja kreativa lösningar, om de ges 
möjlighet. Lokalerna är alltid i bättre skick då de är i bruk och skapar ny 
stadskultur. I fråga om de här lokalerna, där människor bor eller vistas 
endast sporadiskt, kan staden också lindra kraven i fråga om säkerhet 
och hälsa så att hyresgästen är medveten om lokalernas natur och 
förstår utmaningarna vid hyrningen och att saken inte blir oåtgärdad på 
grund av att stadens egna regler i saken har fastställts med tanke på 
näringsverksamhet eller uthyrning av affärslokaler och de lämpar sig 
dåligt för ovannämnda aktörer. I Tallinn och Berlin är det här vanligt, 
men även i Helsingfors finns exempel i form av bl.a. Lepakko och 
Kabelfabriken. Även Oranssi rf:s verksamhet är ett gott exempel på hur 
det har varit möjligt att ta i bruk hus som fått en rivningsdom.
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Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet 
röstar ja; vinner nej, har ledamoten Vesa Korkkulas förslag om 
återremiss godkänts.

8 omröstningen

JAförslag: Fortsättning
NEJförslag: Stadsfullmäktige återremitterar förslaget för ny beredning 
utgående från att staden utreder alla tomma lokaler och fastigheter 
som den förvaltar, även de som hotas av rivning. De lokaler som är i 
dåligt skick hyrs ut till medborgarorganisationer eller stadsbor t.ex. för 
bruk som hobbylokaler i form av kalla förrådslokaler så att hyresgästen 
svarar för uppvärmning, elektricitet, vatten, avfallshantering, underhåll 
och reparationer. Så fås även de lokaler som är i dåligt skick till 
nyttobruk, eftersom det råder kontinuerlig stor brist på förmånliga 
lokaler i Helsingfors. Ofta kan små aktörer fungera i asketiska 
förhållanden och utnyttja kreativa lösningar, om de ges möjlighet. 
Lokalerna är alltid i bättre skick då de är i bruk och skapar ny 
stadskultur. I fråga om de här lokalerna, där människor bor eller vistas 
endast sporadiskt, kan staden också lindra kraven i fråga om säkerhet 
och hälsa så att hyresgästen är medveten om lokalernas natur och 
förstår utmaningarna vid hyrningen och att saken inte blir oåtgärdad på 
grund av att stadens egna regler i saken har fastställts med tanke på 
näringsverksamhet eller uthyrning av affärslokaler och de lämpar sig 
dåligt för ovannämnda aktörer. I Tallinn och Berlin är det här vanligt, 
men även i Helsingfors finns exempel i form av bl.a. Lepakko och 
Kabelfabriken. Även Oranssi rf:s verksamhet är ett gott exempel på hur 
det har varit möjligt att ta i bruk hus som fått en rivningsdom.

Jaröster: 44
Pentti Arajärvi, Sirpa AskoSeljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor 
Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla
aho, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Ville Jalovaara, Arja 
Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Harri 
Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Osku 
Pajamäki, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Aura Salla, Lea 
Saukkonen, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, 
Kaarin Taipale, Astrid Thors, UllaMarja Urho, Mirka Vainikka, Markku 
Vuorinen
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Nejröster: 32
Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Jessica Karhu, Dan Koivulaakso, Vesa 
Korkkula, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia 
Modig, Elina Moisio, Antti Möller, Laura Nordström, Hannu Oskala, 
Sara Paavolainen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, 
Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, 
Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren, 
Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Blanka: 4
Maija Anttila, Eero Heinäluoma, Nina Huru, Seppo Kanerva

Frånvarande: 5
Päivi Lipponen, Terhi Mäki, Tom Packalén, Karita Toijonen, Tuomas 
Tuure

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Kimmo Helistön aloite 
2 Äänestyslista

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Kimmo Helistö 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Kimmo Helistö och 6 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att tomma lokaler i stadens ägo ska hyras ut på basis av anbud för 
ickekommersiell och allmännyttig verksamhet på bestämd tid.

Stadsstyrelsen hänvisar till ett inkommet uttalande och konstaterar att 
lokalcentralen vid fastighetskontoret får tomma lokaler och byggnader 
att förvalta och underhålla t.ex. då förvaltningar och affärsverk avstår 
från fastigheter som de inte behöver för att producera tjänster. I sådana 
fall där man inte kunnat följa de av stadsstyrelsen (14.10.2002, 1302 §) 
fastställda principerna (bl.a. anbudsförfarande och 
konkurrensutsättning) vid överlåtande av fastigheter, reklamplatser och 
dylikt till utomstående, har lokaler hyrts ut att användas av bl. a. 
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kulturaktörer. Sådana byggnader finns t.ex. på Busholmen och i gamla 
industrilokaler i Fiskehamnen.

I det nuvarande ekonomiska läget är det nödvändigt att de i förhållande 
till renoveringsskulden relativt knappa resurser staden avsatt för 
renovering av byggnader i första hand anvisas för reparation av 
byggnader och lokaler inom stadens serviceverksamhet (skolor, 
daghem, hälsostationer, sjukhus, bibliotek, ungdomslokaler m.m.), för 
syftet är i första hand att bevara bruksvärdet och de tekniska 
egenskaperna hos de byggnader som är ämnade för förvaltningarnas 
behov.

Då staden som ägare ansvarar för sundheten, säkerheten och 
användbarheten i de byggnader den förvaltar, bör detta också säkras i 
de objekt som hyrs ut till utomstående. För andra byggnader än sådana 
som hyrs ut för att användas av förvaltningarna eller som bostäder är 
det möjligt att komma överens om reparationsansvaret i hyresavtalet. 
Att hyra ut lokaler tillfälligt så att hyresgästen svarar för ändrings och 
reparationskostnaderna har dock inte i praktiken alltid visat sig vara en 
fungerande lösning. Då man får utomstående finansiering för ändring 
och reparation av lokaler som hyrs ut till utomstående, är 
fastighetskontoret med som expert på och uthyrare av lokalerna, 
såvida det bland de lokaler lokalcentralen förvaltar finns för ändamålet 
lämpligt belägna lokaler med lämpliga egenskaper.

Stadsstyrelsen anser att om de ovannämnda randvillkoren så tillåter 
kan förslaget i motionen om att hyra ut stadens tomma lokaler för icke
kommersiell allmännyttig verksamhet eller kulturell verksamhet 
understödjas i tillämpliga delar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Kimmo Helistön aloite 

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 15.05.2013 § 167
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Bordlades 15.05.2013

HEL 2012013148 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

Kaupunginhallitus 06.05.2013 § 541

HEL 2012013148 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Kimmo Helistön 
aloitteen loppuun käsitellyksi. 

29.04.2013 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

suvi.ramo(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 29.11.2012 § 604

HEL 2012013148 T 00 00 03

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle valtuutettu Kimmo 
Helistön ja kuuden muun valtuutetun aloitteesta seuraavan lausunnon:

Kiinteistöviraston tilakeskuksen ylläpitovastuulle tulee tyhjiä tiloja ja 
rakennuksia, kun hallintokunnat luopuvat tiloista ja rakennuksista, joita 
ne eivät tarvitse palvelutuotantonsa tarpeisiin, ja myös liikelaitoksilta 
siirtyy niiden toimintaan tarpeettomia rakennuksia tilakeskuksen 
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hallintaan ja ylläpitovastuulle. Tyhjillään olevia rakennuksia tulee 
tilakeskuksen hallintaan lisäksi kaupungin maanhankinnan yhteydessä 
ja ulkoisten vuokralaisten luopuessa vuokraamistaan kaupungin 
omistamista tiloista ja rakennuksista.

Kiinteistötoimen hallinnossa on kaupungin omistamaa palvelu ja 
toimitilaa yhteensä noin 2 544 000 huoneistoneliömetriä, mistä 
kaupungin omien toimintojen käytössä on noin 1 885 000 htm² (74 %), 
ulkopuolisille toimijoille vuokrattua tilaa on noin 472 000 htm² (19 %) ja 
korjattavana tai muuten tyhjillään olevaa tilaa on noin 187 000 htm² (7 
%). Merkittävä osa ulkopuolisille toimijoille vuokratuista tiloista on 
taloudellisesti kannattamattomia, ja kyseisiin tiloihin liittyy myös 
merkittäviä korjausinvestointitarpeita.

Tilakeskus on valmistellut omistajahallinnassaan olevien rakennusten 
ja osaketilojen arvotuksen, jossa rakennukset ja osaketilat jaettiin 
neljään eri luokkaan:

Pidä: 
Kohteet, jotka kaupunki omistaa ja ylläpitää pitkällä tähtäimellä

Kehitä/pidä: 
Kohteet, jotka kaupunki pitää ja kehittää omistuksessaan

Kehitä/luovu: 
Kohteet, joita kehitetään luopumistarkoituksessa

Luovu: 
Kohteet, joista luovutaan ilman kehittämispanosta.

Tyhjillään olevat tilat ja rakennukset ovat joko luokassa kehitä / luovu 
tai luokassa luovu. Sellaisia tyhjillään olevia tiloja, joissa ei ole 
meneillään korjaustoimenpiteitä tai niitä ei kehitetä jo sovittuun uuteen 
käyttötarkoitukseen, on noin 100 000 m². Merkittävä osa tyhjillään 
olevista tiloista on ominaisuuksiltaan niin huonossa kunnossa, että niitä 
ei voi ottaa mihinkään käyttöön ilman jonkin asteisia 
korjaustoimenpiteitä. 

Kiinteistötoimen hallinnossa olevan rakennetun omaisuuden 
uudishintainen arvo vuoden 2012 hintatasossa on noin 7,4 miljardia 
euroa ja tekninen arvo on noin 4,7 miljardia euroa. Teknisellä arvolla 
tarkoitetaan sitä arvoa, joka rakennuskannalla on jäljellä käytöstä 
aiheutuvasta kulumisesta ja teknisestä vanhenemisesta aiheutuvan 
arvonalenemisen jälkeen. Teknisen arvon ja uudishintaisen arvon 
suhde eli keskimääräinen kuntoluokka on noin 63 %.

Määritelmällisesti rakennusomaisuuden korjausvelka kuvaa sitä 
rahamäärää, joka rakennusten korjauksista on tingitty verrattuna 
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korjaustasoon, jolla rakennukset olisi pidetty kohtuullisessa 
käyttökelpoisessa kunnossa. Korjausvelan laskennassa nykykunnon 
lähtö ja tavoitetasona käytetään 75 % kuntoluokkaa. Kun rakennuksen 
kuntoluokka menee alle määritellyn tavoitetason (75 %), lasketaan 
kuinka paljon rahaa tekniseen arvoon ja nykykuntoon tulisi lisätä, jotta 
määritelty 75 % tavoitetaso saavutetaan. Tästä nykykunnon ja 
tavoitekunnon erotuksesta voidaan laskea ja määrittää yksittäisten 
rakennusten ja koko rakennusomaisuuden rahamääräinen 
korjausvelka. 

Rakennuskannan korjausvelka on vuonna 2012 noin 1 200 miljoonaa 
euroa, ja vuotuinen käytöstä ja teknisestä vanhenemisesta aiheutuva 
rakennuskannan kuluma on tällä hetkellä noin 190 miljoonaa euroa 
vuodessa. Kuluman vaikutusta rakennuskannan käyttöarvon 
kehitykseen voidaan arvioida vertaamalla vuotuista kulumaa 
korjausinvestointitason suuruuteen. Vuonna 2011 
korjausrakentamiseen käytettiin investointimäärärahaa noin 142 
miljoonaa euroa ja vuoden 2012 talousarviossa on 
korjausrakentamiseen osoitettu noin 114 miljoonaa euroa, mutta ko. 
vuoden 3. ennusteen mukaan korjausrakentamiseen on tarpeen 
kohdistaa noin 136 miljoonaa euroa sen johdosta, että vuoden aikana 
on ilmennyt kiireellisiä vuoden 2012 rakennusohjelmaan kuulumattomia 
korjaustarpeita, joiden suorittaminen on välttämätöntä tilojen 
käytettävyyden turvaamiseksi.

Kiinteistölautakunta on kokouksessaan 9.8.2012 esittänyt 22 miljoonan 
euron lisämäärärahan myöntämistä tilakeskuksen käyttöön 
talonrakennuksen investointimäärärahaan vuodelle 2012 edellä 
mainittujen kiireellisten vuoden 2012 rakennusohjelmaan 
kuulumattomien rakennushankkeiden toteuttamista varten ja 
kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 7.11.2012 oikeuttanut 
kiinteistölautakunnan ylittämään vuoden 2012 talousarvion kohdan 
8 02 01 Tilakeskuksen uudis ja lisärakennushankkeet 1 000 000 
eurolla ja kohdan 8 02 02 Tilakeskuksen korjaushankkeet 21 000 000 
eurolla.

Edellä kuvattu kehityssuunta on jatkunut jo pitemmän aikaa, ja 
kyseisen kestämättömän kehityksen suunnan muuttaminen edellyttää 
rakennettujen kiinteistöjen omistajapolitiikan uudelleenarviointia ja 
rakennetun omaisuuden määrän saattamista sellaiselle tasolle, että 
kaupungilla on riittävät taloudelliset edellytykset ja henkilöresurssit 
rakennetun omaisuuden käyttöarvon pitämiseksi kohtuullisella 
toiminnan edellyttämällä tasolla. 

Kaupungin omistaman rakennuskannan jatkuva korjausvelan kasvu 
johtaa kiireellisten, välittömiä toimenpiteitä vaativien korjausten 
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merkittävään lisääntymiseen: äkillisistä vikaantumisista aiheutuvat 
vahingot ja niiden kerrannaiskustannukset käyttökielloista, väistötiloista 
ja käyttäjien terveysriskeistä kasvavat ja hankkeiden toteutukset 
siirtyvät. Kiinteistötoimen tavoitteena on hallintokuntien tarpeisiin 
osoitetun rakennusomaisuuden käyttöarvon ja teknisten 
ominaisuuksien säilyttäminen siten, ettei tulevaisuudessa jouduta 
tarpeettomiin lisäinvestointeihin vuosia jatkuneiden aliinvestointien 
vuoksi.

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan vuodelta 2010 
todennut, että kaupungin talous on rakenteellisten uudistusten edessä, 
kun tuloutusmahdollisuudet Helsingin Energialta vähenevät ja mikäli 
myös kuntien veropohjaa tullaan kaventamaan. Kaupunginhallitus on 
lausunnossaan tarkastuskertomuksesta todennut, että 
kaupunginvaltuuston hyväksymän strategiaohjelman mukaan 
kaupungin toimintamenot tulee sopeuttaa olemassa oleviin tuloihin. 

Tavoitteena on, että palvelutuotannon menot asiakasta kohden 
nousevat korkeintaan kustannustason nousua vastaavasti, asiakas ja 
palvelukohtaisia yksikköhintoja pienennetään ja tilakustannusten 
osuutta palvelujen kustannuksista pienennetään. Toimenpiteinä 
toimintamenojen sopeuttamisessa tuloihin ovat muun muassa 
organisaation rakenteelliset uudistukset, henkilöstömäärän 
sopeuttaminen, toimintojen tarkastelu yli hallintorajojen, toimitilaverkon 
tehostaminen ja sähköisen asioinnin lisääminen.

Kaupungin oman toiminnan tilankäytön tehostamistoimenpiteet eivät 
kuitenkaan alenna kaupungille rakennetuista kiinteistöistä ja 
toimitiloista aiheutuvia kokonaiskustannuksia, mikäli kaupunki ei luovu 
niistä rakennuksista ja osakemuotoisista toimitiloista, joita kaupunki ei 
tarvitse oman palvelutoimintansa tuottamisessa.

Valtuustoaloitteessa tehty esitys kaupungin omistamien tyhjien tilojen 
antamisesta tarjousten perusteella epäkaupalliseen yleishyödylliseen 
tai kulttuurikäyttöön määräajaksi vuokralle on sinänsä tavoitteena 
kannatettava. Ongelmallista on kuitenkin se, että nykyisessä 
taloudellisessa tilanteessa kaupungin talonrakennusten 
korjaustoimintaan osoittamat korjausvelkaan verrattuna niukat 
määrärahat on välttämätöntä kohdentaa kaupungin palvelutoiminnan 
(koulut, päiväkodit, terveysasemat, sairaalat, kirjastot, nuorisotilat jne.) 
käytössä olevien rakennusten ja tilojen korjaamiseen, jotta kaupungin 
palvelujen tuottamiseen tarvittavien tilojen terveellisyys, turvallisuus ja 
käytettävyys voitaisiin turvata. 

Maankäyttö ja rakennuslaissa edellytetään, että käytössä olevat 
rakennukset ja tilat täyttävät jatkuvasti terveellisyyden, turvallisuuden ja 
käyttökelpoisuuden vaatimukset, ja rakennusten ja tilojen omistaja 
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vastaa viime kädessä ko. vaatimusten toteutumisesta. Muiden kuin 
asuinkäyttöön vuokrattavien tilojen korjausvastuusta on mahdollista 
sopia vuokrasopimuksessa, mutta tilojen vuokraaminen väliaikaiseen 
käyttöön siten, että vuokralainen vastaisi muutos ja 
korjauskustannuksista ei ole osoittautunut käytännössä toimivaksi 
ratkaisuksi. Mikäli ulkopuolisiin tarpeisiin vuokrattavien tilojen muutos 
ja korjaustöille on saatavissa kaupungin ulkopuolista rahoitusta, niin 
kiinteistövirasto on mukana asiantuntijana ja vuokraajana, mikäli 
tilakeskuksen hallinnoimista tiloista löytyy ominaisuuksiltaan ja 
sijainniltaan ko. tarkoituksiin sopivia tiloja.

Kiinteistölautakunta toteaa lisäksi, että maan, kiinteistöjen ja 
huonetilojen vuokrauksissa kohteiden vuokrat on 1.1.1996 alkaen 
määritelty käyvän arvon perusteella ja kaupungin omistamista kohteista 
peritään käypää alentamatonta vuokraa. Vuokrausten yhteydessä 
annettavien alennusten sijasta toimintojen tukeminen on 1.1.1996 
alkaen järjestetty avustusjärjestelmällä, jota hoitaa se hallintokunta, 
jonka toimialaan tuettava toiminta kuuluu. Avustusten vuosittainen 
myöntäminen perustuu hakemuksiin. Tuen myöntämistä varten 
hallintokunnille osoitetaan vuosittain talousarviossa määräraha. 

Kaupunginhallitus päätti 14.10.2002 (1302 §) vahvistaa kaikkien 
hallintokuntien noudatettavaksi periaatteet kiinteistöjen, 
mainospaikkojen ja vastaavien luovutuksissa kaupungin ulkopuolisille 
siten, että luovutuksessa sovelletaan tarjousmenettelyä 
(kilpailuttaminen), jos se on mahdollista. Ellei kilpailuttamista voida 
käyttää, varmistutaan käyvästä hinnasta esim. arviointilausunnolla tai 
vertailuhintojen avulla. Jos kyse on hallintokunnan toimialaan liittyvästä 
avustuksen myöntämisen sisältävästä luovutuksesta, on luovutuksessa 
noudatettava etukäteen hyväksyttyjä avustuksen myöntämistä koskevia 
periaatteita. Sellaisissa kohteissa, joissa kaupunginhallituksen 
ohjeistusta ei ole voitu noudattaa, tilakeskus on toiminut juuri aloitteen 
tekijöiden esityksen mukaisesti, ja tiloja on vuokrattu muun muassa 
kulttuuritoimijoiden käyttöön. Tällaisia rakennuksia on esimerkiksi 
Jätkäsaaressa ja Kalasataman vanhoissa teollisuustiloissa. Edellä 
mainituin varauksin kiinteistölautakunta pitää aloitteen tavoitetta sekä 
sen toteuttamista soveltuvissa kohteissa kannatettavana.

Käsittely

29.11.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Arto Hiltunen: Muutan esitystäni seuraavasti:

Lausuntoehdotuksen viimeisen kappaleen loppuun lisätään kaksi uutta 
virkettä.

Esittelijä
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tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Martti Siren, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 40352

martti.siren(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 10/2013 538 (627)
Stadsfullmäktige

Kj/24
29.05.2013

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

§ 227
Kaj / Den av ledamoten Johanna Sumuvuori väckta motionen om 
tillfällig användning av lokaler

HEL 2012013149 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet för ny beredning.

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 Johanna Sumuvuori 
understödd av ledamoten Silvia Modig under diskussionen hade 
föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny 
beredning utgående från att staden utarbetar en plan för uthyrning och 
marknadsföring av tilfälligt tomma lokaler.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet 
röstar ja; vinner nej, har ledamoten Johanna Sumuvuoris förslag om 
återremiss godkänts.

9 omröstningen

JAförslag: Fortsättning
NEJförslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att 
staden utarbetar en plan för uthyrning och marknadsföring av tilfälligt 
tomma lokaler.

Jaröster: 11
Gunvor Brettschneider, Jussi Hallaaho, Fatbardhe Hetemaj, Arja 
Karhuvaara, Terhi Koulumies, Lasse Männistö, Marcus Rantala, Tatu 
Rauhamäki, Aura Salla, Lea Saukkonen, Astrid Thors

Nejröster: 63
Pentti Arajärvi, Sirpa AskoSeljavaara, Mika Ebeling, Matti Enroth, Yrjö 
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Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika 
Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, 
Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Dan Koivulaakso, 
Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Timo Laaninen, Harri Lindell, 
Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, 
Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Björn Månsson, Terhi Mäki, 
Sari Mäkimattila, Antti Möller, Matti Niiranen, Laura Nordström, Hannu 
Oskala, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika 
Raatikainen, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, 
Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, 
Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Karita Toijonen, Mirka Vainikka, Thomas 
Wallgren, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Blanka: 5
Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Kauko Koskinen, Seija Muurinen, Ulla
Marja Urho

Frånvarande: 6
Maija Anttila, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Pekka 
Saarnio, Tuomas Tuure

Stadsfullmäktige hade beslutat återremittera ärendet till stadsstyrelsen 
för ny beredning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloite 
2 Äänestyslista

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Johanna Sumuvuori 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Johanna Sumuvuori och 25 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att staden ska utarbeta en plan för ökad tillfällig användning av 
lokaler som står tomma och för marknadsföring av dessa lokaler hos 
potentiella användare.
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Stadsstyrelsen hänvisar till ett utlåtande och påpekar att 
fastighetskontorets lokalcentral får tomma lokaler och byggnader i sin 
besittning och blir ansvarig för underhållet exempelvis när förvaltningar 
och affärsverk lämnar ifrån sig fastigheter som de inte längre behöver 
för sin tjänsteproduktion. Lokaler har hyrts ut till bl.a. kulturaktörer när 
det gäller fastigheter i fråga om vilka de principer som fastställdes av 
stadsstyrelsen 14.10.2002 (1302 §) inte har kunnat följas. Principerna 
går ut på att anbudsförfarande (konkurrensutsättning) om möjligt ska 
tillämpas när staden ämnar upplåta fastigheter, reklamplatser och 
motsvarande till utomstående. De gamla industrilokalerna på 
Busholmen och i Fiskehamnen är exempel på lokaler som hyrts ut till 
bl.a. kulturaktörer utan anbudsförfarande.

Anslagen för reparationsverksamhet på budgetmomentet Husbyggnad 
är knappa i förhållande till kostnaderna för outförda reparationer och 
måste i den rådande ekonomiska situationen i första hand användas 
för reparationer i byggnader och lokaler som används för tjänster 
tillhandahållna av staden (skolor, daghem, hälsostationer, sjukhus, 
bibliotek, ungdomslokaler osv.). Målet med detta är att 
byggnadsegendomen främst för förvaltningarnas behov ska behålla sitt 
bruksvärde och sina tekniska egenskaper. 

I och med att staden som ägare ansvarar för att de byggnader och 
lokaler den förvaltar är sunda, säkra och användbara måste den se till 
att dessa krav uppfylls också i fråga om lokaler som hyrs ut till 
utomstående. När det gäller andra lokaler än sådana som hyrs ut till 
förvaltningar eller bostäder kan ansvaret för reparationer tas upp i 
hyresavtalet. När lokaler hyrts ut tillfälligt och det bestämts att 
hyrestagaren ska stå för ändrings och reparationskostnader har det i 
praktiken visat sig att lösningen inte alltid fungerar. Om extern 
finansiering fås för ändrings och reparationsarbeten i lokaler som hyrs 
ut till utomstående är fastighetskontoret med som sakkunnig och 
uthyrare. En förutsättning för detta är att det bland de lokaler som 
förvaltas av lokalcentralen finns lokaler lämpliga för ändamålet vad 
egenskaperna och läget beträffar.  

Stadsstyrelsen anser att förslaget i motionen att tomma lokaler i 
stadens ägo ska hyras ut för ickekommersiella allmännyttiga ändamål 
eller för kultur i och för sig är ett mål värt att understödjas om det finns 
lämpliga lokaler och specialvillkoren ovan uppfylls.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi
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Bilagor

1 Valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloite 

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 15.05.2013 § 168

Bordlades 15.05.2013

HEL 2012013149 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

Kaupunginhallitus 06.05.2013 § 542

HEL 2012013149 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Johanna 
Sumuvuoren aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

06.05.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Tuuli Kousa: Lisätään kpl (8) Kaupunginhallitus toteaa, että tilakeskus 
tekee suunnitelman välikaikaistilojen tehokkaasta hyödyntämisestä. 
Suunnitelmassa huomioidaan myös vapaista tiloista tiedottaminen.

Kannattajat: Sirpa Puhakka
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Äänestys

JAAehdotus: Esityksen mukaan

EIehdotus: Lisätään kpl (8) Kaupunginhallitus toteaa, että tilakeskus 
tekee suunnitelman välikaikaistilojen tehokkaasta hyödyntämisestä. 
Suunnitelmassa huomioidaan myös vapaista tiloista tiedottaminen.

Jaaäänet: 10
Jorma Bergholm, Juha Hakola, Jussi Hallaaho, Arja Karhuvaara, 
Tuomas Kurttila, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Marcus Rantala, 
Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Eiäänet: 5
Emma Kari, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10  5 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

29.04.2013 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

suvi.ramo(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 13.12.2012 § 654

HEL 2012013149 T 00 00 03

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna 
Sumuvuoren ja 25 muun valtuutetun aloitteesta seuraavan lausunnon:

Kiinteistöviraston tilakeskuksen ylläpitovastuulle tulee tyhjiä tiloja ja 
rakennuksia, kun hallintokunnat luopuvat tiloista ja rakennuksista, joita 
ne eivät tarvitse palvelutuotantonsa tarpeisiin, ja myös liikelaitoksilta 
siirtyy niiden toimintaan tarpeettomia rakennuksia tilakeskuksen 
hallintaan ja ylläpitovastuulle. Tyhjillään olevia rakennuksia tulee 
tilakeskuksen hallintaan lisäksi kaupungin maanhankinnan yhteydessä 
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ja ulkoisten vuokralaisten luopuessa vuokraamistaan kaupungin 
omistamista tiloista ja rakennuksista.

Kiinteistötoimen hallinnossa on kaupungin omistamaa palvelu ja 
toimitilaa yhteensä noin 2 544 000 huoneistoneliömetriä, josta 
kaupungin omien toimintojen käytössä on noin 1 885 000 htm² (74 %), 
ulkopuolisille toimijoille vuokrattua tilaa on noin 472 000 htm² (19 %) ja 
korjattavana tai muuten tyhjillään olevaa tilaa on noin 187 000 htm² (7 
%). Merkittävä osa ulkopuolisille toimijoille vuokratuista tiloista on 
taloudellisesti kannattamattomia ja kyseisiin tiloihin liittyy myös 
merkittäviä korjausinvestointitarpeita.

Tilakeskus on valmistellut omistajahallinnassaan olevien rakennusten 
ja osaketilojen arvotuksen, jossa rakennukset ja osaketilat jaettiin 
neljään eri luokkaan:

Pidä: Kohteet, jotka kaupunki omistaa ja ylläpitää pitkällä tähtäimellä

Kehitä / pidä: Kohteet, jotka kaupunki pitää ja kehittää omistuksessaan

Kehitä / luovu: Kohteet, joita kehitetään luopumistarkoituksessa

Luovu: Kohteet, joista luovutaan ilman kehittämispanosta

Tyhjillään olevat tilat ja rakennukset ovat joko luokassa kehitä / luovu 
tai luokassa luovu. Sellaisia tyhjillään olevia tiloja, joissa ei ole 
meneillään korjaustoimenpiteitä tai niitä ei kehitetä jo sovittuun uuteen 
käyttötarkoitukseen, on noin 100 000 m². Merkittävä osa tyhjillään 
olevista tiloista on ominaisuuksiltaan niin huonossa kunnossa, että niitä 
ei voi ottaa mihinkään käyttöön ilman jonkin asteisia 
korjaustoimenpiteitä. 

Kiinteistötoimen hallinnossa olevan rakennetun omaisuuden 
uudishintainen arvo vuoden 2012 hintatasossa on noin 7,4 miljardia 
euroa ja tekninen arvo on noin 4,7 miljardia euroa. Teknisellä arvolla 
tarkoitetaan sitä arvoa, joka rakennuskannalla on jäljellä käytöstä 
aiheutuvasta kulumisesta ja teknisestä vanhenemisesta aiheutuvan 
arvonalenemisen jälkeen. Teknisen arvon ja uudishintaisen arvon 
suhde eli keskimääräinen kuntoluokka on noin 63 %. 

Määritelmällisesti rakennusomaisuuden korjausvelka kuvaa sitä 
rahamäärää, joka rakennusten korjauksista on tingitty verrattuna 
korjaustasoon, jolla rakennukset olisi pidetty kohtuullisessa 
käyttökelpoisessa kunnossa. Korjausvelan laskennassa nykykunnon 
lähtö ja tavoitetasona käytetään 75 % kuntoluokkaa. Kun rakennuksen 
kuntoluokka menee alle määritellyn tavoitetason (75 %), lasketaan 
kuinka paljon rahaa tekniseen arvoon ja nykykuntoon tulisi lisätä, jotta 
määritelty 75 % tavoitetaso saavutetaan. Tästä nykykunnon ja 
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tavoitekunnon erotuksesta voidaan laskea ja määrittää yksittäisten 
rakennusten ja koko rakennusomaisuuden rahamääräinen 
korjausvelka. 

Rakennuskannan korjausvelka on vuonna 2012 noin 1 200 miljoonaa 
euroa ja vuotuinen käytöstä ja teknisestä vanhenemisesta aiheutuva 
rakennuskannan kuluma on tällä hetkellä noin 190 miljoonaa euroa 
vuodessa. Kuluman vaikutusta rakennuskannan käyttöarvon 
kehitykseen voidaan arvioida vertaamalla vuotuista kulumaa 
korjausinvestointitason suuruuteen. Vuonna 2011 
korjausrakentamiseen käytettiin investointimäärärahaa noin 142 
miljoonaa euroa ja vuoden 2012 talousarviossa on 
korjausrakentamiseen osoitettu noin 114 miljoonaa euroa, mutta ko. 
vuoden 4. ennusteen mukaan korjausrakentamiseen on tarpeen 
kohdistaa noin 133 miljoonaa euroa sen johdosta, että vuoden aikana 
on ilmennyt kiireellisiä vuoden 2012 rakennusohjelmaan kuulumattomia 
korjaustarpeita, joiden suorittaminen on välttämätöntä tilojen 
käytettävyyden turvaamiseksi. 

Kiinteistölautakunta on kokouksessaan 9.8.2012 esittänyt 22 miljoonan 
euron lisämäärärahan myöntämistä tilakeskuksen käyttöön 
talonrakennuksen investointimäärärahaan vuodelle 2012 edellä 
mainittujen kiireellisten vuoden 2012 rakennusohjelmaan 
kuulumattomien rakennushankkeiden toteuttamista varten, ja 
kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 7.11.2012 oikeuttanut 
kiinteistölautakunnan ylittämään vuoden 2012 talousarvion kohdan 
8 02 01 Tilakeskuksen uudis ja lisärakennushankkeet 1 000 000 
eurolla ja kohdan 8 02 02 Tilakeskuksen korjaushankkeet 21 000 000 
eurolla.

Edellä kuvattu kehityssuunta on jatkunut jo pitemmän aikaa ja kyseisen 
kestämättömän kehityksen suunnan muuttaminen edellyttää 
rakennettujen kiinteistöjen omistajapolitiikan uudelleenarviointia ja 
rakennetun omaisuuden määrän saattamista sellaiselle tasolle, että 
kaupungilla on riittävät taloudelliset edellytykset ja henkilöresurssit 
rakennetun omaisuuden käyttöarvon pitämiseksi kohtuullisella 
toiminnan edellyttämällä tasolla. 

Kaupungin omistaman rakennuskannan jatkuva korjausvelan kasvu 
johtaa kiireellisten, välittömiä toimenpiteitä vaativien korjausten 
merkittävään lisääntymiseen: äkillisistä vikaantumisista aiheutuvat 
vahingot ja niiden kerrannaiskustannukset käyttökielloista, väistötiloista 
ja käyttäjien terveysriskeistä kasvavat ja hankkeiden toteutukset 
siirtyvät. Kiinteistötoimen tavoitteena on hallintokuntien tarpeisiin 
osoitetun rakennusomaisuuden käyttöarvon ja teknisten 
ominaisuuksien säilyttäminen siten, ettei tulevaisuudessa jouduta 
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tarpeettomiin lisäinvestointeihin vuosia jatkuneiden aliinvestointien 
vuoksi.

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan vuodelta 2010 
todennut, että kaupungin talous on rakenteellisten uudistusten edessä, 
kun tuloutusmahdollisuudet Helsingin Energialta vähenevät ja mikäli 
myös kuntien veropohjaa tullaan kaventamaan. Kaupunginhallitus on 
lausunnossaan tarkastuskertomuksesta todennut, että 
kaupunginvaltuuston hyväksymän strategiaohjelman mukaan 
kaupungin toimintamenot tulee sopeuttaa olemassa oleviin tuloihin. 

Tavoitteena on, että palvelutuotannon menot asiakasta kohden 
nousevat korkeintaan kustannustason nousua vastaavasti, asiakas ja 
palvelukohtaisia yksikköhintoja pienennetään ja tilakustannusten 
osuutta palvelujen kustannuksista pienennetään. Toimenpiteinä 
toimintamenojen sopeuttamisessa tuloihin ovat muun muassa 
organisaation rakenteelliset uudistukset, henkilöstömäärän 
sopeuttaminen, toimintojen tarkastelu yli hallintorajojen, toimitilaverkon 
tehostaminen ja sähköisen asioinnin lisääminen.

Kaupungin oman toiminnan tilankäytön tehostamistoimenpiteet eivät 
kuitenkaan alenna kaupungille rakennetuista kiinteistöistä ja 
toimitiloista aiheutuvia kokonaiskustannuksia, mikäli kaupunki ei luovu 
niistä rakennuksista ja osakemuotoisista toimitiloista, joita kaupunki ei 
tarvitse oman palvelutoimintansa tuottamisessa.

Valtuustoaloitteessa tehty esitys suunnitelman laatimiseksi kaupungin 
omistamien tyhjillään olevien tilojen väliaikaiskäytön lisäämiseksi ja 
markkinoimiseksi mahdollisille käyttäjille on sinänsä tavoitteena 
kannatettava. Kaupungin omista toiminnoista vapautuneita tiloja, joiden 
ominaisuudet ovat sen mahdollistaneet, on vuokrattu väliaikaisesti 
muun muassa kulttuuritoimijoiden käyttöön Jätkäsaaressa ja 
Kalasatamassa olevista vanhoista teollisuustiloista. Ongelmallista on 
kuitenkin, että nykyisessä taloudellisessa tilanteessa kaupungin 
talonrakennusten korjaustoimintaan osoittamat korjausvelkaan 
verrattuna niukat määrärahat on välttämätöntä kohdentaa kaupungin 
palvelutoiminnan (koulut, päiväkodit, terveysasemat, sairaalat, kirjastot, 
nuorisotilat jne.) käytössä olevien rakennusten ja tilojen korjaamiseen, 
jotta kaupungin palvelujen tuottamiseen tarvittavien tilojen terveellisyys, 
turvallisuus ja käytettävyys voitaisiin turvata. 

Maankäyttö ja rakennuslaissa edellytetään, että käytössä olevat 
rakennukset ja tilat täyttävät jatkuvasti terveellisyyden, turvallisuuden ja 
käyttökelpoisuuden vaatimukset, ja rakennusten ja tilojen omistaja 
vastaa viime kädessä ko. vaatimusten toteutumisesta. Muiden kuin 
asuinkäyttöön vuokrattavien tilojen korjausvastuusta on mahdollista 
sopia vuokrasopimuksessa, mutta tilojen vuokraaminen väliaikaiseen 
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käyttöön siten, että vuokralainen vastaisi muutos ja 
korjauskustannuksista ei ole osoittautunut käytännössä toimivaksi 
ratkaisuksi. Mikäli ulkopuolisiin tarpeisiin vuokrattavien tilojen muutos 
ja korjaustöille on saatavissa kaupungin ulkopuolista rahoitusta, niin 
kiinteistövirasto on mukana asiantuntijana ja vuokraajana, mikäli 
tilakeskuksen hallinnoimista tiloista löytyy ominaisuuksiltaan ja 
sijainniltaan ko. tarkoituksiin sopivia tiloja. Kiinteistöviraston 
Internet–sivulla on linkki Tilojen vuokraus –sivulle, jossa on tietoja 
vapaana olevista tiloista sekä ohjeet ja sähköiset lomakkeet 
vuokratarjouksen jättämistä ja tilantarveilmoituksen tekemistä varten.

Kiinteistölautakunta toteaa lisäksi, että maan, kiinteistöjen ja 
huonetilojen vuokrauksissa kohteiden vuokrat on 1.1.1996 alkaen 
määritelty käyvän arvon perusteella ja kaupungin omistamista kohteista 
peritään käypää alentamatonta vuokraa. Vuokrausten yhteydessä 
annettavien alennusten sijasta toimintojen tukeminen on 1.1.1996 
alkaen järjestetty avustusjärjestelmällä, jota hoitaa se hallintokunta, 
jonka toimialaan tuettava toiminta kuuluu. Avustusten vuosittainen 
myöntäminen perustuu hakemuksiin. Tuen myöntämistä varten 
hallintokunnille osoitetaan vuosittain talousarviossa määräraha.

Kaupunginhallitus päätti 14.10.2002 (1302 §) vahvistaa kaikkien 
hallintokuntien noudatettavaksi periaatteet kiinteistöjen, 
mainospaikkojen ja vastaavien luovutuksissa kaupungin ulkopuolisille 
siten, että luovutuksessa sovelletaan tarjousmenettelyä 
(kilpailuttaminen), jos se on mahdollista. Ellei kilpailuttamista voida 
käyttää, varmistutaan käyvästä hinnasta esim. arviointilausunnolla tai 
vertailuhintojen avulla. Jos kyse on hallintokunnan toimialaan liittyvästä 
avustuksen myöntämisen sisältävästä luovutuksesta, on luovutuksessa 
noudatettava etukäteen hyväksyttyjä avustuksen myöntämistä koskevia 
periaatteita.

Kiinteistölautakunta pitää aloitteen tavoitetta sekä sen toteuttamista 
soveltuvissa kohteissa kannatettavana ja toteaa lisäksi, että mikäli 
tyhjillään olevien tilojen väliaikaiskäyttöä halutaan merkittävästi lisätä, 
tulee varautua investoimaan tilojen käytettävyyteen väliaikaiskäytön 
mahdollistamiseksi. Tämä puolestaan edellyttää, että 
kaupunginhallituksen ohjetta tilojen luovuttamisesta ulkopuolisten 
toimijoiden väliaikaiskäyttöön tulisi tältä osin tarkentaa.

Käsittely

13.12.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Kirsi Pihlaja: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:
Lausuntoehdotuksen viimeisen kappaleen viimeinen virke muutetaan 
kuulumaan seuraavasti: Tämä puolestaan edellyttää, että 
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kaupunginhallituksen ohjetta tilojen luovuttamisesta ulkopuolisten 
toimijoiden väliaikaiskäyttöön tulisi tältä osin tarkentaa.

Kannattajat: Anja Malm

1 äänestys

JAAehdotus: Esityksen mukaan
EIehdotus: Lausuntoehdotuksen viimeisen kappaleen viimeinen virke 
muutetaan kuulumaan seuraavasti: Tämä puolestaan edellyttää, että 
kaupunginhallituksen ohjetta tilojen luovuttamisesta ulkopuolisten 
toimijoiden väliaikaiskäyttöön tulisi tältä osin tarkentaa.

Jaaäänet: 3
Heidi EkholmTalas, Olli Saarinen, Tuomo Valve

Eiäänet: 6
Martti Huhtamäki, Jyrki Lohi, Anja Malm, Kirsi Pihlaja, Tuomo 
Rintamäki, Kermen Soitu

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Martti Siren, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 40352

martti.siren(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi
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§ 228
Kaj / Den av ledamoten Eija Loukoila väckta motionen om 
förbättring av trafiksäkerheten på Nordsjö bro

HEL 2012013140 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Eija Loukoila väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Eija Loukoilan aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Eija Loukoila väckta 
motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Eija Loukoila och 13 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att körhastigheten på Nordsjö bro sänks till 50 km/h och att 
mopedtrafiken dirigeras till körfälten.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet som kommit in och konstaterar 
att Nordsjö bro ingår i stadsplaneringskontorets 
trafikplaneringsavdelnings förslag till investeringsprogram för åren 2015 
och 2016. De alternativa trafikplanerna utarbetas så att tidsschemat för 
förslaget till investeringsprogram är möjligt. Preliminärt finns planer på 
att förbättra säkerheten för fotgängare och cyklister genom att bredda 
bron över Norvägen eller bygga en helt egen bro för gång och 
cykeltrafik. Trafikplanen främjar också genomförandet av planen för ett 
nät av kvalitetsstråk för cykeltrafiken som stadsplaneringsnämnden 
godkände 5.3.2013.

I allt fler städer är mopedens plats på körbanan i stället för cykelvägen. 
Det minskade antalet mopedolyckor på rutter där mopedåkning tillåts i 
mindre grad på cykelvägar talar för detta. I Helsingfors gäller principen 
att mopedåkning styrs till körbanan då hastighetsbegränsningen på 
körbanan är högst 50 km/h och trafikmängden tillåter mopedåkning. 
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Rutterna som är kritiska med tanke på trafiksäkerheten granskas från 
fall till fall. I fråga om Sjöåkervägen och Norvägen granskas de tillåtna 
mopedrutterna som en helhet i samband med trafikplanen som 
utarbetas.

Under hösten 2013 inleds arbetet med ett utvecklingsprogram för 
trafiksäkerheten i hela staden. I programmet ingår eventuella principer 
för granskning av hastighetsbegränsningssystemet. Körfilerna på 
Norvägen är smala vid Nordsjö bro. De smala körfilerna och bilarnas 
hastighet kan orsaka otrygghet bland andra bilister och särskilt bland 
cyklister och fotgängare. De här omständigheterna kombinerat med de 
ökande trafikmängderna talar för en sänkning av 
hastighetsbegränsningen på Norvägen åtminstone vid bron till 50 
kilometer i timmen redan före eventuella andra åtgärder.

Stadsstyrelsen konstaterar dessutom att det i investeringsdelen i 
budgeten 2013 har reserverats ca 106 miljoner euro för investeringar i 
gator och trafikleder och ca 6 miljoner av summan för ombyggnad av 
broar. En ombyggnad av Nordsjö bro är planerad för planperioden 
2013–2016. Projektet syftar till att upprätthålla brokonstruktionens 
duglighet. Detta ställer upp gränsvillkor för vilka projekt som kan 
genomföras. Investeringsprogrammet fastställs på hösten i samband 
med budgeten.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Eija Loukoilan aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 15.05.2013 § 169

Bordlades 15.05.2013

HEL 2012013140 T 00 00 03

Beslut
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På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga 
ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 06.05.2013 § 543

HEL 2012013140 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Eija Loukoilan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

06.05.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Sirpa Puhakka: Lisätään viimeisen kpl jälkeen:

Kaupunginhallitus toteaa, että Vuotien nopeusrajoitus tulee laskea 
ainakin sillan kohdalla 50 kilometriin tunnissa jo ennen muita 
mahdollisia toimenpiteitä.

Kannattajat: Hannu Oskala

Äänestys

JAAehdotus: Esityksen mukaan

EIehdotus: Lisätään viimeisen kpl jälkeen: Kaupunginhallitus toteaa, 
että Vuotien nopeusrajoitus tulee laskea ainakin sillan kohdalla 50 
kilometriin tunnissa jo ennen muita mahdollisia toimenpiteitä.

Jaaäänet: 10
Jorma Bergholm, Juha Hakola, Jussi Hallaaho, Arja Karhuvaara, 
Tuomas Kurttila, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Marcus Rantala, 
Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen
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Eiäänet: 5
Emma Kari, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10  5 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

29.04.2013 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.03.2013 § 80

HEL 2012013140 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
esityksen mukaisen lausunnon.

Lausunto

Vuotie on pääkatu, jonka länsiosassa sijaitseva Vuosaaren silta toimii 
sisääntuloväylänä Vuosaareen. Vuosaaren sillan kohdalla 
nopeusrajoitus on 60 km/h. Arkivuorokauden liikennemäärä sillalla on 
noin 28 000 moottoriajoneuvoa, vajaat 2 000 pyöräilijää ja noin 500 
jalankulkijaa. Vuosaaren satamaan suuntautuva raskas liikenne käyttää 
sekä tulo että poistumistienään pääasiallisesti Kehä III:n 
tunneliyhteyttä. Vuosina 2004  2010 Vuosaaren sillan kohdalla 
tapahtui kahdeksan liikenneonnettomuutta, joista yksi johti pyöräilijän 
loukkaantumiseen. Pyöräilijä ajoi tuolloin pyörätien sijasta ajoradalla.

Vuosaaren sillan leveys on vajaat 19 metriä. Autoliikenteelle on kaksi 
kapeaa (leveys 3 metriä) ajokaistaa suuntaansa. Sillan molemmissa 
reunoissa on 3,15 metriä leveä yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. 
Liikennesuunnitteluosastolla tutkittiin vuonna 2001 vaihtoehtoja 
mopolla ajon sallimiseksi Meripellontiellä ja Vuotiellä. Tuolloin 
kaupunkisuunnittelulautakunta päätti sallia mopolla ajon Vuosaaren 
sillan pohjoisreunassa lähinnä reittien jatkuvuuden takia.

Kaupunginhallitus päätti vuonna 2004 alentaa useiden asuntokatujen ja 
kantakaupungin liikekatujen nopeusrajoituksia liikenneturvallisuuden 
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parantamiseksi. Kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden 
mukaisesti kaupunkisuunnittelulautakunta päätti vuosina 2005 ja 2009 
edelleen alentaa eräiden katuosuuksien nopeusrajoitusta. Vuotien 
länsipään nopeusrajoituksen alentamisesta 60:stä 50:een kilometriin 
tunnissa keskusteltiin. Nopeusrajoitus jätettiin kuitenkin ennalleen, 
koska kyseisellä osuudella ei ole tasoliittymiä.

Vuosaaren silta on mukana liikennesuunnitteluosaston 
investointiohjelmaehdotuksessa vuosille 2015 ja 2016. 
Liikennesuunnitteluosasto laatii vaihtoehtoiset liikennesuunnitelmat 
niin, että investointiohjelmaehdotuksen aikataulu on mahdollinen. 
Alustavasti on pohdittu jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden 
parantamista Vuotien siltaa leventämällä tai kokonaan oman sillan 
rakentamista jalankululle ja pyöräilylle. Liikennesuunnitelma edistäisi 
myös lautakunnassa 5.3.2013 hyväksyttyä pyöräliikenteen 
laatukäytävien verkkosuunnitelman toteuttamista.

Yhä useammassa kaupungissa mopon paikka on ajoradalla pyörätien 
sijaan. Tätä puoltaa mopoonnettomuuksien määrän väheneminen 
reiteillä, joissa mopoilun sallimista pyöräteillä on vähennetty. 
Helsingissä on periaatteena ohjata mopoilu ajoradalle silloin, kun 
ajoradan nopeusrajoitus on korkeintaan 50 km/h ja liikennemäärät 
mahdollistavat mopoilun. Liikenneturvallisuuden kannalta kriittiset reitit 
käydään läpi tapauskohtaisesti. Meripellontien ja Vuotien osalta sallitut 
moporeitit käydään kokonaisuutena läpi laadittavan 
liikennesuunnitelman yhteydessä.

Syksyllä 2013 käynnistyy koko kaupungin kattavan 
liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman laadinta. Ohjelma sisältää 
mahdolliset nopeusrajoitusjärjestelmän tarkistamisperiaatteet.

Vuosaaren sillan kohdalla Vuotien ajokaistat ovat kapeita. Ajokaistojen 
kapeus ja autojen nopeus saattavat aiheuttaa turvattomuuden tunnetta 
muille autoilijoille sekä erityisesti pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Nämä 
yhdistettynä lisääntyviin liikennemääriin puoltavat Vuotien 
nopeusrajoituksen laskemista ainakin sillan kohdalla 50 kilometriin 
tunnissa jo ennen muita mahdollisia toimenpiteitä.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Inga Valjakka, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37087

inga.valjakka(a)hel.fi
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§ 229
Kaj / Den av ledamoten Kauko Koskinen väckta motionen om 
utredning av byggkostnaderna för aravahyresbostäder

HEL 2012013814 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Kauko Koskinen väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Kauko Koskisen aloite
2 Rakennuslautakunnan lausunto 22.1.2013

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Kauko Koskinen 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Kauko Koskinen och 18 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att det ska utredas varför byggkostnaderna för 
aravahyresbostäder är högre i Helsingfors än på andra håll i landet.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och konstaterar att 
byggkostnaderna är ett kumulativt resultat av många faktorer. Vissa 
faktorer är lättare att kontrollera, andra svårare. I Helsingfors 
undersöktes år 2011–2012 genomförbarheten av detaljplaner för 
bostadsproduktion i samarbete mellan förvaltningarna. Bland annat 
kostnadsgranskningen blev ett av prioritetsområdena för arbetet. 
Utredningen visade att svåra grundläggningsförhållanden och 
parkeringsarrangemang hör till de mest betydelsefulla enskilda 
faktorerna som i typiska fall påverkar byggkostnaderna i Helsingfors.

Dessutom är marknadens funktionalitet, konjunkturer, tekniska 
utmaningar och den härigenom bestämda prisnivån för 
entreprenadanbuden av stor betydelse. Det är uppenbart att om en och 
samma detaljplanelösning är föremål för mycket stränga 
planläggningsbestämmelser (planlösning, kvalitetsfaktorer), snäv 
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byggrätt, dåliga grundläggningsförhållanden (förhållandefaktorer) och 
tidsmässigt och produktionsmässigt felaktiga beslut (få 
entreprenadanbud och prisnivå), är slutresultatet betydligt högre 
byggkostnader än den som anses som vanlig prisnivå för byggandet i 
andra städer.

Helsingfors stads faktacentrals statistik Bostadspriserna i Helsingfors 
år 2012 visar att den genomsnittliga hyran för fritt finansierade 
hyresbostäder i Helsingfors år 2012 uppgick till 16,04 euro/m² 
i månaden, den genomsnittliga hyran för nya hyresavtal för fritt 
finansierade bostäder till 18,35 euro/m² i månaden och den 
genomsnittliga hyran för aravabostäder till 11,13 euro/m² i månaden. 
Utöver de faktorer som påverkar byggkostnaderna är det alltså skäl att 
också granska prisnivån för aravahyresbostäder som kan anses vara 
relativt rimlig i förhållande till byggkostnaderna i Helsingfors. Statens 
bostadspolitiska reform som publicerades i mars strävar speciellt efter 
bättre förutsättningar för hyresbostadsproduktionen till rimliga priser 
med statligt stöd i tillväxtcentrum och prognoseras ha positiva politiska 
effekter i Helsingfors åtminstone inom Hekas aravabostadsbestånd.

Stadsstyrelsen konstaterar att två utredningar nu är aktuella i enlighet 
med genomförandeprogrammet för boende och härmed 
sammanhängande markanvändning 2012. Utredningarna har som syfte 
att producera information om hur man kan sänka boendekostnaderna i 
Helsingfors genom stadens egna åtgärder. Stadsstyrelsen beslutade 
29.10.2012 uppmana ekonomi och planeringscentralen att ansvara för 
att låta göra en särskild utredning om funktionaliteten på 
byggmarknaden i Helsingfors. Avsikten är att få utredningen färdig före 
slutet av 2013. Dessutom utarbetar en arbetsgrupp för smidigare 
bostadsproduktionsprocess, tillsatt 14.11.2012 av stadsdirektören, ett 
förslag till hur förutsättningarna för bostadsproduktionen i Helsingfors 
kan förbättras med tanke på högkvalitativ bostadsproduktion till rimliga 
priser i Helsingfors. Arbetsgruppen har som mål att komma med 
åtgärder som snabbar upp och effektiviserar 
bostadsproduktionsprocessen och sänker byggkostnaderna.

Stadsstyrelsen anser med motiveringarna ovan att det inte är 
nödvändigt att göra upp en ny utredning om byggkostnaderna för 
aravahyresbostäder.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
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1 Valtuutettu Kauko Koskisen aloite
2 Rakennuslautakunnan lausunto 22.1.2013

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 15.05.2013 § 170

Bordlades 15.05.2013

HEL 2012013814 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

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 483

HEL 2012013814 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Kauko Koskisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

suvi.ramo(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimikunta 03.04.2013 § 43

HEL 2012013814 T 00 00 03
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Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Lausunto

Asuntototuotantotoimikunta pitää tärkeänä toimenpiteitä, joilla luodaan 
edellytyksiä kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteuttamiseksi 
Helsingissä. Kesällä 2012 allekirjoitetun Helsingin seudun ja valtion 
välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 
yhtenä tavoitteena on kohtuuhintainen asuntotuotanto. Kuten 
valtuustoaloitteessa todetaan, rakennuskustannukset ovat Helsingissä 
korkeammat kuin muualla Suomessa. Kustannusten eron voi todeta 
myös Valtion asumisen rahoitus ja kehittämiskeskuksen (ARA) 
raporteista. Luotettavaa ja vertailukelpoista selvitystä eri puolelle 
Suomea rakennettujen asuntojen rakennuskustannusten eroavuuksien 
syistä ja yksittäisten seikkojen kustannusvaikutuksista ei tiettävästi ole 
tehty, vaikkakin monia kustannuksia nostavia syitä on yleisesti 
tiedossa.

Tilastokeskuksen julkaisema rakennuskustannusindeksi kuvaa 
rakentamisen tuotantopanosten, tarvikkeiden, palkkojen ja muiden 
panosten hintojen kehitystä suhteessa indeksille määritellyn 
perusvuoden hintatasoon nähden. Rakennuskustannusten eroja eri 
puolella Suomea kuvaa laajaan tutkimus ja kehitystyöhön perustuva 
Haahtelayhtymän julkaisema Haahtelahintaindeksi. Haahtelaindeksin 
avulla rakennuskustannusindeksin lukemat on pyritty muuttamaan 
reaalimaailmaan soveltuviksi, koska rakennuskustannusindeksi ei 
kuvaa kattavasti rakentamisen hinnan muodostumista eikä etenkään 
sen muutoksia. Haahtelaindeksi on muuttuvapainoinen ja 
muuttuvahintainen rakentamisen hintaindeksi, joka kuvaa eri alueiden 
tarjoushintatason kehittymistä eri puolilla Suomea. Suomi on jaettu 
kunnittain kuuteen eri indeksialueeseen alkaen pääkaupunkiseudusta 
ja päättyen halvan rakentamisen paikkakuntiin. Indeksiä käytetään 
yleisesti uudis, korjaus ja nykyhintoja arvioitaessa ja myös 
asuntotuotantotoimiston rakennushankkeiden kustannusohjaus 
perustuu tähän. Tällä hetkellä eri alueiden kalleusero on Haahtela
indeksillä mitaten 12 prosenttia.

Kustannuksiin vaikuttaa markkinatilanne

Rakennuskustannukset muodostuvat urakkakustannuksista, 
suunnittelukustannuksista, rakennuttajan kustannuksista ja 
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rahoituskustannuksista. Tontin hinta ei sisälly rakennuskustannuksiin. 
Urakkakustannukset muodostuvat hankkeen rakentamiseen tarvittavien 
materiaalien hinnoista sekä työn hinnoista ja työmenekeistä. 
Materiaalien hinta ei ole yhtä aluesidonnaista kuin työn hinta. 
Resurssien hintojen ero eri puolella Suomea muodostuukin lähes 
kokonaan työn hinnan ja työmenekin eroista. Halvan työvoiman 
alueella saman tuotteen tekeminen on kallista aluetta halvempaa. 
Korkeasuhdanteessa alueelliset erot korostuvat ja matalasuhdanteessa 
kaventuvat.

Rakennuskustannukset ovat riippuvaisia vallitsevasta 
kilpailutilanteesta, mikä taas on riippuvainen rakentamisen määrästä ja 
talouden yleisestä tilanteesta. Pääkaupunkiseudulla 
asuntorakentaminen ei heilahtele suhdanteiden mukaan aivan yhtä 
voimakkaasti kuin muualla Suomessa, koska muuttoliikkeen ansiosta 
asunnoista on kova kysyntä. Korkeasuhdanteessa monet 
rakennusliikkeet rakentavat mieluummin omia vapaarahoitteisia 
myyntikohteitaan kuin osallistuvat aratuotannon urakkakilpailuihin. 
Rakentamisen kapasiteetin ylikuormittuminen johtaa katteiden 
nostamiseen ja työn hinta nousee. Kun töitä on vähän, kilpailu hillitsee 
urakoitsijoiden kateodotuksia. 

Tuotteet ovat erilaisia

Puhuttaessa rakennushankkeiden kalleudesta tai edullisuudesta ja 
vertailtaessa eri puolille Suomea rakennettujen asuntojen hintoja, tulee 
ymmärtää kustannusten lisäksi myös millainen rakennus on kyseessä. 

Helsinki on Suomen metropolialuetta ja sitä halutaan kehittää 
kilpailukykyisenä tieteen, taiteen ja hyvien palvelujen vetovoimaan 
perustuvana maailmanluokan liiketoiminta ja innovaatiokeskuksena. 
Tavoite luo haastetta myös asuntorakentamiselle. Turvallisuus, 
terveellisyys, toimivuus, viihtyisyys ja esteettisyys olivat 
ympäristöominaisuuksien ohella merkittäviä laatumuutoksia VTT:n 
vuosien 19942005 välisen tuotannon laadun kehittymistä 
selvittäneiden tutkimusten mukaan. Viranomaisvaatimusten ohella 
tutkimukset osoittivat, että rakentajien vapaaehtoinen panostus laatuun 
oli ajanjaksolla todella merkittävää (Vainio, Terttu et. al. 
Asuntotuotannon laatukustannukset 19942005, VTT 2006 ja Vainio, 
Terttu et al. Kohti yksiköllisempää – Asuntotuotannon laatumuutokset 
1990–2005, VTT 2008). Asuinrakennusten ulkonäölle ja asuin ja 
yhteistiloille asetettu vaatimustaso on Helsingissä kasvanut muuta 
maata voimakkaammin. Nämä vaatimukset kohdistuvat yhtäläisinä 
kaikelle asuntotuotannolle hallintamuodosta riippumatta.

Helsingissä on viime vuosina kaavoitettu laadukkaita, korkeatasoisia 
asemakaavoja, joissa edellytetään monimuotoisia rakennuksia. Saman 
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kerrosalan voi monissa osin Suomea massoitella yksinkertaisemmin. 
Helsingissä rakennusten julkisivuja on usein määrätty toteutettavaksi 
paikalla muuraten ja toisinaan myös rapaten. Muualla Suomessa 
elementtirakenteiset julkisivut ovat edelleen olleet paljon käytetty 
ratkaisu. Toisaalta Helsingissä tavanomainen välipohjarakenne on 
elementtirakenteinen välipohja, kun taas mm. Tampereella paikallisten 
urakoitsijoiden yleisesti käyttämä ratkaisu on paikalla valettu välipohja. 
Eri alueilla on siten erilaisille toteutusratkaisuille omat markkinat ja siten 
oma hinta.

Monilla Helsingin uusilla kaavaalueilla tulee ylimpien kerrosten olla 
vajaita, parvekkeiden sisäänvedettyjä tai ripustettuja, porrashuoneiden 
läpikuljettavia ja kattojen liikennöityjä terassikattoja. Lisävaatimuksia 
rakentamiselle on asetettu myös alueellisissa rakentamistapaohjeissa. 
Kaikilla edellä mainituilla kaupunkikuvaa ja asumisen viihtyisyyttä 
parantavilla vaatimuksilla on kustannuksia nostava vaikutus. 

Rakentamispaikasta ja maankäytön tehokkuudesta merkittävä kustannusvaikutus

Helsingin hyvät asuinrakentamistontit on pääsääntöisesti jo rakennettu. 
Pääkaupungissa onkin viime vuosina laadittu asemakaavoja ja 
rakennettu asuinrakennuksia pohjarakennusolosuhteiltaan aiempaa 
huomattavasti vaikeammille alueille, kuten savikkoalueille, entisille 
satamaalueille, teollisuuden jättömaille ja liikennealueille. Tämä on 
edellyttänyt rakennusten ja putkilinjojen paaluttamista pitkillä paaluilla, 
usein on myös jouduttu käyttämään erittäin kalliita teräsporapaaluja. 
Muualla Suomessa tontit ovat suurempia ja väljemmillä tonteilla 
rakennuksen toiminnot voidaan usein sijoittaa siten, että 
pohjanvahvistus jää mahdollisimman vähäiseksi, eikä esimerkiksi 
kellaria rakenneta. Pohja ja tulvaveteen liittyvät lisähaasteet ovat myös 
olleet Helsingissä tyypillisiä kustannuksia nostavia asioita. Täyttömailla 
maaperä on usein saastunutta, jolloin pilaantuneen maan poiskuljetus 
ja kaatopaikkamaksut nostavat kustannuksia. Liikennealueiden 
läheisyydessä melulta suojautuminen edellyttää raskaampaa ja 
tiiviimpää vaipparakennetta ja ikkunoita sekä parvekkeiden lasitusta.

Helsingin uusilla aluerakentamisalueilla aluetehokkuudelle asetetut 
tavoitteet estävät maantasopysäköinnin ja yleisin pysäköintiratkaisu on 
kustannuksiltaan korkea korttelikohtainen pihakansien alle sijoitettu 
pysäköintilaitos. Muualla Suomessa yleisin pysäköintiratkaisu, 
maantasopysäköinti, tarkoittaisi pienempää kerrosalaa ja tehottomuutta 
maankäytön kokonaistaloudellisuudessa. Pysäköintiratkaisun 
kustannusvaikutus onkin yksi suurimpia kustannuksia 
asuinrakentamisessa. Pihakansi tai rakennusten kellareihin sijoitetut 
autopaikat nostavat asuntojen kustannuksia merkittävästi etenkin 
Helsingin huonon maaperän tonteilla.
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Asuntotuotantotoimisto rakentaa kestävää laatua kaikille

Helsingin asuntorakentamisen yhtenä tavoitteena on segregaation 
ehkäisy. Asuinrakentamisessa tämä tarkoittaa, että hallintomuodoiltaan 
erilaiset asuinrakennukset eivät katukuvassa erotu toisistaan. 
Vuokratalon tulee olla yhtä korkealuokkainen kuin naapurissa sijaitseva 
omistusasuntorakennus. 

Asuntotuotantotoimisto on panostanut tietoisesti asuntojen laatuun mm. 
käyttämällä Suomen parhaita asuntosuunnittelijoita ja asettamalla 
tavoitteeksi laadukkaat ja aikaa kestävät suunnitteluratkaisut myös 
vuokra ja asumisoikeusasuntotuotannossa. 
Investointikustannuksiltaan kalliimpi rakenne, järjestelmä tai materiaali 
on yleensä elinkaarikustannuksiltaan taloudellisempi ja näin ollen 
järkevämpi valinta.

Täydennysrakentamisella pyritään tasapainottamaan vanhojen 
alueiden eriarvoistumista. Hiipuvilla alueilla asuntojen laatutasoa 
nostamalla voidaan nostaa myös alueen yleistä imagoa, parantaa 
viihtyisyyttä ja kaupunkikuvaa. Valmiiksi rakennetussa ympäristössä 
rakentaminen on kuitenkin usein logistisesti vaikeaa ja pieni hankekoko 
nostaa jo sinänsä rakentamisen kustannuksia.

Rakentamismääräykset ja esteettömyysmääräykset ovat samanlaiset 
joka puolella Suomea, mutta tiiviisti rakennettavilla Helsingin tonteilla 
maastoolosuhteista johtuen esteettömyyskustannuksetkin nousevat 
usein korkeammiksi kuin pääkaupunkiseudun ulkopuolella väljemmillä 
tonteilla.

Asumista palvelevien tilojen vaatimuksissa eroja

Määräysten ja säädösten tulkinnoissa saattaa myös olla edelleen eroja 
eri puolella Suomea esim. esteettömyyteen ja paloturvallisuuteen 
liittyvissä asioissa. Yhteisten tulkintojen rakentamiseksi on toisaalta 
tehty paljon yhteistyötä aluekeskuksissa ja myös pääkaupunkiseudun 
kunnissa. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisen 
rakennusvalvontaviranomaiset ovat pyrkineet ottamaan käyttöön 
yhtenäiset käytännöt asuinrakennusten aputilojen mitoitusohjeissa. 
Siitäkin huolimatta yhteistilojen osuus on Helsingissä suurempi kuin 
muissa kaupungeissa. Helsingin aravuokratuotannossa asumista 
palvelevia toimintoja toteutetaan yhteistiloihin sellaisille toiminnoille, 
jotka muualla Suomessa ja Helsingissäkin omistustuotannossa 
toteutetaan asunnon sisään. Tällaisia ovat mm. saunat ja 
vaatehuoltotilat. ARA:n tilastojen mukaan Helsinkiin vuosina 20082012 
rahoituspäätöksen saaneissa aravuokraasuntohankkeissa oli 
yhteistiloja keskimäärin 11,42 prosenttia hankkeen asuntojen alasta, 
kun se muualla Suomessa oli vastaavana aikana 10,36 prosenttia. 
Yhteistilojen määrän trendi on ollut kasvava. Lisääntyneet yhteistilat 
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ovat nostaneet asumisen tasoa, mutta samalla päällekkäistoiminnot 
hyvin varusteltujen asuntojen kanssa ovat lisääntyneet ja asuntojen 
kustannukset nousseet.

Lopuksi

Edellä on esitetty useita tekijöitä, jotka johtavat Helsingin korkeampiin 
rakennuskustannuksiin. Varsinaisen selvityksen teettäminen on 
haasteellista, koska luotettavan hintatiedon saaminen urakoitsijoilta on 
vaikeaa. Mikäli perusteellisempi selvitys katsotaan tarpeelliseksi, on se 
tehtävä ammattitaitoisesti ja kustannusten erojen syyt analysoitava 
tarkoin, jotta tuloksesta voidaan tehdä oikeita johtopäätöksiä. 

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä
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Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu 
Kauko Koskisen ja 18 muun kaupunginvaltuutetun aloitteesta 
seuraavan lausunnon:

Maankäytön tavoitteista ja säännelty vuokraasuntotuotanto

Kaupunginvaltuusto päätti syyskuussa 2012 hyväksyä asumisen ja 
siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2012 (AMohjelma). 
Toteutusohjelmassa linjataan Helsingin kaupungin asunto ja 
maapoliittiset periaatteet. Toteutusohjelman mukaan asuntotuotannon 
määrällisenä tavoitteena on 5?000 asunnon vuotuinen asuntotuotanto, 
josta 3 600 asuntoa toteutetaan kaupungin luovuttamille tonteille. 
Asuntotuotannon rahoitus ja hallintamuotojakauma määräytyy 
ohjelman mukaan siten, että 20 % asuntotuotannosta toteutetaan 
valtion tukemana vuokraasuntotuotantona (1 000 asuntoa, joista 
250 erityisryhmille), 40 % ns. välimuodon asuntotuotantona (Hitas, 
osaomistus, asumisoikeus, opiskelija ja nuorisoasunnot 2 000 
asuntoa, joista 300 opiskelija ja nuorisoasuntoja) ja 40 % vapaa
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rahoitteisena sääntelemättömänä omistus ja vuokraasuntotuotantona 
(2 000 asuntoa, joista 700 vuokraasuntoja). 

Tällä hetkellä kaupungilla on varattuna tontteja kokonaisuudessaan 
lähes 14 000 asunnon tuotantoa varten eli noin 1, 23 milj. km². 
Asuntomäärien mukaan laskettuna koko varauskannasta noin 22 % on 
varattu valtion tukemaan vuokraasuntotuotantoon (ARA) eli noin 3 000 
asunnon tuotantoa vastaava määrä. Helsingin 
asuntotuotantotoimistolle (Att) on varattu noin 5 700 asunnon tuotantoa 
vastaava määrä. Valtion tukemaan säänneltyyn vuokra
asuntotuotantoon on näistä tontinvarausehdoissa osoitettu 42 % (noin 
2 400 asuntoa). Rahoitus ja hallintamuodon mukaan tarkasteltuna 
säänneltyyn vuokraasuntotuotantoon varatuista tonteista noin 77 % on 
varattu asuntotuotantotoimistolle. Käytännössä asuntotuotantotoimisto 
rakennuttaa siis valtaosan säänneltyyn vuokraasuntotuotantoon 
osoitetusta tuotannosta Helsingissä. Vuonna 2012 Helsingissä 
valmistui kokonaisuudessaan 842 valtion tukemaa vuokraasuntoa. 

Rakentamisen kustannuskäsitteistä ja muodostumisesta yleisesti

Rakennuksesta aiheutuvat kustannukset voidaan karkeasti jakaa 
investointi ja ylläpitokustannuksiin. Säännellyn vuokra
asuntotuotannon yhteydessä voidaan investointikustannuskäsitettä 
laajentaa termiin hankintaarvo, jota Asumisen rahoitus ja 
kehittämiskeskus (ARA) käyttää tarkasteltaessa hankkeiden 
taloudellisuutta. Rakennuksen hankintaarvo termi sisältää kaikki 
hankkeen toteutumisesta aiheutuneet kustannukset (rakentamisesta 
välittömät investointikustannukset eli rakennuskustannukset 
yleisimmin), erilaiset liittymismaksut (kunnallistekniikka) sekä tontista 
(maaalueesta, osto/vuokra) aiheutuvat kustannukset. Lisäksi hankinta
arvo voi sisältää mahdollisia harkinnanvaraisia lainoituksen 
ulkopuolelle jääviä kustannuseriä. Hankintaarvo voi sisältää myös 
hankkeen rahoitus ja markkinointikuluja, jotka siten hankintaarvossa 
lasketaan rakennuskustannuksiin kuuluviksi. Hankintaarvo on 
tavallaan osin laajasisältöisempi kuin käsite rakennuskustannukset. 
Hankintaarvo ei kuitenkaan sisällä tiloissa tapahtuvan toiminnan 
vaatimia investointeja.    

Yleisesti tarkasteltaessa rakennuskustannus (rakentamisesta 
aiheutuva investointikustannus) muodostuu keskeisesti 
asuntotuotannossa tarvittavien tilojen määrästä ja laadusta 
(tilaohjelma), lainsäädännön kautta tulevista itse rakennukseen ja 
elinympäristöön kohdistuvista vaatimuksista (turvallisuus, terveellisyys, 
viihtyisyys), suunnitteluratkaisuista (yksittäiset fyysiset ratkaisut, 
massoittelut), olosuhdetekijöistä (sijaintiin liittyvät ominaisuudet, 
perustamisolosuhteet, maaperä jne.) ja tonttikohtaisista sekä 
kaavallisista ominaisuuksista (rakennusoikeus, hankekoko, erityiset 
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määräykset). Lisäksi rakennuskustannuksiin vaikuttavat oleellisesti 
myös talouden suhdanteet (markkinatilanne, kilpailu) ja hankkeen 
toteuttamismuodot ja aikataulut sekä päätöksenteon oikeaaikaisuus. 

Hankekohtaisten vaatimusten yhteys rakennuskustannuksiin

Helsingin uudet asuinalueet rakennetaan asukasrakenteeltaan 
tasapainoisiksi kokonaisuuksiksi, joiden kaupunkikuva on 
korkeatasoinen riippumatta alueelle rakennettavien talojen rahoitus ja 
hallintamuodoista. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotteena säännellyn 
vuokratuotannon pitäisi sisältää samoja kaupunkikuvallisia, 
toiminnallisia ja ympäristöllisiä laatuarvoja kuin vapaarahoitteinenkin 
tuotanto. Vastaavasti edellä kuvattujen kaupunkiympäristöllisten 
arvojen lisäksi myös lainsäädännöstä tulevat vaatimukset ovat samoja 
niin säännellylle kuin sääntelemättömällekin tuotannolle. Muuttuviksi 
tekijöiksi tästä näkökulmasta jää olosuhdetekijät, suunnitteluratkaisut ja 
suhdanteet.  

Olosuhdetekijät

Olosuhdetekijät ovat rakennuskustannusten kannalta merkityksellisiä ja 
aiheuttavat esimerkiksi pohjarakentamisen kautta hankkeelle 
merkittävästi kustannuksia. Helsingissä on nykyisin hyvin 
tavanomaista, että pohjaolosuhteet ovat vaativia ja aiheuttavat 
massiivisia esirakentamistoimia ja esimerkiksi alueellisia stabilointeja. 
Myös suojautuminen liikennemelulta ja pienhiukkasilta aiheuttaa 
kustannuksia. 

Olosuhdetekijät kohdistuvat periaatteessa suoraan hankkeeseen ja sen 
yhteydessä tehtäviin päätöksiin sekä realisoituvat suunnittelussa ja 
toteutuksessa. Pelkästään vaativat perustamisolosuhteet voivat 
aiheuttaa rakennuskustannuksissa 10  20 % kokonaiskustannuksia 
nostavan vaikutuksen.   

Suunnitteluratkaisu, laadulliset tekijät

Kaupunkikuvalliset ja ympäristölliset laatuarvot sekä lainsäädännöstä 
tulevat vaatimukset heijastuvat kaavaratkaisun kautta myös 
rakennussuunnittelussa tehtäviin valintoihin. Rakennussuunnittelussa 
voidaan tontille sijoitettava rakennus suunnitella ja toteuttaa monin eri 
tavoin. Suunnitteluvaihtoehtojen väliset vaikutukset voivat keskenään 
olla suuriakin rakennuskustannusten näkökulmasta. Vastaavasti myös 
kaavan suunnitteluratkaisu voi sitoa rakennuskustannuksia pelkästään 
laadullisten tavoitteiden kautta huomattavasti, kuten esimerkiksi 
autopaikkojen sijoittelu tontilla rakennusrungon sisälle tai pihakannen 
alle. Helsingissä erityisesti autopaikkojen järjestäminen on haasteellista 
ja tämä nostaa rakennuskustannuksia huomattavasti verrattuna muihin 
kaupunkeihin, joissa pysäköintipolitiikka on mahdollisesti ratkaistu 
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toisin. Toisaalta kohtuuhintaisessa vuokraasuntotuotannossa on 
autopaikoituksen järjestämisessä toisinaan annettu kaavassa 
määritetyssä autopaikkanormissa helpotusta.  

Laadullisia vaatimuksia voivat myös olla kaavamääräykset esimerkiksi 
velvoite yhteis ja kerhotilojen määrästä, vajaasti rakennettavista 
kattokerroksista tai vaikkapa huoneistosaunoista. Eli osaltaan 
kaavassa määritellyillä laadullisilla asioilla on myös 
rakennussuunnitteluun siirtyvä vaikutus. Yksityiskohtaisilla 
kaavamääräyksillä ei itsessään yksittäisenä määräyksenä ole 
rakennuskustannusten kannalta ylikorostuvan suurta merkitystä, vaan 
niiden merkitys ilmenee kokonaisuudessaan erityisesti 
rakennussuunnittelun vapausasteiden sekä eri taloudellisten 
suunnitteluratkaisujen mahdollisuuksien löytämisen rajoittumisena tältä 
osin. Tällä on yhteys toteuttamiskelpoisuuteen ja 
rakennuskustannuksiin tätä kautta.  

Lainsäädännöllisistä suunnitteluratkaisuun vaikuttavista vaatimuksista 
voidaan mainita muun muassa esteettömyys, velvoite väestönsuojan 
rakentamisesta sekä erilaiset energiansäästöön liittyvät määräykset, 
joiden rakennuskustannuksia korottava vaikutus on ilmeinen. Toisin 
sanoen nykymääräysten mukainen tuote on aivan eri kuin esimerkiksi 
vielä kymmenen vuotta sitten. Nämä asiat peilautuvat rakennusten 
tehokkuuden vajaantumiseen sekä suunnittelun ja toteutuksen 
monimutkaistumiseen, joilla on lopulta suora yhteys 
rakennuskustannuksiin. Helsingissä esimerkiksi vuonna 2012 
luovutettujen tonttien varausehdoissa on noudatettu 
rakentamismääräyskokoelmaa tiukempia energiatavoitteita (A
energialuokka) sekä esteettömyystavoitteita. 

Suhdanteet, markkinatilanne, kilpailu

Talouden, markkinoiden ja suhdanteiden näkökulma on 
merkityksellinen rakennuskustannuksissa, hankintaarvossa. Yleisesti 
voidaan todeta, että pelkästään suhdanteiden vaihtelu voi johtaa siihen, 
että sinällään toteuttamiskelpoista hanketta ei urakkatarjousten 
niukkuuden tai urakkatarjoushintojen korkean tason vuoksi ole järkevää 
viedä eteenpäin. Myös toimijoiden vähyys sekä preferenssit osallistua 
säännellyn vuokraasuntotuotannon urakkatarjouskilpailuihin johtanevat 
osaltaan myös korkeisiin kustannuksiin. Teknisesti vaikeissa kohteissa 
on varmasti myös edellä kuvattujen olosuhdetekijöiden ja vaikean 
suunnitteluratkaisun osalta kyse kohdekohtaisesti riskinkantokyvystä ja 
tämä johtaa luontaisesti korkeampiin urakkatarjoushintoihin ja siten 
korkeampiin rakennuskustannuksiin. 

Johtopäätöksiä
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Rakennuskustannusten muodostuminen on siis hyvin monen tekijän 
kumuloituva yhteissumma. Osaa tekijöistä voidaan hallita helpommin ja 
osaa vaikeammin. Yksittäisesti nostettuina tekijöinä on Helsingissä 
tavanomaisilla vaikeilla perustamisolosuhteilla (yl. olosuhdetekijät) ja 
pysäköinnin järjestämisellä (yl. suunnitteluratkaisu) suurin merkitys 
Helsingin korkeampiin rakennuskustannuksiin. Lisäksi merkityksellisiä 
ovat markkinoiden toimivuus, suhdanteet, tekniset haasteet ja tätä 
kautta muodostuva urakkatarjoushintataso. On siis ilmeistä, että jos 
samaan kaavaratkaisuun kohdistuu hyvin tiukat kaavamääräykset 
(suunnitteluratkaisu, laadulliset tekijät), vähäinen rakennusoikeus, 
huonot perustamisolosuhteet (olosuhdetekijät) ja ajankohdallisesti sekä 
tuotannollisesti väärät ratkaisut (urakkatarjousten vähäisyys ja 
hintataso), on lopputuloksena todennäköisesti huomattavasti kalliimpi 
ratkaisu rakennuskustannusten näkökulmasta kuin muissa 
kaupungeissa tavanomaisena pidetty rakentamisen kustannustaso. 

Pyrittäessä kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon tulee kaavoituksessa 
pyrkiä minimoimaan olosuhdetekijöiden rakennuskustannuksiin tulevat 
vaikutukset. Kaavoituksessa tulisi jo lähtökohtaisesti esimerkiksi 
maaperäolosuhteiden osalta pyrkiä sijoittamaan ja massoittelemaan 
rakennukset sekä mitoittamaan rakennusoikeus oikein siten, että 
hankekohtaiset perustamiskustannukset (olosuhdetekijät) olisivat 
mahdollisimman vähäiset ja hankkeissa olisi mahdollista saavuttaa 
kokonaistaloudellisuus. Vastaavasti myös pysäköintijärjestelyjen 
ratkaisua tulisi erityisen tarkkaan suunnitella. Muun muassa 
Ruoholahden, Herttoniemenrannan ja Arabianrannan 
kaavaratkaisuissa tehokkaasta rakentamisesta huolimatta on 
autopaikoitus sijoitettu osittain maantasoon ja mahdollistettu näin myös 
kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteuttaminen. Samoin Kruunuvuoren 
Haakoninlahti 1 kaavaalueella on näistä näkökulmista tarkastellen 
hyvin osoitettu soveltuvimmat tontit valtion tukemaan säänneltyyn 
vuokraasuntotuotantoon ja onnistuttu siten vähentämään 
rakennuskustannuksia nostavia tekijöitä. 

Kiinteistötoimi on myös pyrkinyt tontinluovutuksen keinoin lisäämään 
uusien rakennusalan toimijoiden etabloitumista Helsinkiin sekä pyrkinyt 
näin edistämään rakennusalan kilpailua. Lisäksi on pyritty erilaisin 
kannustimin lisäämään asuntotuotantotoimistolle kohdistuvan 
säännellyn tuotannon urakkatarjoushalukkuutta ja yleistä 
kiinnostuvuutta. 

Rakentamisen kustannuksia ja rakennusalan markkinoita on tutkittu 
monessa eri yhteydessä, esimerkiksi kilpailuviraston selvityksiä 1/2008 
”rakennusalan markkinoiden toimivuusongelmaalueita ja edistämisen 
mahdollisuuksia”. Viime vuosien aikana on myös kaavoituksen 
yhteydessä kehitetty kustannusarvioinnin menetelmiä sekä lisätty 
kustannustietoisuuden kulkua eri hallintokuntien välillä suunnittelusta 
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toteutusvaiheeseen. Kustannustietouden parantamiseen tulee edelleen 
panostaa. Kumppanuuskaavoituksella on tavoiteltu myös 
kustannustietouden lisäämistä kaavoitusvaiheessa. 

Kaupungin omassa asuntotuotannossa tulee varmistaa, että urakoiden 
kilpailutuskäytännöt ovat kokonaistaloudellisesti edullisia. 
Vaihtoehtoisia tapoja kilpailuttaa, kuten mm. KVRurakointi, tulee tutkia.

Rakentamisen kustannuksia tulisi jatkossa tarkastella myös suhteessa 
koettuun asumisen ja elinympäristön laatuun eli, tuovatko asetetut 
laadulliset tavoitteet ja tätä kautta korkeammat rakennuskustannukset 
rakennuksen loppukäyttäjälle huomattavaa arvoa elinympäristön tai 
asumisen laadun kohoamisena. Oikeaa rakennuskustannusta ei 
sinällään ole, vaan kyse on tavallaan tavoitteiden täyttämisestä 
suhteessa panoksiin eli kokonaistaloudellisuudesta. Tässä yhteydessä 
olisi hyvä tutkia rakentamisen normituksen tiukkuutta ja tarpeellisuutta 
sekä saavutettavia hyötyjä.

Käsittely

21.03.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esko Patrikainen: Muutan esitystäni seuraavasti:

Lausuntoehdotukseen lisätään uusi 16. kappale. 

Lausuntoehdotuksen viimeisen kappaleen viimeinen virke poistetaan ja 
toiseksi viimeinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti: Tässä 
yhteydessä olisi hyvä tutkia rakentamisen normituksen tiukkuutta ja 
tarpeellisuutta sekä saavutettavia hyötyjä.

07.03.2013 Pöydälle

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen

Lisätiedot
Pekka Saarinen, tonttiasiamies, puhelin: 310 64182

pekka.t.saarinen(a)hel.fi

Talous ja suunnittelukeskus 25.2.2013

HEL 2012013814 T 00 00 03

Kaupunginvaltuuston 12.9.2012 § 249, hyväksymän asumisen ja siihen 
liittyvän maankäytön toteuttamisohjelman yhtenä tavoitteena on 
alueellisen asukasrakenteen pitäminen monipuolisena. 
Asukasrakenteen yksipuolistumisen ehkäisemiseksi Helsinki pyrkii 
turvaamaan rahoitus ja hallintamuodoiltaan monipuolista 
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asuntotuotantoa koko kaupungin alueella. Helsingin uudet asuinalueet 
pyritään suunnittelemaan ja rakentamaan kaupunkikuvaltaan 
korkeatasoisiksi riippumatta alueelle rakennettavien asuintalojen 
hallintamuodoista. 

2000luvulla rakennetut tavalliset aravuokraasunnot ovat pääosin 
tulleet kaupungin omistukseen. Kaupungin oman asuntotuotannon 
tavoitteena on edistää kohtuuhintaista ja laadukasta asuntotuotantoa. 
Pienten ja keskisuurten rakennusliikkeiden vähäisyys 
pääkaupunkiseudun rakennusmarkkinoilla on vaikuttanut viime vuosina 
saatujen urakkatarjousten vähäisyyteen sekä uudiskohteiden 
tarjoushintojen nousuun, jotka osaltaan ovat vaikeuttaneet kaupungin 
omaa asuntotuotantoa. Kilpailuvirasto on julkaisemassa selvityksen 
pääkaupunkiseudun rakennusmarkkinoiden toimivuudesta kevään 
2013 aikana. 

Pääkaupunkiseudulla suuri osa uudisrakennustuotannosta joudutaan 
toteuttamaan rakentamiseen heikosti soveltuvalle maaperälle. 
Helsingissä erityisesti satama ja teollisuustoiminnoilta vapautuvilla 
alueilla pohjaolosuhteet ovat rakentamiselle haastavia.

Helsingin kaupunki huolehtii luovuttamiensa tonttien 
rakentamiskelpoiseksi saattamisesta ja alueellisesta 
esirakentamisesta.  Esirakentamisesta huolimatta rakennusten 
perustamiskustannukset ovat suuret huonolle maaperälle 
rakennettaessa erityyppisten paalutusten, kantavien 
alapohjarakenteiden tai tukimuurien rakentamisesta syntyvien 
lisäkustannusten seurauksena. Myös joidenkin alueiden jyrkkäpiirteiset 
maastonmuodot lisäävät tonttien rakennuskustannuksia.

Talous ja suunnittelukeskus on selvittänyt julkaisussaan 
Asuinkerrostalojen rakentamisen ohjauksen kustannustarkasteluja 
(julkaisu 6/2009) kaavamääräysten kustannusvaikutuksia rakennusten 
hankintahintoihin teoreettisin laskelmin. Selvityksen tuloksena 
kaavamääräysten kustannuksia korottaviksi vaikutuksiksi, 
huomioimatta alueen maaperäolosuhteita tai autopaikoituksen 
järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia, saatiin enimmillään noin 12 
%:a hankkeen hankintahinnasta. Maaperästä aiheutuvien 
perustamisen lisäkustannusten ja autopaikoituksen järjestämisen 
kustannusvaikutukset ovat selvityksen mukaan yhteensä noin 20 %:a 
hankintahinnasta. Selvityksen yhteydessä ei tutkittu kaavamääräysten 
vaikutuksia rakennuksen elinkaaren aikana syntyviin kustannuksiin, 
kuten tuleviin käyttö tai korjauskustannuksiin, eikä kaavamääräysten 
vaikutuksia rakennetun ympäristön esteettisiin arvoihin. 

Valtion korkotuettujen asuntojen laatu ja kustannusohjauksesta vastaa 
koko maassa Valtion asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus (ARA). 
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Hankkeiden suunnittelun ohjauksesta on lopullisesti vastuussa 
kuitenkin aina kohteen rakennuttaja. Korkotukilainsäädäntö edellyttää, 
että hankkeiden toteuttamisessa noudatetaan pääsääntöisesti 
kilpailumenettelyitä. ARA varmistaa aina hankekohtaisesti, että 
kulloinenkin hanke on suunnitelmien laatutasoon, paikallisten 
asuntomarkkinoiden hintatasoon sekä vallitsevaan rakentamisen 
suhdannetilanteeseen nähden hinnaltaan oikeantasoinen. 

Alueellisiin rakennusurakkatarjousten hintoihin ja niiden 
eroavaisuuksiin vaikuttavat yleisesti palkkatason, materiaalihintojen 
sekä suhdanteista riippuvan katetason alueellinen ja ajallinen 
vaihtelevuus. Yksittäisen rakennuksen rakennuskustannuksiin 
vaikuttavat oleellisesti myös hankkeen suunnittelun yhteydessä tehdyt 
ratkaisut.

Kaupunginhallitus päätti, 29.10.2012 § 1186, asumisen ja siihen 
liittyvän maankäytön toteuttamisohjelman täytäntöönpanopäätöksen 
yhteydessä kehottaa talous ja suunnittelukeskusta vastaamaan 
erillisselvityksen teettämisestä Helsingin rakennusmarkkinoiden 
toimivuudesta. Selvitys pyritään saattamaan valmiiksi vuoden 2013 
aikana. 

Kaupunginjohtaja päätti asettaa johtajistokäsittelyssä, 14.11.2012 § 93, 
asuntotuotantoprosessin sujuvoittamistyöryhmän laatimaan 
ehdotuksen asuntotuotannon edellytysten parantamisesta Helsingissä. 
Työryhmän tarkoituksena on löytää asuntotuotantoprosessia 
nopeuttavia ja tehostavia sekä kustannuksia alentavia toimenpiteitä. 
Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus asuntotuotantoprosessin 
sujuvoittamisesta kohtuuhintaisen ja laadukkaan asuntotuotannon 
näkökulmasta. Työryhmän loppuraportin on määrä valmistua vuoden 
2013 loppuun mennessä.

Lisätiedot
Mari Randell, asuntoohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
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§ 230
Kaj / Den av ledamoten Seppo Kanerva väckta motionen om rätt att 
åter använda området vid Heikasvägen 2 för besöksparkering med 
tanke på företagen

HEL 2012015501 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Seppo Kanerva väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Seppo Kanervan aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Seppo Kanerva 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Seppo Kanerva och 2 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att kundparkeringsplatser på adressen Heikasvägen 2 på Drumsö ska 
ändras till företagsparkering.

Stadsstyrelsen hänvisar till inkomna uttalanden och konstaterar, att 
Heikasplatsen använts för olovlig parkering allt sedan den blev färdig. 
På gården till Heikasvägen 2 finns ca 10 och i bilhallen ca 90 bilplatser, 
om vilkas användning fastigheten själv beslutar. Den egentliga 
planeringen av Heikasplatsen till ett gemensamt rum inleds under år 
2013 och det görs i samarbete med representanter för invånarna och 
företagarna. I samband med detta utreder man också möjligheten att 
nyordna parkeringen. Målet är att Heikasplatsens karaktär som 
funktionellt centrum för området genomförs bättre än nu och eventuella 
omställningar kan genomföras då en grundlig renovering av 
Heikasplatsen också annars blir aktuell.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
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Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Seppo Kanervan aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 15.05.2013 § 175

Bordlades 15.05.2013

HEL 2012015501 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

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 488

HEL 2012015501 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Seppo Kanervan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

suvi.ramo(a)hel.fi
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Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.02.2013 § 57

HEL 2012015501 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Lausunto

Heikkilänaukiolla on voimassa 7.11.1985 vahvistettu asemakaava nro 
8880, jossa aukio on varustettu katuaukion merkinnällä.

Käsitellessään Vattuniemen alustavaa asemakaavan muutosehdotusta 
5.1.1984 kaupunkisuunnittelulautakunta edellytti, että Heikkilänaukiosta 
tehdään yksityiskohtainen suunnitelma. Kaupunkisuunnittelulautakunta 
hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen yhteydessä 20.12.1984 
myös aukiosuunnitelman, jonka pohjalta varsinainen katusuunnitelma 
valmistui myöhemmin. Aukiosuunnitelma tehtiin yhteistyössä 
kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusviraston, naapurikiinteistöjen 
omistajien sekä alueen asukkaiden kanssa.

Heikkilänaukiosta haluttiin alueen toiminnallinen keskus ja 
kaupunkikuvallinen kohokohta Vattuniemeen. Aukiosuunnitelmaa 
laadittaessa asukkaat vastustivat autopaikkojen sijoittamista 
suunnitelmaan ja kiinteistöjen omistajat puolestaan halusivat autot 
aukioille. Kompromissina muodostettiin aukion itäreunaan 24 auton 
pysäköintialue selkeästi jalankulkualueesta voimakkain istutuksin 
erotettuna. Muulla osalla aukiota autoliikenne estettiin kiinteillä 
ajoesteillä.

Liikerakennus osoitteeseen Heikkiläntie 2 valmistui vuonna 1988. 
Aukion käyttötarkoitus ja luonne olivat selvillä liikerakennuksen 
suunnittelun alkuvaiheesta lähtien. Aukiota on kuitenkin käytetty 
luvattomaan pysäköintiin sen valmistumisesta lähtien. 1990luvun 
alkupuolella kiinteitä ajoesteitä jouduttiin lisäämään. Vuonna 1993 
Kiinteistö Oy Heikkilänaukio ja Kiinteistö Oy Wavulinintie 1 ehdottivat 
katuaukion asemakaavan muuttamista siten, että aukiolla sallittaisiin 
pysäköinti. Tuolloin kaupunkisuunnittelulautakunta totesi, että voimassa 
oleva asemakaava ei estä autopaikkojen sijoittamista Heikkilänaukiolle, 
mutta aukio tulee säilyttää kokonaisuudessaan jalankulkuaukiona, eikä 
sitä tule muuttaa pysäköintialueeksi.

Heikkilänaukion ympäristön maankäytössä on tapahtunut muutoksia. 
Päivittäistavarakaupan aukeaminen Heikkiläntie 4:ssä lisäsi laittoman 
pysäköinnin ongelmia Heikkilänaukiolla. Muutama vuosi sitten poliisin 
toivomuksesta aukion reunaan lisättiin tilapäisesti betoniporsaita. 
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Syynä tähän olivat laittoman pysäköinnin aiheuttamat vaaratilanteet 
jalankulkualueella.

Lähimmät yleisen pysäköintialueen pysäköintipaikat sijaitsevat aukion 
itäreunassa noin 30 metrin päässä Heikkiläntie 2 liikerakennuksen 
itäreunasta. Kyseisillä pysäköintipaikoilla (24 kpl) pysäköinti on 
rajoitettu tuntiin maanantaista perjantaihin kello 8  19 ja lauantaisin 
kello 8  15 välisenä aikana. Itälahdenkadun ja Wavulinintien 
lounaiskulmassa sijaitsevalla yleisellä pysäköintialueella on noin 20 
paikkaa, joilla pysäköinti on rajoitettu kahteen tuntiin maanantaista 
perjantaihin kello 8  17. Näiltä paikoilta on hieman pidempi matka 
Heikkilänaukion yrityksiin. Vattuniemen kadunvarsipaikoilla pysäköintiä 
ei pääsääntöisesti ole rajoitettu. Heikkiläntie 2 pihalla on noin 10 ja 
autohallissa noin 90 autopaikkaa, joiden käytöstä kiinteistö päättää itse. 

Helsingissä on kartoitettu kohteita, jotka voidaan toteuttaa Euroopassa 
yleistyneen yhteisen tilan (Shared Space) suunnitteluperiaatteita 
noudattaen. Yhteistyötilaisuuksissa LauttasaariSeuralle ja 
Lauttasaaren Yrittäjille on alustavasti esitelty ajatusta Heikkilänaukion 
soveltumisesta tällaiseksi kohteeksi. Varsinainen suunnittelu aukion 
soveltumisesta yhteiseksi tilaksi käynnistyy vuoden 2013 aikana ja se 
tullaan tekemään yhteistyössä asukkaiden ja yrittäjien edustajien 
kanssa. Tuossa yhteydessä selvitetään myös mahdollisuus 
pysäköintipaikkojen uudelleen järjestelemiseksi. Tavoitteena on, että 
Heikkilänaukion luonne alueen toiminnallisena keskuksena toteutuu 
nykyistä paremmin ja, että mahdolliset järjestelyt voidaan toteuttaa 
siinä vaiheessa, kun Heikkilänaukion peruskorjaus tulee muutenkin 
ajankohtaiseksi. Heikkilänaukio on perusparannuskohteena 
rakennusviraston laatimassa Lauttasaaren aluesuunnitelmassa, mutta 
sitä ei ole vielä ajoitettu investointiohjelmaan.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Jouni Korhonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37080

jouni.korhonen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 19.02.2013 § 63

HEL 2012015501 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:
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Lauttasaaressa Heikkiläntie 2:ssa on tällä hetkellä torialue, jolla on 
pysäköinti pääosin kielletty. Alueella on joskus aiemmin ollut enemmän 
pysäköintipaikkoja.

Heikkilänaukio on asemakaavassa aukio, jonka läpi kulkee Heikkiläntie 
ja Wavulintie, jotka ovat katualueita. Tällä hetkellä aukion reunassa on 
palvelujen asiakkaita varten parkkipaikka, joka on kaavassa LPA
merkinnällä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on parhaillaan laatimassa alueelle uutta 
liikennesuunnitelmaa. Lauttasaareen rakennetaan tällä hetkellä metroa. 
Metron tulo saattaa muuttaa nykyisiä bussireittejä, eli myös niitä, jotka 
kulkevat Heikkilänaukion poikki. On näin ollen mahdollista, että 
Heikkilänaukion järjestelyt muuttuvat merkittävästi. Joka tapauksessa 
liikennesuunnitelman laatimisen yhteydessä tarkistetaan 
pysäköintipaikkojen uudelleen järjestelyn ja niiden lisäämisen tarve.

Heikkilänaukion torialue on melko iso. Torialueen osittainen 
muuttaminen pysäköintialueeksi on kannatettavaa, jos aukion käyttö 
pysyy liikennesuunnitelmassa nykyisenlaisena. Mahdolliset 
pysäköintipaikat kannattaa varata lyhytaikaiseen pysäköintiin, jotta niitä 
käytettäisiin vain liikkeissä asioitaessa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Pekka Henttonen

Lisätiedot
Matti Laihonen, asiamies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 10/2013 573 (627)
Stadsfullmäktige

Kj/28
29.05.2013

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

§ 231
Kaj / Den av ledamoten Vesa Korkkula väckta motionen om 
utveckling av cykelnätet och möjligheterna till cykelåkning

HEL 2013000695 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Vesa Korkkula väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite  
2 Helsingin seudun liikenne kuntayhtymän (HSL) lausunto 18.3.2013 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Vesa Korkkula 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Vesa Korkkula och 11 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att cykelvägar i fortsättningen ska byggas enkelriktade på alla centrala 
trafikleder längs hela gatan och på båda sidorna om körbanan. 
Dessutom föreslås att det vid alla centrala stationer för kollektivtrafik 
byggs bättre cykelparkeringsmöjligheter, att kartor över cykelnäten tas 
fram för cykellederna, att stadscyklar tas i bruk och att transporten av 
cyklar som redan är möjlig i metron görs möjlig även i närtågtrafiken 
under alla tider på dygnet. Ledamöterna föreslår också att de 
nuvarande reklamplatserna som stör utvecklingen av cykelnätet flyttas 
eller tas ur bruk. I fortsättningen ska gatureklamer placeras så att de 
inte förhindrar byggandet av cykelleder.

Stadsstyrelsen hänvisar till stadsplaneringsnämndens utlåtande och 
konstaterar i fråga om planeringen av cykelvägar att valet angående 
enkel eller dubbelriktade cykelvägar görs per fall eftersom de 
omgivande förhållandena bör beaktas i valet. En enkelriktad cykelväg 
eller cykelfil kan med tanke på funktionaliteten av nätet och 
områdesanvändningen vara det bästa alternativet också i 
ytterstadsområdet. Det är viktigt att för kontinuitetens och tydlighetens 
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skull fästa särskild uppmärksamhet på fogarna för enkel och 
dubbelriktade arrangemang.

I handlingsplanen för främjande av cykelåkning som blev färdig i början 
av år 2013 föreslås bland annat att vägvisarna för cykeltrafik 
kompletteras med kartskyltar på centrala platser.

Det är meningen att ett nytt stadscykelsystem tas i bruk år 2014. Målet 
är att skapa ett stadscykelsystem för Helsingfors som erbjuder ett nytt 
färdsätt för korta resor inom området som systemet omfattar och stöda 
användningen av kollektivtrafik. Ibruktagandet av stadscykelsystemet 
bereds hos affärsverket trafikverket (HST). Det är meningen att 
systemet är reklamfinansierat vilket förutsätter reklamplatser i 
anslutning till stadscykelstationerna. Målet är att hitta sådana 
stationsplatser för stadscyklar där även reklamanordningar kan 
placeras ut. I allmänhet styrs utplaceringen av reklamer alltid av 
stadsbildsmässiga omständigheter och trafiktekniska specialvillkor. I 
utplaceringen av reklamanordningar eftersträvas en situation där de 
inte heller hindrar byggandet av cykeltrafiknätet.

Det är viktigt att främja förutsättningarna för cykelåkning i anslutning till 
kollektivtrafik. Möjligheterna att förvara cyklar på kollektivtrafikstationer 
kommer under de närmaste åren att förbättras bland annat genom nya 
särskilda förvaringstak och cykelställ.

Stadsstyrelsen hänvisar ytterligare till utlåtandet från samkommunen 
Helsingforsregionen trafik och konstaterar att det som fortsatt arbete på 
Trafiksystemplanen för Helsingforsregionen HLJ 2011 år 2012 tagits 
fram en infartsparkeringsstrategi och åtgärdsprogram för 
Helsingforsregionen med målet att utveckla infartsparkeringen som en 
av kommungränser oberoende regional helhet så att den stöder 
samhällsstruktur och markanvändning enligt hållbara målsättningar. I 
alstret klarläggs rollen för infartsparkering med cykel och bil som en del 
av trafiksystemet och bildas gemensamma strategiska avsikter för 
utveckling av infartsparkeringen. Det kvantitativa målet som framförs i 
åtgärdsplanen är att det i Helsingforsregionen före år 2020 byggs minst 
17 400 nya cykelplatser och att det under åren 2020–2035 byggs 
ytterligare minst 10 000 cykelplatser.

HRT konstaterar i sitt utlåtande att den i motionen föreslagna 
transporteringen av cyklar i närtåg under rusningstider inte är 
ändamålsenlig eftersom belastningen på närtågen är hög under 
rusningstider och alla närtåg inte har utrymme som lämpar sig för 
transportering av cyklar. I metrotågen kan cyklar transporteras utan 
avgift om det finns rum i tågvagnen.

Stadsstyrelsen anser att främjandet av cykelåkning i Helsingfors med 
hjälp av de ovannämnda åtgärderna är värt att understöda men i 
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planeringen av investeringar som förbättrar dess förutsättningar ska 
planerarna beakta den för strategiperioden fastställda 
investeringsnivån som är lägre än tidigare år och lägre än nivåerna i de 
senaste årens investeringsprogram.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite  
2 Helsingin seudun liikenne kuntayhtymän (HSL) lausunto 18.3.2013 

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 15.05.2013 § 177

Bordlades 15.05.2013

HEL 2013000695 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

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 490

HEL 2013000695 T 00 00 03

Päätös

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

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

suvi.ramo(a)hel.fi

Liikennelaitos liikelaitos (HKL) 18.4.2013

HEL 2013000695 T 00 00 03

HKL:ltä on pyydetty lausuntoa valtuutettu Vesa Korkkulan (ym.) 
tekemään valtuustoaloitteeseen 28.3.2013 mennessä.

HKL osallistuu monin eri tavoin valtuustoaloitteessa esitettyihin 
pyöräilyn parantamiseen tähtääviin toimenpiteisiin. HKL osallistuu 
pyöräverkon rakentamiseen siltä osin kun pyörätie liittyy 
raitiovaunuliikenneverkon rakentamishankkeisiin, pyöräpysäköinnin 
kehittämiseen asemilla sekä valmistelee kaupunkipyöräjärjestelmän 
hankintaa. Lisäksi HKL tutkii mahdollisuuksia parantaa 
pyöräpalveluiden viestintää ja opastusta.

HKL on mukana pyöräverkon laajentamishankkeissa niiltä osin, kun 
pyöräverkkoa rakennetaan kaduilla joilla on myös 
raitiovaunuliikennettä. Pyöräkaistojen ja pyöräteiden rakentaminen 
pyritään yhdistämään raitiotieradan rakennustöihin  ja päinvastoin. 
Yhteisellä katutilan suunnittelulla ja töiden aikataulutuksella 
saavutetaan kaikkia parhaiten palveleva ratkaisu. Tämä edellyttää 
kaikkien osapuolten, erityisesti Kaupunkisuunnitteluviraston, 
Rakennusviraston ja HKL:n aktiivista osallistumista ja toisten 
huomioimista pyörätiehankkeissa. Tällaisia hankkeita ovat mm. 
Mannerheimintien pyörätien rakentaminen sekä Mechelininkadun 
pyörätien suunnittelu.

HKL näkee pyöräilyn merkittävänä osana julkisen liikenteen 
matkaketjua ja osana kestävää liikkumista. HKL haluaa tarjota erilaisia 
mahdollisuuksia yhdistää pyöräily joukkoliikennematkaan sekä matkan 
alku että loppupäässä. Pyöräpysäköinti asemilla luo mahdollisuuden 
tehdä matkan alkupään polkupyörällä. Pyörän kuljettaminen metrossa 
taas mahdollistaa sekä alku että loppupään tekemisen omalla 
polkupyörällä. Kaupunkipyöräjärjestelmä mahdollistaa kantakaupungin 
alueella tapahtuvien matkojen tekemisen pyörällä, mutta ilman omaa 
polkupyörää.
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Osana turvallista pyöräpysäköintiä HKL kehittää lukittavaa 
pyöräsäilytysjärjestelmää, jonka ytimenä toimii asemalla oleva 
matkakortilla lukittava ja vartioitu pyöränsäilytyskaappi. Käyttäjän 
rekisteröitymisellä  estetään kaappien väärinkäyttö. Tällaista lukittavaa 
pyöräsäilytysjärjestelmää kokeillaan heinäkuusta 2013 alkaen 
Vuosaaren metroasemalla. Tämän jälkeen laajennetaan suunnitelman 
mukaisesti järjestelmä muille Helsingin joukkoliikenneasemille.

Polkupyörien kuljetus metrossa on nykyisin sallittu, vaikkakin 
polkupyörän kuljettamista ruuhkaaikaan toivotaan välttämään. 
Nykyisellään polkupyörän kuljetusta metrossa ei ole opastettu erikseen. 
HKL on kuitenkin tutkinut mahdollisuuksia parantaa pyöräpalveluiden 
opastusta sekä asemilla että junassa.

Toukokuussa 2013 HKL yhdessä Aaltoyliopiston kanssa järjestää 
kuukauden mittaisen pilotin Sörnäisten metroasemalla, jossa tutkitaan 
polkupyöräkuljetusta metrossa. Pilotissa tutkitaan erilaisia 
kuljetusratkaisuja ja pyöräopastamista niin asemalla, aseman 
lähiympäristössä kuin metrojunassa.

HKL valmistelee Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmän hankintaa 
yhdessä Helsingin muiden hallintokuntien sekä JCDecaux Finland Oy:n 
kanssa. Tavoitteena on käynnistää uusi ja laadukas 
kaupunkipyöräjärjestelmä toukokuussa 2014. Järjestelmää on tarkoitus 
laajentaa vuoteen 2017 saakka siten, että se kattaa Helsingin 
kantakaupungin lisäksi Meilahden, Pasilan, Kumpulan, osan 
Lauttasaarta sekä projektialueet Kalasatamassa ja Jätkäsaaressa.

HKL:llä ei ole erillistä rahoitusta pyörähankkeiden toteuttamiseen. HKL 
käyttää nykyisin vuosittain noin 50.000 euroa pyöräpysäköinnin ja 
polkupyörien kuljetusmahdollisuuksien parantamiseen metroasemien 
peruskorjausten ja muiden rakennustöiden yhteydessä. 
Kaupunkisuunnitteluviraston laatiman pyöräilyn edistämisohjelman 
ehdotuksen mukaan HKL vastaisi tulevaisuudessa pyörien 
liityntäpysäköinnin lisäksi pyöräkeskuksista ja pyöräilyyn liittyvästä 
viestinnästä ja markkinoinnista. Suunnitelman mukaan tämä vaatisi 
vuosittain noin miljoona euroa, joka tulisi korvata HKL:lle joko 
sopimuksella tai osana kaupungin maksamaan infratukea.

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Talous ja suunnittelukeskus 11.4.2013

HEL 2013000695 T 00 00 03
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Kaupunginvaltuutettu Vesa Korkkula ja 11 muuta valtuutettua esittävät 
valtuustoaloitteissaan, että Helsingin pyöräverkkoa ja 
pyöräilymahdollisuuksia kehitettäisiin seuraavin toimenpitein:

1. Tulevaisuudessa rakennettavien pyöräteiden tulee olla 
yksisuuntaisia pyöräteitä, jotka erottuvat selkeästi autoteistä ja 
jalkakäytävistä. Nykyiset kaksisuuntaiset pyörätiet tulee myös muuttaa 
tällaisiksi, mikäli hyvää perustetta ei löydy vanhan malliselle ratkaisulle. 
Nykyaikainen pyörätie kulkee kadun molemmilla puolilla. 

2. Pyörätiet on rakennettava kaikille keskeisille liikenneväylille koko 
kadun pituudelta. Ainakin seuraavat kadut tarvitsevat kunnon pyörätiet 
tai nykyisten teiden kunnostuksen ensitilassa: Hämeentie, 
Mannerheimintie, Topeliuksenkatu, Mechelininkatu, Unioninkatu, 
Porthaninkatu, Bulevardi, Fredrikinkatu, Albertinkatu, Tukholmankatu, 
Teollisuuskatu, Mäkelänkatu, Sturenkatu ja Hermannin rantatie 

3. Kaikille keskeisille joukkoliikenneasemille on rakennettava paremmat 
pyöräparkkimahdollisuudet. Pyörää on myös voitava kuljettaa 
jatkossakin helposti metrossa ja junissa, jonka lisäksi pitää olla 
mahdollisuus ottaa pyörä mukaan kaikkina kellonaikoina. 

4. Pyöräverkostokartat pyöräteille. 

5. Kaupunkipyörät takaisin 

6. Kun kaupunki tekee sopimuksia katumainosten sijoittamisesta esim. 
JCDecaux Finland Oy:n kanssa, ei tulevia katumainoksia saa sijoittaa 
niin, että ne estävät pyöräteiden rakentamisen. Myös nykyiset 
mainospaikat, jotka haittaavat pyöräverkoston kehittämistä, on 
siirrettävä tai lopetettava. 

Talous ja suunnittelukeskus toteaa, että kaupungin 
strategiaohjelmaehdotuksen yksi tarkoitus on edistää kestävää 
liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta 
liikenteestä. Tavoitteena lisäys prosenttiyksiköllä vuosittain, 4 
prosenttiyksikköä valtuustokauden aikana. Tavoitteen saavuttamiseksi 
mainitaan seuraavat toimenpiteet:

 Jalankulku ja pyöräilyverkostojen jatkuvuutta ja turvallisuutta 
parannetaan. Kaupunkipyöräverkko rakennetaan 
joukkoliikenteen osaksi ja lisätään tietoisuutta kevyen liikenteen 
terveys ja ympäristöhyödyistä.

 Priorisoidaan joukkoliikenteen, kävelyn tai pyöräilyn osuutta 
nostavat liikennehankkeita.

 Toteutetaan Pyöräilynedistämisohjelman suosituksia.
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Talous ja suunnittelukeskus toteaa, että 
strategiaohjelmaehdotuksessa on talouden tasapainottamisen 
toimenpiteenä asetettu strategiakaudelle vuotuiseksi investointien 
tasoksi 435 miljoonaa euroa. Investointitaso on aikaisempia vuosia ja 
investointiohjelmissa esitettyjä lähivuosien tasoja alhaisempi, mikä 
tarkoittaa myös pyöräilyä koskevien investointien 
rahoitusmahdollisuuksien kapenemista. Kaikkia uusia 
investointihankkeita on tarkasteltava hyvin kriittisesti. 

Kantakaupungin pyöräliikenteen pääverkkosuunnitelmassa on esitetty 
useita uusia pyöräteitä ja kaistoja sekä nykyisten järjestelyiden 
parannustarpeita. Verkkoa rakennetaan vuosittain yleisten töiden 
lautakunnan käytössä olevien määrärahojen puitteissa.

Ehdotukset pyöräteiden yksisuuntaisuudesta, pyörien 
kuljetusmahdollisuudesta joukkoliikennevälineissä sekä katumainosten 
sijoittelusta ovat liikennesuunnittelullisia asioita, joihin HSL ja 
kaupunkisuunnittelulautakunta ovat lausunnoissaan vastanneet. 
Kaupunkisuunnittelulautakunta on myös kertonut aikeistaan parantaa 
pyöräverkostokarttatarjontaansa. Pyörien pysäköintipaikkojen 
lisäämisestä ja parantamisesta sekä kaupunkipyöräjärjestelmän 
hankinnasta HKL:llä on suunnitelmansa. 

Lisätiedot
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 09.04.2013 § 160

HEL 2013000695 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Rakennusvirasto tekee tiivistä yhteistyötä kaupungin muiden 
toimijoiden, kuten kaupunkisuunnitteluviraston ja Helsingin seudun 
liikenteen (HSL), kanssa pyöräilyn edistämisessä sekä pyöräliikenteen 
kokonaisvaltaisessa kehittämisessä. Rakennusvirasto toimeenpanee 
osaltaan valtuustoaloitteessa esitettyjä toimenpiteitä pyöräverkon ja 
pyöräilymahdollisuuksien kehittämisessä tarkoitukseen osoitettujen 
määrärahojen puitteissa.

Pyöräliikenteen tavoiteverkko ja liikennejärjestelyt etenevät uusien 
suunnitteluperiaatteiden mukaisesti katukohtaisesti ja rakentaminen 
ohjelmoidaan kaupungin talousarviossa vuosittain myönnettävien 
määrärahojen puitteissa. Pyöräliikenteen viitoitus on osa 



Helsingfors stad Protokoll 10/2013 580 (627)
Stadsfullmäktige

Kj/28
29.05.2013

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

liikenteenopastusta ja sitä on tarpeen täydentää keskeisille paikoille 
sijoitettavilla karttaopasteilla. Pyöräilyn edellytysten parantaminen 
osana joukkoliikenteen matkaketjua on tärkeää. Lautakunta kannattaa 
pyöräpysäköinnin mahdollisuuksien parantamista 
joukkoliikenneasemien yhteydessä. Kaupunkipyöräjärjestelmän 
asemapaikkojen ja mainoslaitteiden sijoittamisessa huomioidaan sekä 
kaupunkikuvalliset että liikennetekniset reunaehdot. Lautakunta pitää 
tärkeänä, että katumainoksia ei sijoiteta niin, että pyöräliikenteen 
sujuvuus heikentyy.

Ympärivuotisen pyöräilyn mahdollistamiseksi pyöräväylien 
talvikunnossapitoon on kiinnitettävä huomiota. Samoin kadulle 
sijoittuvien työmaiden ja aluevuokrausten yhteydessä on varmistettava, 
että myös pyöräilyn tilantarve otetaan riittävästi huomioon. 

Käsittely

09.04.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutokset:
Lisätään päätösehdotuksen kolmannen kappaleen uudeksi neljänneksi  
virkkeeksi: ”Lautakunta kannattaa pyöräpysäköinnin mahdollisuuksien 
parantamista joukkoliikenneasemien yhteydessä.”

ja saman kappaleen loppuun uudeksi viimeiseksi virkkeeksi: 
”Lautakunta pitää tärkeänä, että katumainoksia ei sijoiteta niin, että 
pyöräliikenteen sujuvuus heikentyy.”

Lisätään päätösehdotuksen loppuun uudeksi neljänneksi kappaleeksi:
”Ympärivuotisen pyöräilyn mahdollistamiseksi pyöräväylien 
talvikunnossapitoon on kiinnitettävä huomiota. Samoin kadulle 
sijoittuvien työmaiden ja aluevuokrausten yhteydessä on varmistettava, 
että myös pyöräilyn tilantarve otetaan riittävästi huomioon.”  

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Penelope SalaSorsimo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39395

penelope.salasorsimo(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.03.2013 § 101

HEL 2013000695 T 00 00 03

Päätös
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Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Lausunto

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on nostettu pyöräilyn painoarvoa 
kaupunkisuunnittelussa. Keskeisiä tehtäviä ovat olleet 
suunnitteluohjeiden päivitys toimivan pyöräilyympäristön 
suunnittelemiseksi, pyörätieverkon täydentäminen ja nykyisten väylien 
parantaminen. Vuoden 2013 alussa valmistuneessa pyöräilyn 
edistämisohjelmassa on määritelty suuntaviivat pyöräilyolosuhteiden 
jatkokehittämiselle tulevina vuosina. Edistämisohjelma käsittää 25 
toimenpidettä koskien politiikkaa, infraa, palveluja, viestintää, 
seurantaa ja toteutusprosessia. 

Edistämisohjelman pohjaksi on laadittu selvitys pyöräilyn hyödyistä ja 
kustannuksista, joka osoittaa pyöräliikenneinvestointien hyöty
kustannussuhteen olevan moninkertainen tavanomaisiin tiehankkeisiin 
verrattuna. Tältä pohjalta kaupunkisuunnitteluvirasto on esittänyt 
huomattavaa korotusta pyöräilyn edistämistä koskevaan rahoitukseen 
ja resursointiin.

Pyöräliikennejärjestelyjen kehittämiseksi liikennesuunnittelussa on 
päivitetty pyöräilyn keskeisiä suunnitteluperiaatteita. Merkittävä muutos 
on, että pyöräilyä ei enää rinnasteta jalankulkuun vaan pyöräily 
nähdään hidasvauhtisena ajoneuvoliikenteenä, jolla on omat 
erityistarpeensa koskien esimerkiksi väylien linjausta ja kaarresäteitä. 
Keväällä 2012 valmistuneessa pyöräliikenteen suunnitteluohjeen 
ensimmäisessä osassa on linjattu yleiset lähtökohdat suunnittelulle 
sekä linjaosuuksien poikkileikkausratkaisut. Vuoden 2013 aikana 
suunnitteluohje täydentyy risteysjärjestelyjä, liikenteen ohjausta ja 
eritysjärjestelyjä koskevilla ohjeilla. 

Suunnitteluohjeet määrittelevät yleisesti, millainen järjestely on 
tarkoituksenmukainen kussakin tilanteessa. Valintaan vaikuttavat muun 
muassa tarkasteltavan yhteyden funktio pyöräliikenneverkossa sekä 
mahdollisen autoliikenteen määrä ja nopeustaso. Pyöräliikenneverkon 
kehittämistä ohjaavat suunnitteluohjeiden lisäksi kantakaupungin 
pyöräliikenteen pääverkkosuunnitelma 2025 sekä pyöräliikenteen 
laatukäytävien (baanojen) verkkosuunnitelma.

Yksi ja kaksisuuntaisten pyörätiejärjestelyjen suositeltavuus riippuu 
ympäröivistä olosuhteista. Tiheässä kaupunkimaisessa katuverkossa 
kaksisuuntaisia pyörätiejärjestelyjä ei pääsääntöisesti tule käyttää, sillä 
ne johtavat ongelmiin liittymissä. Kaksisuuntaisen pyörätien 
yhdistäminen yksisuuntaiseen pyöräliikenneverkkoon (sekaliikenne, 
pyöräkaistat ja yksisuuntaiset pyörätiet) on myös ongelmallista. Usein 
myöskään käytettävissä oleva katutila ei riitä toimiviin kaksisuuntaisiin 
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pyörätiejärjestelyihin esimerkiksi liittymissä tai bussipysäkkien kohdalla. 
Kantakaupungin pyöräliikenteen pääverkkosuunnitelmassa on 
ohjeellisesti esitetty, mitkä katuosuudet kantakaupungissa 
suunnitellaan yksisuuntaisiksi ja mitkä kaksisuuntaisiksi järjestelyiksi.  

Esikaupunkialueilla, missä katuverkon luonne eroaa kantakaupungista, 
voidaan kaksisuuntaisilla pyörätiejärjestelyillä helpommin saavuttaa 
hyvä toimivuus. Verkollisen toimivuuden ja tilankäytön kannalta voi 
yksisuuntainen pyörätie tai pyöräkaista kuitenkin olla paras vaihtoehto 
myös esikaupunkialueilla. Pyöräteiden yksi tai kaksisuuntaisuutta 
koskeva valinta tehdään tapauskohtaisesti.  Olennaista kuitenkin on, 
että yksi ja kaksisuuntaisten järjestelyjen saumakohtiin kiinnitetään 
erityistä huomiota jatkuvuuden sekä selkeyden kannalta. 

Erillisiä pyöräliikennejärjestelyjä – pyöräteitä tai kaistoja – tarvitaan 
lähtökohtaisesti silloin, kun pyöräily muun ajoneuvoliikenteen kanssa 
samassa tilassa ei ole turvallista eli lähinnä autoliikenteen kokooja ja 
pääkatujen yhteydessä. Vastaavasti rauhallisiksi tarkoitetuilla 
tonttikaduilla pyritään parantamaan pyöräilyolosuhteita läpiajoa ja 
ajonopeuksia hillitsevin keinoin. Pääsääntö kaikkialla katuverkossa on, 
että pyöräily yhdistetään muuhun ajoneuvoliikenteeseen aina kuin 
mahdollista ja erotellaan aina kun on tarpeen. 

Kantakaupungin pyöräliikenteen pääverkkosuunnitelmassa on edellä 
mainittujen periaatteiden pohjalta esitetty uusia pyöräteitä tai kaistoja 
muun muassa Hämeentielle, Mannerheimintielle, Topeliuksenkadulle, 
Mechelininkadulle, Fredrikinkadulle, Albertinkadulle, Tukholmankadulle, 
Sturenkadulle ja Mäkelänkadulle. Bulevardin, Hermannin Rantatien, 
Unioninkadun ja Teollisuuskadun nykyisiä järjestelyjä on tarpeen 
parantaa. Porthaninkadun osalta erillisten pyöräliikennejärjestelyjen 
tarvetta ei ole mietitty, sillä kyseinen katuyhteys ei kuulu 
pyöräliikenteen pääverkkoon. Erilliset pyöräliikennejärjestelyt olisivat 
pyöräilyn kannalta sielläkin paikallaan, mutta edellyttäisivät 
todennäköisesti kadunvarsipysäköinnin poistamista. Toistaiseksi on 
perusteltua säilyttää nykyinen järjestely, ellei kadunvarsipysäköinnin 
poistaminen osoittaudu perustelluksi myös raitiovaunujen liikennöinnin 
kannalta.  

Tavoiteverkon suunnittelu etenee katukohtaisesti ja verkkoa 
rakennetaan kaupungin talousarviossa vuosittain myönnettävien 
määrärahojen puitteissa. Ensimmäisissä suunnittelukohteissa 
suurimmaksi haasteeksi on kuitenkin osoittautunut vuorovaikutus, 
jonka puutteellisuuden takia kaupunkisuunnittelulautakunta palautti 
uuteen valmisteluun Runeberginkadun ja Helsinginkadun suunnitelmat 
ja yleisten töiden lautakunta Mechelininkadun katusuunnitelman. 
Kaupunkisuunnitteluvirasto kehittää vuorovaikutuskäytäntöjään ja pyrkii 
saamaan suunnitelmat uuteen käsittelyyn mahdollisimman pian. 
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Tavoiteverkon toteutus tulee joka tapauksessa viivästymään ainakin 
lähivuosien osalta.

Pyöräilyn edellytysten parantaminen joukkoliikenteen liityntämuotona 
on tärkeää. Polkupyörien säilytysmahdollisuuksia 
joukkoliikenneasemilla tullaan lähivuosien aikana parantamaan mm. 
lisäämällä erityisiä säilytyskatoksia ja pyörätelineitä. Liityntäpysäköinnin 
kehittämisestä vastaavat keskeisesti HSL, HKL, VR ja liikennevirasto. 
Polkupyörien kuljettamista lähijunissa ja metrossa on syytä pyrkiä 
helpottamaan. Nykyisellään polkupyöriä saa kuljettaa lähinnä ruuhka
aikojen ulkopuolella, mutta jatkossa olisi tarkoituksenmukaista tutkia 
keinoja mahdollistaa polkupyörien kuljetus kaikkina kellon aikoina kuten 
esimerkiksi Kööpenhaminassa.

Pyöräilyn edistämisohjelmassa on esitetty pyöräliikenteen viitoituksen 
täydentämistä keskeisille paikoille sijoitettavilla karttaopasteilla. Kattava 
pyöräilyn opastusjärjestelmä kaipaa karttoja lähtökohtaisesti 
kaupunkien keskustoihin ja erityiskohteiden kuten ulkoilualueiden 
yhteyteen. Karttaopasteet täydentävät suuntaviitoitusta, mikä parantaa 
informaation laatua ja kattavuutta. Karttojen avulla kaupungissa liikkuja 
voi muodostaa kokonaiskäsityksen tuntemattomista alueista, mikä lisää 
varmuutta liikkumiseen ja nopeuttaa matkantekoa.      

Uusi kaupunkipyöräjärjestelmä pyritään ottamaan käyttöön vuonna 
2014. Tavoitteena on luoda Helsinkiin kaupunkipyöräjärjestelmä, joka 
tarjoaa uuden kulkutavan lyhyille matkoille järjestelmän kattaman 
alueen sisällä ja tukee joukkoliikenteen käyttöä. 
Kaupunkipyöräjärjestelmän käyttöönottoa valmistellaan HKL:n 
toimesta. Järjestelmän on tarkoitus olla mainosrahoitteinen, mikä 
edellyttää mainospaikkojen kytkemistä kaupunkipyöräasemien 
yhteyteen. Parhaillaan HKL ja KSV pyrkivät yhdessä löytämään 
kaupunkipyörien asemapaikat, joille myös mainoslaitteet voidaan 
sijoittaa.

Mainosten sijoittelua ohjaavat aina kaupunkikuvalliset seikat sekä 
liikennetekniset reunaehdot. Kaupunkisuunnitteluvirasto saa etukäteen 
nähtäväkseen yksityiskohtaiset suunnitelmat mainoslaitteiden 
sijoituspaikoista ja pyrkii varmistamaan, etteivät mainoslaitteet ole 
esteenä myöskään pyöräliikenneverkoston rakentamiselle.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Marek Salermo, diplomiinsinööri, puhelin: 310 37123

marek.salermo(a)hel.fi
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§ 232
Stj / Den av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara väckta motionen om 
ett försök med en yrkesutövarmodell på hälsostationerna

HEL 2012014523 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Sirpa AskoSeljavaara väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
MarjaLiisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marjaliisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sirpa AskoSeljavaaran aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Sirpa Asko
Seljavaara väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Sirpa AskoSeljavaara och 5 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att möjligheterna att införa ett försök med en yrkesutövarmodell 
på en av hälsostationerna ska utredas.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och konstaterar att om 
självständig yrkesutövning och arbete i tjänsteförhållande stadgas i 
lagen. Ansvaret i fråga om bl.a. patientskada, dataskydd och 
ersättningar för stödtjänster, lokaler, utrustning och redskap och 
biträdande personal bestäms på olika sätt inom den yrkesmässiga 
läkarverksamheten än för läkarna i ett tjänsteförhållande. Arrangemang 
som lämnar rum för tolkning anses enligt rådande rättspraxis oftast 
som tjänsteförhållanden till en kommun eller en samkommun.

Stadsstyrelsen anser att det inte är aktuellt att införa en 
yrkesutövarmodell på hälsostationerna eftersom lagstiftningsarbetet i 
fråga om ordnande och finansiering av hälsovården pågår, men det går 
vid behov att återkomma till saken när lagstiftningsarbetet är slutfört.

Föredragande
Stadsstyrelsen



Helsingfors stad Protokoll 10/2013 585 (627)
Stadsfullmäktige

Kj/29
29.05.2013

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

Upplysningar
MarjaLiisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marjaliisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sirpa AskoSeljavaaran aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 15.05.2013 § 179

Bordlades 15.05.2013

HEL 2012014523 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga 
ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
MarjaLiisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marjaliisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 493

HEL 2012014523 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sirpa Asko
Seljavaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.  

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
MarjaLiisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marjaliisa.rautanen(a)hel.fi
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Talous ja suunnittelukeskus 15.3.2013

HEL 2012014523 T 00 00 03

Aloitteessa todetaan, että muissa pohjoismaissa 
perusterveydenhuollon lääkärit toimivat itsenäisinä 
ammatinharjoittajina, jolla lääkäripulaa on voitu ehkäistä. Edelleen 
aloitteessa esitetään mm., että sosiaali ja terveysvirasto tutkii 
mahdollisuutta ammatinharjoittajamallin kokeilemiseksi jollain Helsingin 
terveysasemista. 

Talous ja suunnittelukeskus viittaa sosiaali ja terveyskeskuksen 
lausuntoon ja toteaa, että ammatinharjoittajamallin kokeilu 
helsinkiläisillä terveysasemilla ei ole ajankohtaista, johtuen mm. 
terveydenhuollon järjestämistä ja rahoitusta koskevan lainsäädäntötyön 
keskeneräisyydestä ja uuden viraston toiminnan vakiinnuttamiseen 
liittyvistä haasteista.

Lisätiedot
Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Sosiaali ja terveyslautakunta 26.02.2013 § 41

HEL 2012014523 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

"Aloitteessa  käytettyä käsitettä ammatinharjoittajamalli ei ole tarkasti 
määritelty. Sikäli kuin tarkoitetaan ammatinharjoittamisen muodossa 
tapahtuvaa yrittäjyyttä, siihen kuuluvat olennaisena osana mm. yrittäjän 
vapaus päättää tekemisestään, sen sisällöstä, ajankohdasta ja 
toteuttamistavasta sekä yrittäjän riski ja vastuu omasta 
toimeentulostaan, sosiaaliturvastaan ja palveluksessaan olevasta 
työvoimasta.

Termillä ammatinharjoittajamalli on viitattu mm. muiden Pohjoismaiden 
malleihin. Näissä maissa terveydenhuolto on kokonaisuudessaan 
organisoitu Suomesta poikkeavalla mallilla, minkä vuoksi noista maista 
saadut kokemukset ammatinharjoittajamallista eivät ole sellaisenaan 
siirrettävissä Suomeen.

Norjan perusterveydenhuollon lääkärit työskentelevät sikäläisen 
lainsäädännön mukaan itsenäisinä yrittäjinä. Lääkärit ovat 
sopimussuhteessa asianomaiseen kuntaan. Toimeksiantosopimuksissa 
määritellään lääkärin saavutettavuusajat, tilojen ja laitteiden 
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vaatimukset, mahdolliset päivystysvelvoitteet jne. 
Yleislääkäripraktiikkaa harjoittava lääkäri voi olla myös kokonaan tai 
osittain työsuhdetta vastaavassa palvelussuhteessa kuntaan. 

Norjassa lääkärin työmäärä ja työtehtävien laatu määräytyvät 
potilaslistan mukaan. Listalla voi olla kerrallaan enintään 2 500 
potilasta. Lääkäri määrittelee lähtökohtaisesti itse potilaslistan koon. 
Käytännössä listat ovat olleet kooltaan selvästi alle 1 500 potilasta. 
Lääkäri ei voi valita yksittäisiä potilaita. Palveluntuotannosta perityt 
palkkiot määräytyvät kansallisesti vahvistetun yhtenäisen taksan 
mukaan. Palkkiohinnoitteluneuvottelut käydään valtion, kuntien 
keskusjärjestön ja Norjan Lääkäriliiton välillä. Norjan järjestelmässä 
ammatinharjoittajilla ei ole aitoa yrittäjäriskiä siinä mielessä kuin 
oikeuskäytäntö Suomessa asiaa tulkitsee. Kunnilla on myös laajahko 
valta ohjata ja valvoa lääkärin työtä, minkä lisäksi lääkäri on velvollinen 
huolehtimaan tietyistä kunnan osoittamista lisävastuista. 

Tanskan ammatinharjoittajamalli vastaa pääperiaatteiltaan Norjan 
mallia. Tanskan julkisen terveydenhuollon järjestämisvastuu on viidellä 
alueellisella organisaatiolla. Yleislääkäripalveluita tarjoavat itsenäiset 
ammatinharjoittajat. Järjestäjän ja tuottajan välisistä kysymyksistä 
sovitaan kansallisella tasolla. 

Tanskalaiset "terveyskeskukset" eivät tarjoa sairaanhoidollisia 
palveluita. Kuntien vastuulla on mm. vanhusten laitoshoito, kotihoito, 
kouluterveydenhuolto, terveyden edistäminen, kuntoutus ja 
päihdehuolto. Yleislääkärit tekevät yhteistyötä kuntien kanssa. 
Äitiysneuvolapalveluista vastaavat yleislääkärit ja sairaalat. 
Lastenneuvolapalveluista vastaavat yleislääkärit ja kuntien 
terveyskeskukset.

 Yrittäjyys perusterveydenhuollossa raportin (Sosiaali ja 
terveysministeriön selvityksiä 12362115; 2004: 9) mukaan 
ammatinharjoittajayrittämistä ei suomalaisen työsopimuslainsäädännön 
mukaan ole mahdollista järkevällä tavalla tuoda terveyskeskustyöhön, 
eikä sairausvakuutuskorvauksiakaan voida ulottaa terveyskeskuksessa 
työskentelevän ammatinharjoittajan palkkioihin. 

Terveyskeskuksissa oli em. raportin valmistumisen aikaan hoitamatta 
11% lääkärinviroista. Tilanne on sittemmin kohentunut kun 
lääkärikoulutusta on lisätty ja lääkärityövoimaa valmistuu enemmän 
kuin työelämästä poistuu.  30.6. 2012 Helsingin terveyskeskuksen 
terveysasemien 333 vakanssista hoitamattomien avointen vakanssien 
määrä oli 18, mikä on 5,4% vakanssien kokonaismäärästä. Suomen 
terveyskeskusten vähitellen  parantunut lääkäritilanne on pysäyttänyt 
ulkoistamisten kasvun ja vähentänyt tilapäistä ostopalvelua. 
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Em. raportissa on käsitelty ammatinharjoittajamalliin liittyviä juridisia ja 
käytännöllisiä ongelmia. Ammatinharjoittajayrittäjänä toimiminen ja 
palvelussuhteessa toimiminen on pidettävä toisistaan erillään. Tätä 
edellyttää mm. vastuun määräytyminen potilasvahingoista, tietosuojan 
järjestäminen kummallekin toiminnalle, tukipalvelujen ja niistä koituvien 
kustannusten sovittaminen yhteen.  Ongelman voi muodostaa myös 
korvauksen määrittäminen tiloista, laitteista ja välineistä sekä 
avustavasta henkilökunnasta. Ammatinharjoittajayrittäjän toimintaan 
kuuluu, että hän itse kantaa vastuun näistä kustannuksista 
täysimääräisesti.

Suomessa vallitsevan työsopimuslainsäädännön ja siitä omaksutun 
tulkinnan mukaan kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa oleva 
henkilö ei voi toimia osaa ajastaan edellä kuvatulla tavalla 
ammatinharjoittajan asemassa, vaan hänen katsotaan olevan 
palvelussuhteessa kuntaan tältäkin osin. Samoin sellainen tilanne, 
jossa lääkäri työskentelisi Norjan mallin mukaisesti kokopäiväisesti 
ammatinharjoittajayrittäjänä, on vaikeasti toteutettavissa nykyisen 
lainsäädännön puitteissa. 

Kysymys on lainsäädännöllä määritetyistä asioista, joista ei voida toisin 
sopia. Ei voida sitovasti sopia, että kysymyksessä on toimiminen 
ammatinharjoittajayrittäjänä tai palvelussuhteessa. Kysymys siitä, onko 
kyseessä ammatinharjoittajayrittäjänä vai palvelussuhteessa tapahtuva 
toiminta, ratkaistaan kokonaisarvion perusteella, mutta asiantuntijoiden 
käsitys ja myös oikeuskäytäntö tukevat näkemystä, että tällainen 
järjestely varsin järjestelmällisesti useimmiten katsotaan 
palvelussuhteeksi. 

Ottaen huomioon edellä kuvatut juridiset seikat,  terveydenhuollon 
järjestämistä ja rahoitusta koskevan lainsäädäntötyön  keskeneräisyys 
ja uuden viraston toiminnan vakiinnuttamiseen liittyvät haasteet 
sosiaali ja terveyslautakunta  toteaa, että ammatinharjoittajamallin 
kokeilu helsinkiläisillä terveysasemilla ei ole ajankohtaista.

Terveysvaikutusten arviointi

Terveyspalvelujen saatavuutta ja vaikuttavuutta parantavilla työn 
uudelleen järjestelyillä on positiivisia vaikutuksia kansanterveyteen. 
Tällaisia järjestelyitä ovat esimerkiksi Helsingin terveysasemilla 
käytössä olevat  työparimalli, listautumismalli ja 
takaisinsoittojärjestelmä."

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305
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jukka.pellinen(a)hel.fi
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§ 233
Stj / Den av ledamoten Kati Peltola väckta motionen om tillgång till 
hälsostationstjänster på Forsby äldrecenter

HEL 2012015136 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
Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Kati Peltolan aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Kati Peltola väckta 
motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Kati Peltola och 3 andra ledamöter föreslår att läkar och 
hälsovårdstjänsterna på Forsby äldrecenter ordnas så att personer 
som har svårt att röra sig och även andra som behöver närservice kan 
använda tjänsterna vissa dagar i veckan.

Stadsstyrelsen hänvisar till social och hälsovårdsnämndens utlåtande 
och konstaterar att nedläggningen av kundservicelokalerna vid Forsby 
hälsostation är en del av utvecklingsplanen för servicenätet.

Verksamheten med närservicepunkter provades enligt 
hälsovårdsnämndens beslut 25.10.2005. Närservicepunkterna var i 
första hand avsedda för barnfamiljer och den äldre befolkningen, i 
områden där punkterna bl.a. med anledning av trafikförbindelser 
ansågs behövliga. Vid närservicepunkterna fanns ett rum för egenvård 
(ITEpunkt) och ett arbetsrum för hälsovårdare. ITEpunkten är avsedd 
för invånarnas egenhändiga observering av sitt hälsotillstånd. Trots 
besöksmöjligheten som sjukskötarna erbjöd valde invånarna hellre en 
lämplig mottagningstid på den egna hälsostationen. Däremot visade 
erfarenheterna att det lönar sig att fortsätta utveckla ITEpunkterna och 
göra dem tillgängliga i närheten av eller i anslutning till de tjänster som 
stadsborna utnyttjar.
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Enligt hälso och sjukvårdslagen som trädde i kraft 1.5.2011 får 
kommuninvånarna fritt välja vilken hälsostation de vill besöka. Från 
Forsby finns goda kollektivtrafikförbindelser till Åggelby hälsostation 
men också till hälsostationerna i Berghäll och Vallgård och till den 
kommande hälsostationen i Fiskehamnen.

Genom att gå samman med Åggelby hälsostation får öppna 
hälsovården vid Forsby hälsostation ändamålsenliga lokaler som ritats 
till hälsostation, där det utöver den multidisciplinära öppna sjukvården 
inom bashälsovården även erbjuds rådgivningstjänster, olika slags 
gruppfunktioner och specialarbetares tjänster.

Stadsstyrelsen delar social och hälsovårdsnämndens åsikt om att det 
inte är nödvändigt att grunda en separat närservicepunkt med 
mottagningsverksamhet i Forsbyområdet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Kati Peltolan aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 15.05.2013 § 182

Bordlades 15.5.2013

HEL 2012015136 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
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Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 496

HEL 2012015136 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
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Sosiaali ja terveyslautakunta 19.03.2013 § 61

HEL 2012015136 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali ja terveyslautakunta päätti antaa terveysasemapalvelujen 
saamisesta Koskelan vanhustenkeskuksesta koskevasta aloitteesta 
seuraavan lausunnon:

"Terveyslautakunnan 17.5.2011 tekemän palveluverkon kehittäminen ja 
jatkosuunnittelu päätöksen mukaisesti terveyskeskus luopuu Koskelan 
terveysaseman asiakaspalvelutiloista, sen yhdistyessä Oulunkylän 
terveysasemaan 1.3.2013 alkaen.

Terveydenhuollon lähipalvelujen määritelmistä suurin osa on listauksia 
siitä, mitä lähipalveluihin kuuluu. Etäisyyksistä palveluihin ei 
määritelmissä ole mainintoja, vaan palvelujen pitäisi määritelmien 
mukaan sijaita kohtuullisen matkan päässä ja/tai omassa kunnassa 
esim. hyvien joukkoliikennepalvelujen piirissä. STM:n 2002 
toimeenpantu kansallinen terveysprojekti antaa terveydenhuollon 
lähipalveluista seuraavanlaisen kuvauksen: "Terveydenhuollon 
lähipalvelut tuotetaan lähellä kuntalaisia. Lähipalveluja ovat ehkäisevä 
terveydenhuolto, äkillisesti sairastuneiden hoidon järjestäminen, 
avohoidon vastaanottopalvelut, pääosa kroonisten sairauksien 
hoidosta, osa kuntoutuksesta, hammashuolto, vanhusten hoito, 
mielenterveystyön avohoitopalvelut sekä työterveyshuolto." Tämän 
mukaan lähipalvelut järjestetään kuntakohtaisesti tai seudullisena 
yhteistyönä 20 000–30 000 asukkaan väestöpohjalle, mikä luo 
toimintaedellytykset noin 12–18 lääkärille. Toimipisteverkon tulee olla 
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hajautettu siten, että matkat eivät muodostu terveyspalvelujen käytön 
esteeksi.

Lähipalvelupistetoimintaa kokeiltiin terveyslautakunnan 25.10.2005 
tekemän päätöksen mukaisesti silloisen terveysasemaverkon 
kehittämislinjauksella keskitettävien terveysasemien alueilla. 
Lähipalvelupisteet oli tarkoitettu ensisijaisesti lapsiperheille ja 
vanhusväestölle alueilla, joissa ne mm. kulkuyhteyksien takia katsottiin 
tarpeellisiksi. Lähipalvelupisteissä oli väestön itsehoitotila (jäljempänä 
ITEpiste) ja terveydenhoitajan työhuone. ITE piste on tarkoitettu 
asukkaiden itsenäiseen oman terveydentilan seurantaan. Pisteisiin on 
sijoitettu materiaalia ja välineitä oman terveydentilan arvioimiseen ja 
seurantaan. Lähipalveluspisteessä sijaitsevaa työhuonetta oli tarkoitus 
käyttää erikseen sovittavien yksilökäyntien vastaanotoilla sekä 
ryhmätapaamisissa.

Vironniemen, Viikin ja Myllypuron alueilla sijainneiden 
lähipalvelupisteiden terveydenhoitajien vastaanotoilla kävi vain 08 
asiakasta kuukaudessa. Terveydenhoitajien tarjoamasta 
asiointimahdollisuudesta huolimatta asukkaat valitsivat mieluummin 
itselleen sopivan vastaanottoajan omalta terveysasemalta. Sen sijaan 
lähipalvelupisteistä saadut ITE pisteitä koskevat kokemukset osoittivat, 
että ITEpisteitä kannattaa edelleen kehittää ja tuoda niitä 
kaupunkilaisten käyttämien palvelujen lähelle tai yhteyteen.

1.5.2011 voimaan astuneen terveydenhuoltolain mukaan kuntalaiset 
ovat voineet hakeutua vapaasti haluamalleen terveysasemalle. 
Koskelan alueelta on hyvät julkiset liikenneyhteydet Oulunkylän 
terveysaseman lisäksi myös Kallion ja Vallilan terveysasemalle (sekä 
tulevalle Kalasataman terveysasemalle). Koskelan asukkaiden 
käytössä on normaaliliikenteen lisäksi erityisesti huonosti liikkuville 
suunnattu, matalalattiabussilla ajava J60 kutsulinja. Kutsulinja palvelee 
arkisin klo 7–18 ja tilaus on mahdollista tehdä 2 viikko–1 tunti ennen 
haluttua matkustusaikaa julkisen liikenteen pysäkille tai myös 
sivukaduille. Asukkaat, jotka eivät pysty enää käyttämään 
terveysasemapalveluja, kuuluvat lisäksi pääsääntöisesti kotihoidon 
palveluiden piiriin.

Yhdistymällä Oulunkylän terveysasemalle, Koskelan terveysaseman 
avosairaanhoito saa asianmukaiset, terveysasemaksi suunnitellut tilat, 
jossa tarjotaan perusterveydenhuollon moniammatillisen 
avosairaanhoidon lisäksi neuvolapalveluja, erilaisia ryhmätoimintoja 
sekä erityistyöntekijöiden palveluja.

Helsingin terveyskeskuksessa saatujen kokemusten mukaan toimiva 
terveysasema on vähintään viisi työparia sisältävä yksikkö. 
Pienemmissä yksiköissä erityisesti henkilöstön äkilliset poissaolot 
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aiheuttavat merkittävää vastaanottotoimintojen haavoittuvuutta.  
Tutkimusten mukaan moniammatillinen työpari ja tiimityöskentely 
edistää potilaan sujuvampaa hoitoa. Esimerkiksi tarkoituksenmukaisen 
hoidon tarpeen arvioinnin ja riittävien konsultaatiomahdollisuuksien 
perusteella potilas voidaan terveysasemalla ohjata suoraan oikean 
ammattihenkilön hoitoon ja vältytään ns. potilaan turhalta 
juoksuttamiselta. Terveysasemilla on lisäksi käytössä 
takaisinsoittojärjestelmä. Yhden tai kahden henkilön 
lähipalvelupisteissä ei edellä mainittuja laadukkaan hoidon edellytyksiä 
voida vastaavasti turvata. Etäpisteinä toimivien lähipalveluiden 
toiminnan suunnittelu, koordinointi ja toteuttaminen edellyttävät 
runsaasti lisätyötä ja hankaloittaa myös varsinaisen terveysaseman 
vastaanottotoimintaa sekä palvelujen tuottavuutta.

Koskelan vanhustenkeskuksen (tulevan monipuolisen 
palvelukeskuksen) tehtävänä on järjestää laitoshoitoa, lyhytaikaista ja 
osavuorokautista hoitoa sekä arviointi ja kuntoutuspaikkoja. Tuleva 
monipuolinen palvelukeskus sisältää lisäksi asumispalveluja, 
ryhmäkoteja, päivätoimintaa ja palvelukeskustoimintaa. 
Vanhustenkeskuksen nykyinen henkilökunta ja tilat on mitoitettu 
toimimaan em. tehtävissä, joten vanhustenkeskuksella ei ole 
mahdollisuutta toteuttaa terveyspalveluita alueen muulle väestölle.

Sosiaali ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että kuntalaisille tarjotaan 
vapaan hakeutumisen periaatteella tuotetut laadukkaat 
terveydenhuoltopalvelut. Edellä kuvatun perusteella sosiaali ja 
terveyslautakunta ei katso tarpeelliseksi, että Koskelan alueelle 
perustetaan erillinen vastaanottotoimintaa sisältävä lähipalvelupiste.

Sosiaali ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että väestöä 
informoidaan riittävästi Koskelan ja Oulunkylän terveysasemien 
yhdistymisestä, yhdistetyn terveysaseman yhteystiedoista, alueiden 
kulkuyhteyksistä sekä kuntalaisten oikeudesta valita vapaasti 
terveysasema jolla he haluavat asioida. Edelleen sosiaali ja 
terveyslautakunta pitää tärkeänä, että itsehoitoon tarkoitettuja ITE
pisteitä kehitetään ja lisätään kaupunkilaisten käyttämien muiden 
palvelujen yhteyteen.

Terveysvaikutusten arviointi:

Koskelan terveysaseman yhdistyminen Oulunkylän terveysasemaan 
aiheuttaa osalle asukkaista asiointimatkojen pidentymisen. 
Terveysasemien yhdistämisellä voidaan kuitenkin vähentää 
terveyspalvelujen tuottamisen haavoittuvuutta, järjestää kattavammin 
avosairaanhoidon ja erityistyöntekijöiden palveluja, taata laajemmat 
mahdollisuudet konsultointiin ja kollegojen tukeen sekä turvata 
hoidossa tarvittavat tarkoituksenmukaiset tilat ja laitteet. 
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Terveysasemalla annettavalla moniammatillisella työpari ja 
tiimityöpalvelulla voidaan turvata asukkaille laadukkaammat ja 
sujuvammat terveyspalvelut kuin etäpisteinä toimivissa 
lähipalvelupisteissä."

26.02.2013 Pöydälle

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hannu Juvonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52481

hannu.juvonen(a)hel.fi
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§ 234
Stj / Den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen om en 
äldreombudsman

HEL 2012015498 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
MarjaLiisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marjaliisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Mirka Vainikan aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Mirka Vainikka 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Mirka Vainikka och 10 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att det ska inrättas en tjänst som äldreombudsman för att stärka 
äldrerådets ställning och som sekreterare för detta.

Stadsstyrelsen hänvisar till inkomna utlåtanden och konstaterar att 
lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och 
om social och hälsovårdstjänster för äldre (980/2012, 
äldreomsorgslagen) träder i kraft 1.7.2013. I 11 § i lagen finns en 
bestämmelse om äldreråd, som kommunen ska inrätta för att garantera 
den äldre befolkningens möjligheter att delta och påverka.

Stadsstyrelsen konstaterar att det i Helsingfors inrättats ett äldreråd 
redan år 1997 som ett bestående samarbetsorgan mellan staden och 
de äldreorganisationer som verkar inom området. Äldrerådet i 
Helsingfors har varit en betydelsefull aktör i syfte att främja de äldres 
sak genom att komma med initiativ och förslag i ärenden som gäller de 
äldre och deras levnadsförhållanden samt ge utlåtanden om de olika 
förvaltningarnas planer och förslag som hänför sig till äldretjänster. 
Äldrerådet har också aktivt följt genomförandet av äldreomsorgerna i 
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Helsingfors och fäst uppmärksamhet vid hur tjänsterna är strukturellt 
uppbyggda, hur tillräckliga de är och deras kvalitet.

Stadsstyrelsen anser att Helsingfors äldreråds uppgifter i stor 
utsträckning är desamma som det föreskrivs om för äldreråd i den 
kommande lagstiftningen. Det föreskrivs inget om kommunala 
äldreombudsmän och deras uppgifter i lagen. Stadsstyrelsen anser att 
det är ändamålsenligt för sekreteraren i äldrerådet att känna till den 
strategiska planeringen i kommunen och kommunalförvaltningen, 
kommunens olika verksamhetsområden, lagstiftning, servicesystem 
samt hur system och förvaltning fungerar. Sekreteraren för äldrerådet, 
som social och hälsoverket utnämner och som är planerare vid 
avdelningen sjukhus, rehabiliterings och omsorgstjänster, använder 
uppskattningsvis hälften av sin arbetstid för uppgifter som hör till 
sekreteraren för äldrerådet.

Stadsstyrelsen anser att de riktlinjer i stadens strategiprogram och 
budget som gäller tjänster för äldre förpliktar alla förvaltningar. 
Dessutom har man inom det förnyade social och hälsovårdsväsendet 
ett allt tätare samarbete för att samordna tjänster och vård för äldre på 
bred bas av god kvalitet och i rätt tid. Sålunda anser stadsstyrelsen det 
inte vara ändamålsenligt att inrätta en särskild tjänst som 
äldreombudsman.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
MarjaLiisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marjaliisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Mirka Vainikan aloite

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 15.05.2013 § 186

Bordlades 15.05.2013

HEL 2012015498 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga 
ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
MarjaLiisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marjaliisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 500

HEL 2012015498 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
MarjaLiisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marjaliisa.rautanen(a)hel.fi

Talous ja suunnittelukeskus 13.3.2013

HEL 2012015498 T 00 00 03

Talous ja suunnittelukeskus pitää tärkeänä ikäihmisten elinolojen 
edistämistä ja palvelujen turvaamista. Vanhusasiamiehen tehtävän 
perustamisesta kaupunginhallitus on todennut mm. 16.5.2011, että 
suurin osa ehdotetulle vanhusasiamiehelle esitetystä 
tehtäväkokonaisuudesta toteutuu jo nyt normaalitoimintana vanhusten 
palvelujen työntekijöiden sekä sosiaali, potilas, veteraani ja 
vammaisasiamiesten toimesta. Asiamiesten tehtäviin kuuluu neuvoa 
sekä asiakkaita että heidän läheisiään, tiedottaa asiakkaiden 
oikeuksista ja opastaa heitä esimerkiksi muistutuksiin ja valituksiin 
liittyvissä asioissa. Khs piti perusteltuna odottaa tulevan 
vanhuspalvelulain voimaantuloa ja arvioida uudelleen tarvittaessa sen 
jälkeen vanhusneuvoston ja ehdotetun vanhusasiamiehen asema ja 
tehtävät.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 
sosiaali ja terveyspalveluista 980/2012, eli ns. vanhuspalvelulaki 
(käytetään jäljempänä), vahvistettiin 28.12.2012 ja se astuu voimaan 
1.7.2013. Vanhuspalvelulaissa säädetään vanhusneuvostosta ja sen 
tehtävistä. Helsingin vanhusneuvostolle aikaisemmin määritellyt 
tehtävät ovat pitkälti samoja kuin nyt lakisääteistettävän 
vanhusneuvoston tehtävät. Sen sijaan lakiin ei ole sisällytetty 
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määrittelyä kunnallisista vanhusasiamiehestä ja heidän tehtävistään. 
Sosiaali ja terveysvirasto on nimennyt vanhusneuvoston sihteerin 
tehtävään toiminnan suunnittelijan.

Sosiaali ja terveystoimi yhdistyi 1.1.2013. Rakenneuudistus 
mahdollistaa entistä tiiviimmän sosiaali ja terveyspalveluiden 
yhteistyön ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi. Lisäksi 
yhdistyminen tukee sekä laajapohjaista laadukkaiden ja oikeaaikaisten 
sosiaali ja terveyspalvelujen kehittämistä että aiempaa parempaa 
iäkkäiden hoidon koordinoimista. Uusi sosiaali ja terveysvirasto jatkaa 
ja edelleen kehittää vanhusneuvoston, muiden hallintokuntien 
(asuminen, liikunta, kulttuuri ja joukkoliikenne) ja kolmannen sektorin 
kanssa tehtävää yhteistyötä ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Talous ja suunnittelukeskus toteaa, että kaupungin 
suunnittelujärjestelmässä tavoitteena on linjata asiat 
strategiaohjelmassa ja tavoitteet konkretisoituvat talousarviossa. 
Strategiaohjelmaan on sisällytetty kaikkia hallintokuntia velvoittavat 
vanhuspalveluja koskevat kaupungin yhteiset linjaukset. 

Edellä mainittuihin seikkoihin viitaten talous ja suunnittelukeskus ei 
pidä tarpeellisena erillisen vanhusasiamiehen toimen perustamista 
turvaamaan ikäihmisten palveluja.

Lisätiedot
Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Sosiaali ja terveyslautakunta 26.02.2013 § 43

HEL 2012015498 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali ja terveyslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon:

"Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 
sosiaali ja terveyspalveluista 980/2012, eli ns. vanhuspalvelulaki 
(käytetään jäljempänä), vahvistettiin 28.12.2012 ja se astuu voimaan 
1.7.2013. Laki täydentää sosiaali ja terveydenhuollon yleis ja 
erityislainsäädäntöä. Lain tarkoitus on tukea ikääntyneen väestön 
hyvinvointia sekä edistää sen mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa 
vaikuttavien päätösten valmisteluun ja palvelujen kehittämiseen 
kunnassa. Lisäksi lain tarkoitus on parantaa iäkkään henkilön 
mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali ja terveyspalveluja sekä 
vahvistaa hänen mahdollisuuttaan vaikuttaa hänelle järjestettävien 
palvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan.
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Vanhuspalvelulain 2 luvussa säädetään kunnan yleisistä 
velvollisuuksista. Lain 5 §:n mukaan kunnan on laadittava suunnitelma 
toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, 
toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden 
henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja 
kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja 
kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana 
kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy 
kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. Lain 6 § 
painottaa iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen 
riittävyyden ja laadun vuosittaista arviointia kunnan alueella. Arvioinnin 
pohjaksi kunnan on kerättävä säännöllisesti palautetta palveluja 
käyttäviltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä kunnan 
henkilöstöltä. Arvioinnissa on lisäksi otettava huomioon 
sosiaaliasiamiehen vuosittaisessa selvityksessä esitetyt havainnot.

Vanhuspalvelulain 11 §:ssä säädetään vanhusneuvostosta. Kunnan on 
asetettava ikääntyneen väestön osallistumis ja 
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja 
huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto on otettava 
mukaan 5 §:ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun ja 6 §:ssä 
tarkoitettuun arviointiin. Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava 
mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, 
valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen 
väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, 
asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen 
taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta. 

Helsinkiin on perustettu vanhusneuvosto jo vuonna 1997 ilman 
lainsäädännön velvoitetta. Helsingin vanhusneuvosto on Helsingin 
kaupungin ja sen alueella toimivien vanhusjärjestöjen 
pysyväisluonteinen yhteistyöelin. Kaupunginhallitus päätti 18.2.2013 
asettaa toimikaudeksi 2013  2014
vanhusneuvoston ja valita siihen 19 jäsentä. Vanhusneuvoston 
jäsenistä on muodostettu työryhmiä, jotka ovat valmistelleet esityksiä ja 
lausuntoja vanhusneuvoston työvaliokunnan ja kokousten 
käsiteltäväksi. Neuvosto on kokoontunut kerran kuukaudessa 
kesäkuukausia lukuun ottamatta. Vanhusneuvosto on ollut merkittävä 
toimija ikäihmisten asioiden edistäjänä tekemällä aloitteita ja esityksiä 
vanhuksia ja heidän elinolojaan koskevissa asioissa sekä antamalla 
lausuntoja eri hallintokuntien vanhusten palveluihin liittyvistä 
suunnitelmista ja ehdotuksista. Vanhusneuvosto on myös seurannut 
aktiivisesti vanhuspalvelujen toteutumista Helsingissä ja kiinnittänyt 
huomiota palvelujen rakenteelliseen järjestelyyn, riittävyyteen ja 
laatuun.    



Helsingfors stad Protokoll 10/2013 601 (627)
Stadsfullmäktige

Kj/31
29.05.2013

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

Valtuustoaloitteessa on rinnastettu vanhus ja vammaisneuvosto ja 
edellä mainittujen neuvostojen sihteerin tehtävät. Sosiaali ja 
terveyslautakunta toteaa, että vammaisasiamiehestä ei säädetä 
vammaispalvelulaissa, kuten ei vanhusasiamiehestäkään voimaan 
astuvassa vanhuspalvelulaissa. Vammaisasiamiehen toimen 
perustamishistoria liittyy Helsingissä toimineiden vuonna 1982 
perustetun vammaisasiain neuvottelukunnan ja vuonna 1986 
perustetun erityishuoltoneuvoston yhdistämiseen. Vuoden 1987 
vammaispalvelulaki virallisti ja lakisääteisti 
vammaisneuvostojärjestelmän koskemaan kaikkia kuntia. Vuonna 1991 
Helsingissä korvattiin vammaisasiain neuvottelukunta ja 
erityishuoltoneuvosto vammaisneuvostolla. Uuden neuvoston 
toimintasäännön mukaan neuvoston sihteerinä toimii 
vammaisasiamies. Kahden neuvoston tehtävien yhdistämisen katsottiin 
tarvitsevan riittävät toimeenpanevat resurssit ja uuden järjestelyn 
edellyttävän päätoimista toimihenkilöä. 

Vanhusasiamiehen tehtävän perustamista Helsinkiin on käsitelty 
kaupunkitasolla useaan otteeseen. Kaupunginhallitus on todennut 
vuonna 2011 sosiaali ja terveyslautakunnan sekä talous ja 
suunnittelukeskuksen lausuntoihin perustuen, että suurin osa 
ehdotetulle vanhusasiamiehelle esitetystä tehtäväkokonaisuudesta 
toteutuu jo nyt normaalitoimintana vanhusten palvelujen työntekijöiden 
sekä sosiaali, potilas, veteraani ja vammaisasiamiesten toimesta. 
Asiamiesten tehtäviin kuuluu neuvoa asiakkaita ja heidän 
omaisiaan/läheisiään ja tiedottaa asiakkaiden oikeuksista sekä opastaa 
heitä esimerkiksi muistutuksiin ja valituksiin liittyvissä asioissa. Lisäksi 
edellä mainittujen tahojen lausuntoihin on kirjattu viittaus sosiaali ja 
terveysministeriössä tuolloin valmistelussa olleesta 
vanhuspalvelulaista, jonka oletetaan määrittelevän myös 
vanhusneuvostojen ja mahdollisten kunnallisten vanhusasiamiesten 
aseman ja tehtävät. Pidettiin perusteltuna odottaa tulevan 
vanhuspalvelulain voimaantuloa ja arvioida uudelleen tarvittaessa sen 
jälkeen vanhusneuvoston ja ehdotetun vanhusasiamiehen asema ja 
tehtävät. 

Kuluvan vuoden heinäkuussa voimaan astuvassa vanhuspalvelulaissa 
säädetään vanhusneuvostosta ja sen tehtävistä. Sosiaali ja 
terveyslautakunta haluaa tuoda esille, että Helsingin vanhusneuvostolle 
aikaisemmin määritellyt tehtävät ovat pitkälti samoja kuin nyt 
lakisääteistettävän vanhusneuvoston tehtävät. Sen sijaan lakiin ei ole 
sisällytetty määrittelyä kunnallisista vanhusasiamiehestä ja heidän 
tehtävistään. 

Sosiaali ja terveyslautakunta katsoo, että vanhusneuvoston sihteerin 
on tarkoituksenmukaista tuntea kunnan strategista suunnittelua ja 
kunnallishallintoa, kunnan eri toimialoja, lainsäädäntöä, 
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palvelujärjestelmiä sekä järjestelmien ja hallinnon toimintatapoja. 
Sosiaali ja terveysvirasto on nimennyt vanhusneuvoston sihteerin 
tehtävään toiminnan suunnittelijan. Toiminnan suunnittelijan työajasta 
on arvioitu käytettävän noin puolet vanhusneuvoston sihteerin 
työtehtäviin. 

Sosiaali ja terveyslautakunta toteaa, että vanhusten hoito, hoiva ja 
asumispalvelujen turvaaminen, neuvonnan antaminen ja asiakkaan 
oikeuksista tiedottaminen on säädetty hallintolaissa, asiakas ja 
potilaslaissa sekä sosiaali ja terveydenhuoltolaissa kuntien ja kunnan 
viranomaisten tehtäväksi. Velvoite koskee kaikkia kunnan työntekijöitä 
ja sisältyy työntekijän perustehtävään. Sosiaali ja terveysvirastolla on 
myös käytössä yhteensä 5 asiamiehen työpanos (2 potilasasiamiestä, 
1,5 sosiaaliasiamiestä, 1 vammaisasiamies ja 0,5 veteraaniasiamiestä). 
Lisäksi tulevan vanhuspalvelulain mukaan kunnan on nimettävä 
iäkkäälle henkilölle vastuutyöntekijä, jos hän tarvitsee apua palvelujen 
toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa (17 §). 
Iäkkäiden henkilöiden neuvontapalveluista, palveluntarpeiden 
selvittämisestä ja niihin vastaamisesta huolehtivat lukuisat sosiaali ja 
terveysviraston työntekijät. 

Sosiaali ja terveyslautakunta yhtyy aloitteen tekijöiden näkemykseen 
ikäihmisten elinolojen edistämisen sekä palvelujen turvaamisen ja 
kehittämisen tärkeydestä. Vanhusneuvostojen lakisääteistäminen 
vahvistaa niiden asemaan iäkkäiden ihmisten näkemysten välittäjänä 
päätöksenteon eri portaille. Vanhusneuvosto toimii kanavana, jonka 
kautta asioita kuljetetaan tarkoituksenmukaisille foorumeille. Sosiaali 
ja terveyslautakunta korostaa, että kaupungin suunnittelujärjestelmässä 
tavoitteena on linjata asiat strategiaohjelmassa ja talousarviossa. 
Strategiaohjelmaan on sisällytetty kaikkia hallintokuntia velvoittavat 
vanhuspalveluja koskevat kaupungin yhteiset linjaukset. Näin on 
varmistettu, että tätä ikäryhmää koskevat linjaukset velvoittavat kaikkia 
hallintokuntia, eivätkä ikäihmisten asiat jää esimerkiksi vain sosiaali ja 
terveystoimen vastuulle. 

Sosiaali ja terveystoimi yhdistyi 1.1.2013. Rakenneuudistus 
mahdollistaa entistä tiiviimmän sosiaali ja terveyspalveluiden 
yhteistyön ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi. Lisäksi 
yhdistyminen tukee sekä laajapohjaista laadukkaiden ja oikeaaikaisten 
sosiaali ja terveyspalvelujen kehittämistä että aiempaa parempaa 
iäkkäiden hoidon koordinoimista. Uusi sosiaali ja terveysvirasto jatkaa 
ja edelleen kehittää vanhusneuvoston, muiden hallintokuntien 
(asuminen, liikunta, kulttuuri ja joukkoliikenne) ja kolmannen sektorin 
kanssa tehtävää yhteistyötä ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. 
Sosiaali ja terveyslautakunta ei näin ollen pidä tarpeellisena erillisen 
vanhusasiamiehen toimen perustamista turvaamaan ikäihmisten 
palveluja.  
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Terveysvaikutusten arviointi

Ikäihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kannalta on tärkeää, että he 
saavat asianmukaista palvelua ja hoitoa sekä tukea arjessa 
selviytymiseen. Kunta voi tukea ikäihmisiä riittävillä ja oikeaaikaisilla 
palveluilla ja toimenpiteillä sekä yhteistyöllä eri tahojen kanssa. 

Kunnan velvollisuus on ottaa vanhusneuvosto mukaan kunnan 
toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan kaikissa asioissa, 
jotka koskevat ikääntynyttä väestöä. Vanhusneuvoston toiminta 
vahvistaa omalta osaltaan ikäihmisten osallistumis ja 
vaikuttamismahdollisuuksia elinolojaan koskevien päätösten 
valmistelussa ja palvelujen kehittämisessä. Ikäihmisiä koskevilla 
strategisilla linjauksilla ja niiden toimeenpanoa tukevilla 
toimintasuunnitelmilla kunta voi edesauttaa tavoitteiden toteutumista 
myönteisten terveysvaikutusten saavuttamiseksi."

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Leila Pitkäalho, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 44569

leila.pitkaalho(a)hel.fi
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§ 235
Stj / Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om 
äldreomsorgen på svenska

HEL 2012016362 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Thomas Wallgren 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Thomas Wallgren och 16 andra ledamöter föreslår att 
staden ska vidta åtgärder för att trygga tillgången till information om 
vårdbehovet hos de svenskspråkiga äldre och för att få rätt uppfattning 
om till vilken språkgrupp åldringarna hör.

Stadsstyrelsen anser principen i social och hälsovårdsnämndens 
utlåtande enligt vilken man vid social och hälsovårdsverket tryggar att 
tillgången och kvaliteten på tjänsterna för svenskspråkiga ska motsvara 
dem de finskspråkiga får vara mycket viktig.

Tillgången och kvaliteten på tjänsterna på svenska följs upp. Social 
och hälsovårdsnämnden konstaterar att den återkommer till motionen 
och nödvändiga åtgärder när nämnden erhållit den utredning som 
förutsattes då stadsstyrelsens social och hälsovårdssektion beslutade 
om omorganiseringen av social och hälsovårdstjänsterna. Sektionen 
förutsatte att man under första halvan av år 2013 gör en utredning om 
hur tjänsterna och resurserna räcker till och i samband med denna 
också utreder hur tjänsterna på svenska räcker till.

Föredragande
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Stadsstyrelsen

Upplysningar
Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 15.05.2013 § 189

Bordlades 15.05.2013

HEL 2012016362 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

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 503

HEL 2012016362 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Sosiaali ja terveyslautakunta 19.03.2013 § 60
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HEL 2012016362 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginvaltuustolle 
seuraavan lausunnon:

"Uudessa sosiaali ja terveysvirastossa on sitouduttu turvaamaan 
suomenkielisiä palveluita vastaava ruotsinkielisten palvelujen 
saatavuus ja laatu. Ruotsinkieliset palvelut on integroitu osaksi muuta 
palvelutoimintaa, ja asiakkaan äidinkieli huomioidaan palvelutarpeen 
arvioinnin yhteydessä. Valtaosan iäkkäiden palveluista (kuten sosiaali 
ja lähityö, kotihoito, päivätoiminta ja ympärivuorokautinen hoito sekä 
sairaalahoito) järjestää Sairaala, kuntoutus ja hoivapalvelut –osasto. 
Ensihoidon järjestämisestä on vastannut vuoden 2013 alusta Helsingin 
ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri.

Vanhusten palvelujen sosiaali ja lähityön ruotsinkielinen tiimi on etelän 
palvelualueen sosiaali ja lähityön yksikössä, josta se palvelee 
ruotsinkielisiä asiakkaita kaupunkitasoisesti. Kotihoidon kolme 
ruotsinkielistä tiimiä on myös keskitetty eteläiselle palvelualueelle, 
jossa asuu eniten ruotsinkielistä vanhusväestöä. 

Lautakunta toteaa lisäksi, että se palaa aloitteeseen ja tarvittaviin 
toimiin siinä yhteydessä, kun lautakunta on saanut selvityksen joka 
edellytettiin kun kh:n sosiaali ja terveysjaosto päätti sosiaali ja 
terveyspalveluiden uudelleen järjestelyistä. Jaosto edellytti, että vuoden 
2013 ensimmäisen puoliskon aikana tehdään selvitys palvelujen ja 
resurssien riittävyydestä ja siinä yhteydessä tehdään myös selvitys 
ruotsinkielisten palvelujen riittävyydestä.

Lautakunnan käsityksen mukaan myös ruotsinkielisten vanhusten 
kotipalvelujen osalta em. selvityksestä tulee ilmetä:

 miten monta ruotsinkielistä vanhusta asuu neljällä eri palvelualueella 

 montako heistä saa kotihoitoa ja montako heistä saa kotihoitoa 
ruotsinkielellä 

 mihin täsmätoimiin aiotaan ryhtyä jotta voidaan vastata ruotsinkielisen 
kotihoidon tarpeeseen ja 

 miten puhelinpalvelut vastaavat ruotsinkielisen vanhusväestön 
tarpeisiin. 

Terveysvaikutusten arviointi

Palvelu omalla äidinkielellä on perustuslaillinen oikeus ja tärkeä hoidon 
laatutekijä ja merkitykseltään keskeinen esimerkiksi muistisairaille. 
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Palvelutarpeiden jatkuva seuranta ja ennakointi auttavat turvaamaan 
ruotsinkielisten palveluiden saatavuuden ja laadun."

Käsittely

19.03.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksesta poiketen 
jäsen Brettschneiderin esittämän vastaehdotuksen:

"Päätösehdotuksen nykyinen teksti loppuu toisen kappaleen lauseella 
"Kotihoidon kolme ruotsinkielistä tiimiä...." ja päättyy kappaleella: 
Lautakunta toteaa lisäksi että se palaa aloitteeseen ja tarvittaviin 
toimiin siinä yhteydessä kun lautakunta on saanut selvityksen joka 
edellytettiin kun kh:n sosiaalija terveysjaosto päätti sosiaali ja   
terveyspalveluiden uudelleen järjestelyistä.
Jaosto edellytti että vuoden 2013 ensimmäisen  puoliskon aikana 
tehdään selvitys palvelujen ja resurssien  riittävyydestä ja siinä 
yhteydessä tehdään myös selvitys ruotsinkielisten palvelujen 
riittävyydestä.
Lautakunnan käsityksen mukaan myös ruotsinkielisten vanhusten 
kotipalvelujen osalta em selvityksestä tulee ilmetä
   miten monta ruotsinkielistä vanhusta asuu neljällä eri palvelualueella
   montako heistä saa kotihoitoa ja montako heistä saa kotihoitoa 
ruotsinkielellä
   mihin täsmätoimiin aiotaan ryhtyä jotta voidaan vastata 
ruotsinkielisen kotihoidon tarpeeseen
  miten puhelinpalvelut vastaavat ruotsinkielisen vanhusväestön 
tarpeisiin."

26.02.2013 Pöydälle

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Säde Pitkänen, ruotsinkielisten palvelujen koordinaattori, puhelin: 310 47380

sade.pitkanen(a)hel.fi
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§ 236
Sj / Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om en 
ungdomsgård i Kronbergsstranden

HEL 2013000696 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Sami Muttilainen 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Sami Muttilainen och 21 andra ledamöter konstaterar i sin 
motion att ungdomar ska kunna samlas även under sin fritid. Staden 
bör se till att det byggs ändamålsenliga lokaler för ungdomar i det 
kommande bostadsområdet i Kronbergsstranden.

Stadsstyrelsen konstaterar att man även på nya områden bör erbjuda 
ungdomar möjligheter till verksamhet och platser där de kan samlas. 
Samtidigt bör man effektivera användningen av verksamhetslokalerna. 
Sambruk och uppförande av nya lokaler som gemensamma projekt kan 
erbjuda lösningar som samtidigt ökar interaktionen mellan invånare i 
olika ålder. I Kronbergsstranden bygger man bl.a. ett servicekvarter där 
man placerar skola, daghem och lekpark. Vid planeringen av dessa 
lokaler kan man beakta ungdomarnas och ungdomsarbetets behov och 
förverkliga lokallösningarna i samarbete med de andra förvaltningarna. 
Man har emellertid ännu inte fått några exakta befolkningsprognoser 
för Kronbergsstranden, så lösningarna och ett noggrannare 
planeringsarbete får vänta tills befolkningsprognoserna blivit mer 
exakta.

Föredragande
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Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 15.05.2013 § 202

Bordlades 15.05.2013

HEL 2013000696 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga 
ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 516

HEL 2013000696 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Talous ja suunnittelukeskus 11.4.2013
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HEL 2013000696 T 00 00 03

Valtuutettu Sami Muttilainen esittää, että kaupungin tulee huolehtia 
Kruunuvuorenrantaan nuorisolle asialliset tilat asuinalueen 
rakentumisen varhaisessa vaiheessa. Talous ja suunnittelukeskus on 
samaa mieltä siitä, että nuoria ei saa unohtaa. Lapset, nuoret ja nuoret 
aikuiset tarvitsevat yhteiskunnan poikkihallinnollista tukea eikä tuen 
tarve useinkaan pääty täysiikäisyyteen. Nuorisoa tulisi integroida 
yhteiskuntaan tärkeiden aikuissuhteiden kautta sekä pitkäaikaisten 
harrastusten ja opiskelujen kautta. Talous ja suunnittelukeskus pitää 
hyvänä nuorisoasiainkeskuksen lähiörahastohankeehdotuksissa 
näkyvää aikomusta lisätä sukupolvien välisiä 
vuorovaikutusmahdollisuuksia. Nuorisotaloja tulisi avata laajemmin 
kaikkien ikäryhmien käyttöön, jotta vuorovaikutus ja kanssakäyminen 
sukupolvirajojen yli mahdollistuisi myös siellä. Uusia pelkästään yhden 
ikäryhmän käyttöön tarkoitettuja taloja ei tulisi Helsingissä enää 
rakentaa.

Kaupungin strategiaohjelmaehdotuksen mukaan tilojen yhteiskäyttöä 
tulisi lisätä. Kaupungin olisi löydettävä kaikkien tilojensa käytössä uusia 
tapoja tehostamiselle. Tiloja tulisi pystyä jakamaan joustavasti sekä 
käyttämään limittäin ja eri tavoin. Nuorisoasiainkeskuksen toiminta 
painottuu esimerkiksi iltoihin ja viikonloppuihin, jolloin mm. koulutilaa on 
paljon vajaakäytöllä. Tilojen tehokas yhteiskäyttö auttaa kaupunkia 
pääsemään talous ja ympäristötavoitteisiinsa. Kiinteistökannan 
kasvattaminen johtaa käyttötalouden entistä suurempaan menojen 
kasvuun ja se vaatisi tulojen lisääntymistä paljon nykyistä kasvuvauhtia 
nopeammin. Kiinteistökannan koko vaikuttaa merkittävästi myös 
mahdollisuuksiin vähentää ympäristökuormitusta.

Strategiaohjelmaehdotuksessa on tavoitteena, että strategiakaudella 
kaupungin käytössä oleva tilamäärä ei kasva ja vuotuinen 
investointiraami on 435 milj. euroa. Taloudellinen tilanne vaatii 
tarkastelemaan kaikkia uusia investointihankkeita hyvin kriittisesti. 
Talous ja suunnittelukeskus valmisteleekin 10vuotisen 
investointisuunnitelman tulevan päätöksenteon pohjaksi. 

Talous ja suunnittelukeskus toteaa vielä, että kaupungin käytännön 
mukaisesti tilakeskus vastaa tilojen hankinnasta kaupungin palveluita 
tuottaville yksiköille. Nuorisoasiainkeskus, tarvitessaan uusia tiloja, 
tekee tarpeen kuvauksen tilakeskukselle taloudellisen liikkumavaransa 
puitteissa. Tilakeskuksen tehtävä on järjestää sille sopivat toimitilat. 

Kruunuvuorenrantaan rakentuu 2020luvun puoliväliin mennessä 
asuntoja noin 11 000 helsinkiläiselle. Haakoninlahden alueelle 
rakennetaan koulu, jonka yhteydessä on päiväkoti ja leikkipuisto sekä 
liikuntahalli liikuntapuistoineen. Nuorisoasiakeskuksen mukaan 
Kruunuvuorenrannan nuorisopalvelut toteutetaan edellä mainituissa 
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muiden hallinnoimissa tiloissa sekä Laajasalon nuorisotiloja käyttäen 
eikä Kruunuvuorenrannan omalle nuorisotalolle ole tarvetta.

Lisätiedot
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 04.04.2013 § 155

HEL 2013000696 T 00 00 03

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kiinteistölautakunta toteaa, että kiinteistötoimi toteuttaa tai hankkii 
hallintokuntien käyttöön huonetiloja kaupunginhallituksen hyväksymien 
tilahankkeiden käsittelyohjeiden mukaisella tavalla.

Tilakeskus tulee hankkimaan Kruunuvuorenrantaan mahdollisesti 
toteutettavat nuorisotilat nuorisoasiainkeskuksen / nuorisolautakunnan 
hyväksymän tarvepäätöksen mukaisesti sekä käytettävissä olevien 
määrärahojen puitteissa.

Esittelijä
vs. tilakeskuksen päällikkö
Markku Metsäranta

Lisätiedot
Erik Nieminen, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 40355

erik.nieminen(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 21.03.2013 § 29

HEL 2013000696 T 00 00 03

Päätös

Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Laajasalon länsiosaan rakennettava Kruunuvuorenranta tulee 
koostumaan kahdeksasta osaalueesta, jotka ovat Borgströminmäki, 
Gunnillankallio, Kaitalahti, Kruunuvuori, Hopealaakso, Haakoninlahti, 
Koirasaaret ja Stansvikinnummi. Asuntorakentaminen aloitetaan 
Gunillankallion alueella kuluvan vuoden aikana ja Borgströminmäellä 
pari vuotta myöhemmin. Koko alueen arvioidaan valmistuvan 2020
luvun puoliväliin mennessä, jolloin merellisellä alueella asuu noin 11 
000 helsinkiläistä.
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Tarkkoja väestöennusteita Kruunuvuorenrannan alueesta ei vielä ole 
saatavilla. Gunillankallion ja Borgströminmäen osaalueille on 
suunniteltu koteja yhteensä noin 2 500 – 2 900 asukkaalle. 
Haakoninlahdesta tulee Kruunuvuorenrannan keskus ja asuntoja noin 4 
500 asukkaalle. Alueelle tullaan rakentamaan peruskoulu ja 
liikuntahalli. Kruunuvuorenrannan alueen toinen koulu tulee 
sijoittumaan Hopealaakson osaalueelle, johon sijoittuu noin 600 
henkilön asunnot. Muiden osaalueiden kohdalla ei väestön määrää 
liittyviä arvioita ole saatavilla. Vuoteen 2018 mennessä arvioidaan koko 
Kruunuvuorenrannan alueella asuvan noin 4 500 uutta asukasta.

Nuorten määrän kasvua voidaan karkeasti arvioida Laajasalon 
peruspiirin väestöennusteen avulla. Kaupungin tietokeskuksen mukaan 
näissä luvuissa on tässä vaiheessa huomioitu Kruunuvuorenrannan 
rakentaminen (lähde: aluesarjat 2012).

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

9 – 12 v. 715 715 760 799 868 913 942 1 009 1 092 1 143
13 – 15 v. 554 533 533 530 563 593 697 740 795 789
16 – 18 v. 608 563 542 551 569 601 614 646 687 771
9 – 18 v. 1 877 1 811 1 835 1 880 2 000 2 107 2 253 2 395 2 574 2 703

 

Laajasalon nuorisotalo sijaitsee Yliskylässä noin kahden kilometrin 
päässä Gunillankallion ja Borgströminmäen osaalueista. 
Haakoninlahdelta nuorisotalolle on matkaa noin neljä kilometriä. 
Laajasalon nuorisotalossa on hyvät tilat ja toimintamahdollisuudet, mm. 
skeittiramppi salissa, neliöitä talossa on n. 500 m2. Yliskylän aluetta 
tullaan lähivuosina kehittämään mm. rakentamalla uusi ostoskeskus ja 
kirjasto. Yliskylästä suunnitellaan koko Laajasalon alueen keskusta ja 
mm. Kruunuvuorenrannan terveys ja sosiaalipalvelut sijoittuvat 
pääosin Yliskylän alueelle. Osa laajasalolaisille nuorille suunnatuista 
palveluista on tarkoituksenmukaista jatkossa keskittää nykyiseen 
nuorisotaloon.

Kruunuvuorenrannan alueelle tarvitaan kuitenkin myös omia palveluita 
ja toimintamahdollisuuksia nuorille. Haakoninlahden alueelle tulee 
eniten asutusta ja se tulee olemaan koko Kruunuvuorenrannan keskus. 
Alueelle rakennetaan koulu, jonka yhteydessä on päiväkoti ja 
leikkipuisto. Lisäksi Haakoninlahteen on suunnitteilla liikuntahalli. 
Nuorisotyön kannalta Haakoninlahti on ideaalinen alue nuorten tilalle. 

Valmisteilla olevassa strategiaohjelmassa vuosille 2013 – 2016 ja 
vuoden 2013 talousarvion noudattamisohjeissa korostetaan kaupungin 
toimitilojen käytön tehostamista. Tavoitteena on vähentää 
tilakustannusten osuutta palvelujen kokonaiskustannuksista. Tilojen 
yhteiskäyttö ja uusien tilojen toteuttaminen yhteishankkeina ovat myös 
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keinoja lisätä vuorovaikutusta eriikäisten asukkaiden välillä ja lisäksi 
se on kustannustehokasta. 

Haakoninlahden palvelukortteli, jossa koulu, päiväkoti ja leikkipuisto 
sijaitsevat, on suunniteltu valmistuvan 2017 – 2018. Liikuntahallin 
valmistuminen? Näiden tilojen suunnittelussa on tarkoituksenmukaista 
huomioida nuorten ja nuorisotyön tarpeet. Koska tarkkoja 
väestöennusteita Kruunuvuorenrannan alueesta ei vielä ole saatavilla, 
on rakennettavan nuorisotoimen toimipisteen kokoa ja muotoa syytä 
tarkastella väestöennusteiden tarkentuessa ja tällöin selvitetään, 
millaiset tilat parhaiten palvelisivat nuorten tarpeita. Tilaratkaisut 
toteutetaan yhdessä muiden hallintokuntien kanssa. Hallintokuntien 
yhteishankkeet lisäävät vuorovaikutusta toimijoiden välillä ja tukevat 
moniammatillista yhteistyötä eri ammattiryhmien välillä. 
Nuorisotyöntekijöillä on osaamista nuorten 
vaikuttamismahdollisuuksien edistämisessä ja yhteistilojen kautta 
nuorisotyöhön saadaan lisää keinoja nuorten vaikutusmahdollisuuksien 
lisäämiseen myös muiden kuin nuorisotyön palvelujen osalta. 

Käsittely

21.03.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:

 kohdassa 8 oleva virke "Kruunuvuorenrantaan ei ole tarpeellista eikä 
tarkoituksenmukaista rakentaa omaa nuorisotilaa vaan suunnitella 
nuorten vapaaajantoimintaa varten tilat koulun yhteyteen." muutetaan 
muotoon "Koska tarkkoja väestöennusteita Kruunuvuorenrannan 
alueesta ei vielä ole saatavilla, on rakennettavan nuorisotoimen 
toimipisteen kokoa ja muotoa syytä tarkastella väestöennusteiden 
tarkentuessa ja tällöin selvitetään, millaiset tilat parhaiten palvelisivat 
nuorten tarpeita. Tilaratkaisut toteutetaan yhdessä muiden 
hallintokuntien kanssa." 

Esittelijä
va. osastopäällikkö
Merja Hovi

Lisätiedot
Merja Hovi, va. osastopäällikkö, puhelin: 310 89054

merja.hovi(a)hel.fi
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§ 237
Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande sju 
motioner

HEL 2013007701, 2013007692, 2013007693, 2013007694, 2013007690, 2013007691, 2013007689 

Beslut

1. Motion av ledamoten Thomas Wallgren m.fl. om en utredning om 
en standard för rättvis beskattning

2. Motion av ledamoten Tuomas Rantanen m.fl. om reparation av 
träskulpturer i lek och hundparkerna

3. Motion av ledamoten Tuomas Rantanen m.fl. om farthinder på 
Bergtrollsvägen

4. Motion av ledamoten Sirpa AskoSeljavaara m.fl. om ett enhetligt 
utseende på Salutorgets försäljningsstånd

5. Motion av ledamoten Mari Rantanen m.fl. om centraliserad 
utdelning av akuttider på hälsostationerna

6. Motion av ledamoten Mari Rantanen m.fl. om en personlig budget 
för familjer med närståendevård

7. Motion av ledamoten Rene Hursti m.fl. om ett minnesmärke över 
Veikko och Lahja Hursti i Hagnäs eller i parken vid Åstorget

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för 
beredning.
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HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO

HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

Mari Puoskari
puheenjohtaja
ordförande
204  206, 217  237 §

Harry Bogomoloff
puheenjohtaja
ordförande
207  216 §

Antti Peltonen
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare
204  206, 220  224 §

SariAnna Pennanen
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare
207  216, 225  237 §

Hannu Hyttinen
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare
217  219 §

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat
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UllaMarja Urho Thomas Wallgren
(lukuun ottamatta 204, 205 §)

Anni Sinnemäki
(lukuun ottamatta 204 §)

Dan Koivulaakso

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 1113) 07.06.2013 ja asianosaista 
koskeva päätös on lähetetty seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan 
nähtävänäpitämisestä.

Protokollet har hållits offentligt framlagt på Helsingfors stads 
registratorskontor (Norra esplanaden 1113) 07.06.2013 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 204  206, 216  237 §

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 207  211, 215 §

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 hallintooikeudelle. 

Hallintooikeuden 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

Hallintooikeus 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 1113
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 212  214 §

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
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 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 hallintooikeudelle.

Hallintooikeuden 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

Hallintooikeus 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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 622 (627)
Kaupunginvaltuusto

29.05.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

204  206, 216  237 § i protokollet

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning.

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

207  211, 215 § 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:

Epostadress: 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.

Epostadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 1113 
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

212  214 § 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:

Epostadress: 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.

Epostadress: 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. 


