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Kokousaika 21.05.2014 18:00 - 23:04

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. 
varapuheenjohtaja

Abdulla, Zahra saapui 18:18, poissa: 191§, 192§
Alanko-Kahiluoto, Outi saapui 18:05, poissa: 191§
Andersson, Hennariikka
Anttila, Maija
Arajärvi, Pentti
Arhinmäki, Paavo saapui 18:07, poistui 21:27, poissa: 

191§ - 213§
Asko-Seljavaara, Sirpa
Ebeling, Mika
Enroth, Matti
Hakanen, Yrjö
Hakola, Juha
Hamid, Jasmin
Heinäluoma, Eero saapui 18:07, poissa: 191§, 192§
Hetemaj, Fatbardhe
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hursti, Rene
Huru, Nina
Ikävalko, Suzan
Jalovaara, Ville
Järvinen, Jukka poistui 19:01, poissa: 194§ - 213§
Kanerva, Seppo
Kantola, Helena
Karhuvaara, Arja saapui 18:14, poissa: 191§, 192§
Kivekäs, Otso
Kolbe, Laura poistui 19:05, poissa: 198§ - 213§
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Kousa, Tuuli
Krohn, Minerva
Laaninen, Timo
Lindell, Harri
Lipponen, Päivi
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Loukoila, Eija
Majuri, Pekka
Modig, Silvia poistui 21:27, poissa: 198§ - 213§
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Mäki, Terhi
Mäkimattila, Sari saapui 18:08, poissa: 191§, 192§
Männistö, Lasse
Nieminen, Jarmo
Niiranen, Matti
Oskala, Hannu
Pajamäki, Osku
Pakarinen, Pia saapui 18:34, poissa: 191§, 192§
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Perälä, Erkki
Puhakka, Sirpa
Raatikainen, Mika
Raittinen, Timo
Rantala, Marcus saapui 19:00, poissa: 191§, 192§
Rauhamäki, Tatu
Rautava, Risto
Razmyar, Nasima
Relander, Jukka
Rissanen, Laura
Rydman, Wille
Saarnio, Pekka
Sinnemäki, Anni
Soininvaara, Osmo
Storgård, Päivi
Stranius, Leo
Sumuvuori, Johanna
Taipale, Ilkka
Tenkula, Tarja
Torvalds, Nils
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Valokainen, Tuomo
Vapaavuori, Jan
Vuorjoki, Anna
Finne-Elonen, Laura varajäsen

poistui 19:00, poissa: 194§ - 213§
Hyttinen, Nuutti varajäsen

saapui 18:05, poissa: 191§
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Ingervo, Sirkku varajäsen
Karhu, Jessica varajäsen
Korkkula, Vesa varajäsen
Malin, Petra varajäsen

saapui 21:27, poissa: 191§ - 196§
Moisio, Elina varajäsen
Nyholm, Henrik varajäsen

saapui 21:27, poissa: 191§ - 196§
Oker-Blom, Jan D varajäsen
Rantanen, Tuomas varajäsen
Sevander, Tomi varajäsen
Sydänmaa, Johanna varajäsen

saapui 18:08, poissa: 191§, 192§
Taipale, Kaarin varajäsen

saapui 19:01, poissa: 191§, 192§
Villo, Pertti varajäsen

saapui 18:06, poissa: 191§
Vuorinen, Markku varajäsen

saapui 19:05, poissa: 191§ - 196§

Muut

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Penttilä, Hannu apulaiskaupunginjohtaja
Räty, Laura apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Saxholm, Tuula vs. kansliapäällikkö
Summanen, Juha hallintojohtaja
Sarvilinna, Sami kaupunginlakimies
Malinen, Matti vs. rahoitusjohtaja
Andersson, Victor kaupunginsihteeri
Härmälä, Timo kaupunginsihteeri
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Nyfors, Maria kaupunginsihteeri
Rautanen, Marja-Liisa kaupunginsihteeri
Thoden, Annikki vs. kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Rämö, Suvi vs. kaupunginsihteeri
Katajamäki, Paula tiedottaja
Snellman, Johanna tiedottaja
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Pennanen, Sari-Anna johtava kaupunginasiamies

Asiantuntijat



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2014
Kaupunginvaltuusto

21.05.2014

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

Ala-Outinen, Annina suunnittelija
Henriksson, Riikka suunnittelija
Jääskeläinen, Lauri virastopäällikkö
Leijo, Markku osastopäällikkö
Manninen, Rikhard yleiskaavapäällikkö
Marjamaa, Sisko toimitusjohtaja
Meuronen, Timo suunnitteluinsinööri
Närö, Jaana toimitusjohtaja
Pudas, Kari aluerakentamispäällikkö
Randell, Mari asunto-ohjelmapäällikkö
Veltheim, Olavi asemakaavapäällikkö

Puheenjohtaja

Sara Paavolainen kaupunginvaltuuston 2. 
varapuheenjohtaja
191-213 §

Pöytäkirjanpitäjä

Antti Peltonen hallintopäällikkö
191-193 §, 201-213 §

Sari-Anna Pennanen johtava kaupunginasiamies
194-200 §
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Tid 21.05.2014 18:00 - 23:04

Plats Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Närvarande

Ledamöter

Paavolainen, Sara stadsfullmäktiges II vice ordförande
Abdulla, Zahra anlände 18:18, frånvarande: 191§, 

192§
Alanko-Kahiluoto, Outi anlände 18:05, frånvarande: 191§
Andersson, Hennariikka
Anttila, Maija
Arajärvi, Pentti
Arhinmäki, Paavo anlände 18:07, avlägsnade sig 

21:27, frånvarande: 191§ - 213§
Asko-Seljavaara, Sirpa
Ebeling, Mika
Enroth, Matti
Hakanen, Yrjö
Hakola, Juha
Hamid, Jasmin
Heinäluoma, Eero anlände 18:07, frånvarande: 191§, 

192§
Hetemaj, Fatbardhe
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hursti, Rene
Huru, Nina
Ikävalko, Suzan
Jalovaara, Ville
Järvinen, Jukka avlägsnade sig 19:01, frånvarande: 

194§ - 213§
Kanerva, Seppo
Kantola, Helena
Karhuvaara, Arja anlände 18:14, frånvarande: 191§, 

192§
Kivekäs, Otso
Kolbe, Laura avlägsnade sig 19:05, frånvarande: 

198§ - 213§
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Kousa, Tuuli
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Krohn, Minerva
Laaninen, Timo
Lindell, Harri
Lipponen, Päivi
Loukoila, Eija
Majuri, Pekka
Modig, Silvia avlägsnade sig 21:27, frånvarande: 

198§ - 213§
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Mäki, Terhi
Mäkimattila, Sari anlände 18:08, frånvarande: 191§, 

192§
Männistö, Lasse
Nieminen, Jarmo
Niiranen, Matti
Oskala, Hannu
Pajamäki, Osku
Pakarinen, Pia anlände 18:34, frånvarande: 191§, 

192§
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Perälä, Erkki
Puhakka, Sirpa
Raatikainen, Mika
Raittinen, Timo
Rantala, Marcus anlände 19:00, frånvarande: 191§, 

192§
Rauhamäki, Tatu ordförande
Rautava, Risto
Razmyar, Nasima
Relander, Jukka
Rissanen, Laura
Rydman, Wille
Saarnio, Pekka
Sinnemäki, Anni
Soininvaara, Osmo
Storgård, Päivi
Stranius, Leo
Sumuvuori, Johanna
Taipale, Ilkka
Tenkula, Tarja
Torvalds, Nils
Urho, Ulla-Marja
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Wallgren, Thomas
Valokainen, Tuomo
Vapaavuori, Jan
Vuorjoki, Anna
Finne-Elonen, Laura ersättare

avlägsnade sig 19:00, frånvarande: 
194§ - 213§

Hyttinen, Nuutti ersättare
anlände 18:05, frånvarande: 191§

Ingervo, Sirkku ersättare
Karhu, Jessica ersättare
Korkkula, Vesa ersättare
Malin, Petra ersättare

anlände 21:27, frånvarande: 191§ - 
196§

Moisio, Elina ersättare
Nyholm, Henrik ersättare

anlände 21:27, frånvarande: 191§ - 
196§

Oker-Blom, Jan D ersättare
Rantanen, Tuomas ersättare
Sevander, Tomi ersättare
Sydänmaa, Johanna ersättare

anlände 18:08, frånvarande: 191§, 
192§

Taipale, Kaarin ersättare
anlände 19:01, frånvarande: 191§, 
192§

Villo, Pertti ersättare
anlände 18:06, frånvarande: 191§

Vuorinen, Markku ersättare
anlände 19:05, frånvarande: 191§ - 
196§

Övriga

Pajunen, Jussi stadsdirektör
Sauri, Pekka biträdande stadsdirektör
Penttilä, Hannu biträdande stadsdirektör
Räty, Laura biträdande stadsdirektör
Viljanen, Ritva biträdande stadsdirektör
Saxholm, Tuula stf. kanslichef
Summanen, Juha förvaltningsdirektör
Sarvilinna, Sami stadsjurist
Malinen, Matti stf. finansdirektör
Andersson, Victor stadssekreterare
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Härmälä, Timo stadssekreterare
Matikainen, Kristiina stadssekreterare
Nyfors, Maria stadssekreterare
Rautanen, Marja-Liisa stadssekreterare
Thoden, Annikki stf. stadssekreterare
Mickwitz, Leena stadssekreterare
Rämö, Suvi stf. stadssekretarare
Katajamäki, Paula informatör
Snellman, Johanna informatör
Djupsjö, Stefan övertranslator
Peltonen, Antti förvaltningschef
Pennanen, Sari-Anna ledande stadsombudsman

Sakkunniga

Ala-Outinen, Annina planerare
Henriksson, Riikka planerare
Jääskeläinen, Lauri verkschef
Leijo, Markku avdelningschef
Manninen, Rikhard generalplanechef
Marjamaa, Sisko verkställande direktör
Meuronen, Timo planeringsingenjör
Närö, Jaana verkställande direktör
Pudas, Kari områdesbyggnadschef
Randell, Mari bostadsprogramchef
Veltheim, Olavi stadsplanechef

Ordförande

Sara Paavolainen stadsfullmäktiges II vice ordförande
191-213 §

Protokollförare

Antti Peltonen förvaltningschef
191-193 §, 201-213 §

Sari-Anna Pennanen ledande stadsombudsman
194-200 §
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§ Asia

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

192 Pj/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

193 Pj/3 Kyselytunti
Frågestund

194 Kj/4 Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa
Ändringar i stadsfullmäktiges sammansättning

195 Kj/5 Pelastuslautakunnan jäsenen valinta
Val av ledamot i räddningsnämnden

196 Kj/6 Lainan myöntäminen Helsinki Stadion Oy:lle
Lån till Helsinki Stadion Oy

197 Kaj/7 Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 
seurantaraportti 2014
Uppföljningsrapport 2014 om genomförandeprogrammet för boende 
och härmed sammanhängande markanvändning

198 Kaj/8 Keskinäisen kiinteistöyhtiön perustaminen Amos Andersonin 
taidemuseota ylläpitävän Föreningen Konstsamfundet rf:n kanssa ja 
Lasipalatsi-rakennuksen luovuttaminen apporttina perustettavalle 
yhtiölle
Bildande av ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag tillsammans med 
Föreningen Konstsamfundet r.f., huvudman för Amos Andersons 
konstmuseum, och överlåtelse av Glaspalatset som apportegendom 
till bolaget

199 Kaj/9 Kaartinkaupungin katu- ja katuaukioalueita, a-b-c-d alueella -8 tason 
yläpuolista tilaa koskevan asemakaavan muuttaminen (nro 12165, 
Erottajan katuaukio)
Detaljplaneändring för gatuområden och områden för öppna platser, i 
området a-b-c-d ovanför nivån -8, i Gardestaden (nr 12165, 
Skillnadsplatsen)

200 Kaj/10 Oulunkylän katu-, puisto-, suojaviher- ja lähivirkistysalueiden 
asemakaavan hyväksyminen ja katu- ja suojaviheralueiden 
asemakaavan muuttaminen (nro 12240, Risupadontien ympäristö)
Detaljplan för gatu-, park- och skyddsgrönområden och områden för 
närrekreation och detaljplaneändring för gatu- och 
skyddsgrönområden i Åggelby (nr 12240, Risdammsvägens 
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omgivning)

201 Kaj/11 Herttoniemen korttelin 43270 sekä tori- ja katualueiden asemakaavan 
muuttaminen (nro 12235, Laivalahdenkaari 1)
Detaljplaneändring för kvarteret 43270 och torg- och gatuområden i 
Hertonäs (nr 12235, Båtsviksbågen 1)

202 Sj/12 Ruotsinkielisen työväenopiston rehtorin viran täyttäminen
Tillsättning av tjänsten som rektor för svenska arbetarinstitutet

203 Sj/13 Käräjäoikeuden lautamiehen ero
Befrielse av en nämndeman vid tingsrätten

204 Kj/14 Stj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite lääkelaskukurssien 
järjestämisestä kaupunginsairaaloissa
Stj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om kurser 
i läkemedelsberäkning vid stadens sjukhus

205 Kj/15 Stj / Valtuutettu Helena Kantolan aloite päivähoitolasten käytössä 
olevien tilojen mitoittamisesta
Stj / Den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen om 
dimensionerna på lokaler för barn i dagvård

206 Kj/16 Sj / Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Koillis-Helsingin maauimalasta
Sj / Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om ett 
friluftsbad i nordöstra Helsingfors

207 Kj/17 Sj / Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite nuorten mahdollisuudesta tehdä 
taidetta julkiseen liikenteeseen
Sj / Den av ledamoten Vesa Korkkula väckta motionen om möjligheter 
för ungdomar att skapa konst för kollektivtrafiken

208 Kj/18 Sj / Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite koulujen kasvisruokapäivästä 
luopumisesta
Sj / Den av ledamoten Terhi Koulumies väckta motionen om slopande 
av dagen med vegetarisk mat i skolorna

209 Kj/19 Sj / Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite avustajan maksuttomasta tai 
alennetusta lipusta kaupunginteatteriin
Sj / Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om gratis- 
eller rabattbiljetter till stadsteatern för personliga assistenter

210 Kj/20 Sj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite nimien ja muun historiatiedon 
saamisesta esille Santahaminan punaisten hautapaikan yhteyteen
Sj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om namn och 
övriga historiska uppgifter i anslutning till de rödas gravplats på 
Sandhamn
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211 Kj/21 Sj / Valtuutettu Mari Holopaisen aloite kehitysvammaisille taattavasta 
oikeudesta työhön
Sj / Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om 
garanterad rätt till arbete för utvecklingsstörda

212 Kj/22 Sj / Valtuutettu Emma Karin aloite paperittomien lasten oikeudesta 
perusopetukseen
Sj / Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om papperslösa 
barns rätt till grundläggande utbildning

213 -/23 Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat kuusi aloitetta
Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande sex motioner
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§ 191
Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

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

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu 
koolle kuntalain ja kaupunginvaltuuston työjärjestyksen edellyttämässä 
järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi 
kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella 
puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja 
päätösvaltainen

Liitteet

1 Läsnäololista
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§ 192
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjantarkastajiksi valittiin 
valtuutetut Seija Muurinen ja Pentti Arajärvi sekä varatarkastajiksi 
valtuutetut Leo Stranius ja Anna Vuorjoki.
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§ 193
Kyselytunti

Päätös

Kyselytunnilla oli esillä valtuutettu Anni Sinnemäen kysymys 
tuulivoiman edistämisestä.
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§ 194
Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

HEL 2013-010306 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1. todeta, että varavaltuutettu Belle Selene Xian luottamustoimi on 
päättynyt

2. todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Perussuomalaisten 
valtuustoryhmälle 8. varavaltuutetun vuoden 2016 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi. 

Kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainittu Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että varavaltuutettu Belle Selene Xia (PS) on 
menettänyt vaalikelpoisuutensa toiseen kuntaan muuton vuoksi.

Kuntalain 37 §:n mukaan valtuutetun menettäessä vaalikelpoisuutensa, 
on valtuuston todettava luottamustoimi päättyneeksi.

Vaalilain 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston 
puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja, jos 
varavaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana vajaaksi. 
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on 23.4.2014 pyytänyt 
keskusvaalilautakuntaa nimeämään Perussuomalaisten 
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valtuustoryhmälle 8. varavaltuutetun. Keskusvaalilautakunta nimeää 
varavaltuutetun 11.6.2014 pidettävässä kokouksessaan.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainittu Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu-liikelaitos
Keskusvaalilautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.05.2014 § 527

HEL 2013-010306 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. todeta, että varavaltuutettu Belle Selene Xian luottamustoimi on 
päättynyt 

2. todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Perussuomalaisten 
valtuustoryhmälle 8. varavaltuutetun vuoden 2016 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi
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§ 195
Pelastuslautakunnan jäsenen valinta

HEL 2013-013082 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1. myöntää Eero Jauhaselle vapautuksen pelastuslautakunnan 
jäsenen luottamustoimesta

2. valita Jörgen Jensenin jäseneksi pelastuslautakuntaan vuoden 
2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti todeta, että uuden jäsenen 
henkilökohtainen varajäsen on Kristiina Sirola-Korhonen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Eero Jauhasen eronpyyntö (verkkoon)
2 Eero Jauhasen eronpyyntö

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Eero Jauhanen (Vas.) pyytää 10.4.2014 vapautusta 
pelastuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Eero Jauhasen jäseneksi 
pelastuslautakuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston 
olisi valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Eero Jauhasen eronpyyntö (verkkoon)
2 Eero Jauhasen eronpyyntö

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Pelastuslautakunta
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.05.2014 § 528

HEL 2013-013082 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Eero Jauhaselle vapautuksen pelastuslautakunnan 
jäsenen luottamustoimesta

2. valita Jörgen Jensenin jäseneksi pelastuslautakuntaan vuoden 
2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen 
henkilökohtainen varajäsen on Kristiina Sirola-Korhonen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
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Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi
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§ 196
Lainan myöntäminen Helsinki Stadion Oy:lle

HEL 2014-000722 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
myöntää Helsinki Stadion Oy:lle 115 000 euron suuruisen 
vakuudettoman lisälainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista 
Sonera Stadiumin katsomon lasittamisen ja kattamisen rahoittamiseen 
seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin kymmenen 
vuoden kuluessa.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsinki Stadion Oy, lisälainahakemus
2 Kaupunginvaltuuston päätös 13.3.2013

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsinki Stadion Oy Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki Stadion Oy:n toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita 
Helsingin kaupungilta vuokrattuna Töölössä Urheilukadun varrella 
sijaitsevaa tonttia (91-14-528-1) ja sillä sijaitsevaa stadionrakennusta
(Sonera Stadium). Sonera Stadiumin eteläpäädyssä sijaitsevat liiketilat 
ovat usean vuoden kärsineet toistuvista vesivahingoista. 
Vesivahinkojen syytä on selvitetty useaan otteeseen, mutta 
varmuudella paikannettavaa vuotokohtaa ei ole pystytty osoittamaan. 
Hankkeen tarkoituksena on ratkaista eteläpäädyn vesivuoto-ongelmat, 
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mutta samalla se parantaisi olosuhteita muun muassa toimimalla tuuli- 
ja sadesuojana sekä estämällä äänen kulkeutumista lähiympäristöön.

Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 13.3.2013 § 91 Helsinki Stadion 
Oy:lle 240 000 euron suuruisen vakuudettoman lainan Sonera 
Stadiumin eteläpäädyn katsomon lasittamisesta ja kattamisesta 
aiheutuvien kustannusten rahoittamiseksi. Yhtiö ei ole toistaiseksi 
nostanut sille myönnettyä lainaa hankkeen lykkäytymisen vuoksi.

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat nousseet 600 000 
eurosta 891 600 euroon (alv. 0 %). Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston 40 
% mukainen lainaosuus olisi 355 000 euroa ja lisälaina 115 000 euroa.

Mikäli Helsingin kaupunki myöntää yhtiölle anotun lisälainan, yhtiö tulee 
hakemaan vuotuisen avustushakemuksen yhteydessä Helsingin 
kaupungilta avustusta lainan lyhennysten ja korkojen kattamiseksi, 
koska kyseessä on peruskorjaushanke.

Kaupunginhallitus pitää liikuntalautakunnan lausuntoon viitaten 
päätösehdotuksen mukaisen lainan myöntämistä Helsingin Stadion 
Oy:lle perusteltuna. Helsinki Stadion Oy on Helsingin 
kaupunkikonserniin kuuluva tytäryhtiö, jonka osakkeista Helsingin 
kaupunki omistaa noin 80 %. Kaupungin omistamat osakkeet tuottavat 
noin 97 % äänivallan kaikkien yhtiön osakkeiden tuottamasta 
äänivallasta. Tämän vuoksi lainalta ei vaadita vakuutta.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0,50 % ja se 
muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja 
ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä 25,8 miljoonaa euroa, 
josta 20 miljoonaa euroa on varattu Olympiastadionin 
peruskorjaukseen. Mikäli kaupunginvaltuusto myöntää anotun lainan, 
kaupunginhallitus tulee toimeenpanopäätöksessään kehottamaan 
talous- ja suunnitteluosaston varainhallintaa tekemään 
lainasopimuksen. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsinki Stadion Oy, lisälainahakemus
2 Kaupunginvaltuuston päätös 13.3.2013

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Helsinki Stadion Oy Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto
Liikuntavirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.04.2014 § 495

HEL 2014-000722 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Helsingin Stadion Oy:lle 115 000 
euron suuruisen vakuudettoman lisälainan urheilu- ja 
ulkoilulaitosrahaston varoista Sonera Stadiumin katsomon lasittamisen 
ja kattamisen rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin kymmenen 
vuoden kuluessa.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 20.03.2014 § 57

HEL 2014-000722 T 02 05 03 00

Päätös

Liikuntalautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle Helsingin 
Stadion Oy:n katsomon lasittamista ja kattamista koskevasta 
lisälainahakemuksesta seuraavan lausunnon:

Liikuntatoimen kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana 
ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja 
liikuntalaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena. 
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Helsingin kaupunki on myöntänyt 13.3.2013, (kaupunginvaltuuston 
päätös § 91), Helsinki Stadion Oy:lle 240 000 euron suuruisen 
vakuudettoman lainan Sonera Stadiumin eteläpäädyn katsomon 
lasittamisesta ja kattamisesta aiheutuvien kustannusten 
rahoittamiseksi. Yhtiö ei ole toistaiseksi nostanut sille myönnettyä 
lainaa hankkeen lykkäytymisen vuoksi.  

Liikuntalautakunta on aikaisemmin tarkoituksenmukaisiksi 
katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin 
lainaosuutta kokonaiskustannuksista. 

Hankkeen arvioitujen kokonaiskustannusten noustua 600 000 eurosta 
891 600 euroon (alv. 0 %) on mahdollista korottaa kaupungin 
rahoitusta aiemmin myönnetyn 240 000 euron lisäksi haettu 115 000 
euroa, siten että urheilu- ja liikuntalaitosrahaston laina hankkeeseen 
olisi kokonaisuudessaan 355 000 euroa. 

Liikuntalautakunta puoltaa omalta osaltaan Helsinki Stadion Oy:n 
ilmoittamien kokonaiskustannusten 891 600 euron hankkeelle 115 000 
euron lisälainaa myönnettäväksi Helsingin kaupungin ulkoilu- ja 
liikuntalaitosrahaston varoista.  

Mikäli Helsingin kaupunki myöntää yhtiölle anotun lisälainan, yhtiö tulee 
hakemaan vuotuisen avustushakemuksen yhteydessä Helsingin 
kaupungilta avustusta lainan lyhennysten ja korkojen kattamiseksi, 
koska kyseessä on peruskorjaushanke. 

Helsinki Stadion Oy on liikuntalautakunnan myöntämien laitos- ja 
säätiöavustusten piirissä. 

Esittelijä
osastopäällikkö
Stefan Fröberg

Lisätiedot
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi
Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
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§ 197
Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 
seurantaraportti 2014

HEL 2014-003992 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
merkitä tiedoksi Kotikaupunkina Helsinki -ohjelman seurantaraportin 
2014.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
Annina Ala-Outinen, suunnittelija, puhelin: 310 78050

annina.ala-outinen(a)hel.fi
Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi

Liitteet

1 Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön ohjelman seurantaraportti 2014
2 Asuntotuotantoprosessin sujuvoittamistyöryhmän loppuraportti 2013
3 Erityisryhmien asumisen selvitystyöryhmän loppuraportti 2013
4 Asunnottomuustyöryhmän loppuraportti 2013
5 Kriisimajoitustyöryhmän loppuraportti 2013
6 Hitas-järjestelmän tavoitteiden toteutumista koskeva selvitys 2013
7 Selvitys kumppanuuskaavoituksesta 2013
8 Ryhmärakennuttamishankkeille tarjottavia kaupungin 

neuvontapalveluita koskeva selvitys 2013
9 Yleisten rakennusten tonttien muuttamismahdollisuudet 

asuntorakentamiseen 2013

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.9.2012 asumisen ja siihen liittyvän 
maankäytön toteutusohjelman (jäljempänä AM-ohjelma) 
Kotikaupunkina Helsinki, jossa on määritelty kaupungin asunto- ja 
maapoliittiset päämäärät sekä ohjelmakauden tavoitteet ja 
toimenpiteet. Ohjelman toteutumisen seurannasta raportoidaan 
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kaupunginvaltuustolle vuosittain. Seurantaraportin laatimisesta vastaa 
kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto.

Seurantaraportti 2014 sisältää katsauksen Helsingin ajankohtaiseen 
asuntopoliittiseen tilanteeseen ja asuntotuotannon näkymiin sekä 
selvityksen Kotikaupunkina Helsinki -ohjelman tavoitteiden 
tähänastisesta toteutumisesta. 

Kotikaupunkina Helsinki -ohjelman määrällisten tavoitteiden 
toteutumista seurataan vuositasolla sekä usean vuoden keskiarvona. 
Asuntotuotannon vuosivaihtelut ovat merkittäviä ja suhdannetilanteesta 
riippuvaisia. Ohjelman tavoitteena on pyrkiä vaikuttamaan 
asuntotuotantoon pitkällä tähtäimellä. 

Esittelijän perustelut

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman seurantaraportti 2014

Vuoden 2014 seurantaraportin yhteydessä Kotikaupunkina Helsinki -
ohjelman kaavoituksen ja asuntotuotannon tavoitteet on muutettu 
vastaamaan kaupunginvaltuuston 24.4.2013 hyväksymää 
strategiaohjelmaa 2013-2016. Helsingin kaupunki pyrkii laatimaan 
vuosittain vähintään 500 000 kem² asemakaavoja asuntotuotantoa 
varten. Asuntotuotannon tavoitetaso on vähintään 5 500 valmistunutta 
asuntoa.  

Myös ohjelman asumisen energiatehokkuutta koskeva tavoite on 
muutettu kesällä 2013 käyttöönotetun uuden rakennusten 
energiatehokkuusluokituksen ja nykyisen 
rakentamismääräyskokoelman säännösten mukaiseksi. Käytännössä 
muutokset kohdistuvat kerrostalotonttien tontinluovutusehtoihin 
sisältyvään energiatehokkuusvaatimukseen sekä kaupungin oman 
asuntokannan peruskorjaustoiminnan energiatehokkuustavoitteeseen.

Helsingissä asuntorakentamisen energiatehokkuusvaatimuksena on 
ollut vanhan järjestelmän mukainen A-luokka. Uuden 
laskentajärjestelmän mukainen A-luokkaa tarkoittaa käytännössä 
rakennusta, jossa tulee olla omaa energiantuotantoa. Vuonna 2013 
myönnetyistä rakennusluvista uuden mallin mukaisen A-luokan saavutti 
Helsingissä vain yksi asuntohanke. 1.6.2013 jälkeen rakennusluvan 
saaneista kerrostalohankkeista kaikki kuuluivat energialuokkaan C, ja 
näiden hankkeiden E-lukujen keskiarvo on 123,10 kWh/m2/vuosi.

Vastaisuudessa kaupunki edellyttää luovuttamiensa kerrostalotonttien 
osalta, että rakennusluvan edellytyksenä oleva C-luokan 
energiatehokkuusvaatimus täyttyy selkeästi ja alittaa E-luvun 120 
kWh/m2/vuosi. Niiden tonttien osalta, jotka on varattu ennen 
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energiatodistuslain uudistuksen voimaan astumista, kaupunki ei 
edellytä määräyksiä tiukempaa energiatehokkuusvaatimusta. Näiden 
hankkeiden osalta kaupunki pyrkii kuitenkin hankeohjauksen keinoin 
varmistamaan tavoitteellisen energiatehokkuuden toteutumisen 
rakentamisessa. Uudistuneen energiatodistuslain voimaan astumisen 
jälkeen kaupungin oman asuntokannan peruskorjaustoiminnassa 
pyritään tavoitteellisesti D -energialuokkaan.

Toimintaympäristön muutoksia vuonna 2013

Asuntomarkkinat 

Rakentamisen kokonaisvolyymi laski hieman koko Helsingin seudulla 
verrattuna edellisvuoteen, vaikka asuntorakentamisen osalta tuotantoa 
käynnistyi edellisvuoden tapaan. Elinkeinoelämän keskusliiton 
tammikuun 2014 suhdannebarometrin mukaan teollisuuden ja 
rakentamisen suhdannenäkymät lähitulevaisuuden osalta kirkastuivat 
hieman Uudellamaalla. Suurin osa alan toimijoista ennakoi tilanteen 
pysyvän ennallaan, ja rakentamisen suhdannetilanne on yhä normaalia 
heikompi.

Asuntojen hintaerot ovat kasvaneet Helsingin seudulla 2000-luvulla, ja 
hintojen nousu jatkui Helsingissä vuonna 2013 muuta 
pääkaupunkiseutua nopeampana.

Asuntotuotanto Helsingissä

Vuonna 2013 asuntotuotannon määrä laski jonkin verran 
edellisvuodesta, mutta valmistuneiden asuntojen osalta päästiin vielä 
varsin hyviin lukuihin. Helsingissä valmistui 4 687 asuntoa, kun mukaan 
lasketaan myös käyttötarkoituksen muutoksina ja erityisryhmien 
ryhmäkotiasuntoina valmistuneet asunnot. 

Asuntoaloitusten määrä jäi selvästi alle tavoitetason, ja vuoden aikana 
aloitettiin 3 582 asunnon rakentaminen. Asuntoaloitusten määrän lasku 
oli ennakoitavissa edellisvuonna: myönnettyjen rakennuslupien määrä 
on viimeisten kahden vuoden aikana laskenut lähes taantumavuosien 
2008–2009 tasolle. 

Asuntotuotantotoimiston (Att) rakennuttamia asuntoja valmistui 
yhteensä 1053 asuntoa, mikä on 2000-luvun alkuvuosien jälkeen 
selvästi korkein vuosituotantomäärä. Kaupungin omana tuotantona 
aravuokra-asuntoja valmistui 510, asumisoikeusasuntoja 191 ja Hitas-
asuntoja 332.

Seutuyhteistyö ja valtakunnallinen asuntopolitiikka
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Helsingin seudulla väestö kasvoi vuoden 2013 aikana ennakkotietojen 
mukaan hieman edellisvuotta enemmän, noin 17 950 asukkaalla. 
Suhteellisesti eniten väestö kasvoi Kauniaisissa, Espoossa, 
Helsingissä, Hyvinkäällä, Vantaalla, Keravalla ja Nurmijärvellä, joissa 
kaikissa väestö kasvoi yli prosentin vuosivauhdilla. 

Asuntotuotanto Helsingin seudulla jäi vuonna 2013 edelleen hieman 
alle aiesopimuksen tavoitetason, ja alueelle valmistui yhteensä 11 248 
asuntoa. Kuntakohtaiset kokonaistuotantotavoitteet toteutuivat 
Espoossa, Kauniaisissa, Hyvinkäällä, Kirkkonummella ja Nurmijärvellä. 
Aravuokratuotannon 20 % osuustavoitteeseen pääsivät vuonna 2013 
valmistuneessa asuntotuotannossa vain Helsinki (sis. opiskelija- ja 
nuorisoasunnot), Espoo, Kauniainen, Tuusula ja Vihti. Seudun 
tarkemmat asuntotuotantoluvut ovat seurantaraportin liitteinä 1–2.

Seudullisen yhteistyön osalta vuosi 2013 oli aktiivinen vuosi. Helsingin 
seudun kunnat valmistelevat parhaillaan seudun yhteistä 
maankäyttösuunnitelmaa (MASU), josta päätetään kunnissa vuonna 
2015. Samanaikaisesti päivitetään myös seudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelmaa eli HLJ 2015-ohjelmaa. Vuonna 2013 
käynnistyi lisäksi seudullisen asuntostrategian 2025 valmistelu, joka 
tähtää samaan aikatauluun ja päämäärään kuin MASU ja HLJ 2015 eli 
Helsingin seudun seuraavan aiesopimuskauden lähtöaineistoksi. 

Vuoden 2013 aikana KUUMA-kunnat toteuttivat aiesopimuksen 
2012–2015 mukaisen selvityksen kohtuuhintaisen vuokra-
asuntotuotannon turvaamisesta alueella. Selvityksen mukaan 
aravuokra-asuntojen ja vapaarahoitteisten asuntojen vuokrataso on 
kehyskunnissa usein lähes sama. Lisäksi vuokra-asuntotarjonta on 
kehyskunnissa parempi kuin pääkaupunkiseudulla tai koko maassa. 
Asuntojen vaihtuvuus on kuitenkin hidastunut myös KUUMA-alueen 
radanvarsikunnissa, joissa vuokra-asuntojen kysyntäkin on alueen 
suurinta. 

Hallituksen kehysriihessä keväällä 2013 sovittiin asuntopolitiikkaan 
liittyvien kysyntä- ja tuotantotukien kokonaisarvioinnin tekemisestä 
hallituskauden loppuun mennessä. Selvitys on käynnistynyt vuoden 
2014 alussa, ja arvioinnin tuloksia hyödynnetään seuraavaa 
hallitusohjelmaa laadittaessa. Valtion omistama Kruunuasunnot on 
käynnistämässä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen 
rakennuttamistoimintaa vuoden 2014 aikana. 

Vuoden 2014 kehysriihessä tehtiin päätös 20-vuoden 
takauslainamalliin sisältyvästä asuntokohtaisesta 5 000 euron 
käynnistysavustuksesta ja vapautuksesta takausmaksusta vuoden 
2015 loppuun asti pääkaupunkiseudulla. Opiskelija- ja 
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nuorisoasuntojen korkotukilainan omavastuukorko päätettiin alentaa 
samalle tasolle kuin tavallisilla vuokra-asunnoilla eli yhteen prosenttiin. 
Lisäksi kehysriihessä tehdyn päätöksen mukaan uusi 20-vuoden 
korkotukimalli toteutetaan kohdekohtaisilla rajoituksilla 
yleishyödyllisyyslainsäädännön ulkopuolella. Kehysriihessä päätettiin 
myös Malmin lentokentän ottamisesta asuntokäyttöön. Valtion 
toiminnot lopetetaan kenttäalueella viimeistään vuoteen 2020 
mennessä.

Valtion toimin halutaan myös edistää kaupunkialueiden 
korjausrakentamista, ja asunto- ja viestintäministerin asettama 
”Remonttiryhmä” esitti maaliskuussa 2014 lähiöiden korjausvajeen 
vähentämiseksi uusia toimenpiteitä.  Ehdotuksen mukaan valtio voisi 
esimerkiksi helpottaa korjausten rahoitusta antamalla asunto-
osakeyhtiöille täytetakauksen peruskorjauslainaan. Uusi 
täytetakausmalli tulisi nykyisen asunto-osakeyhtiöiden 
perusparannuskorkotukilainan rinnalle.

Toteutusohjelman työryhmien loppuraportit ja erillisselvitykset vuonna 2013 

Toteutusohjelmaan liittyen on valmisteltu hallintokuntien yhteistyönä 
vuoden 2013 aikana seuraavien työryhmien loppuraportit

 Asuntotuotantoprosessin sujuvoittamistyöryhmä (AM-ohjelman 
täytäntöönpanopäätös)

 Erityisryhmien asumisen selvitystyöryhmä (AM-ohjelman 
täytäntöönpanopäätös)

 Asunnottomuustyöryhmä (kaupunginjohtajan päätös)
 Kriisimajoitustyöryhmä (kaupunginjohtajan päätös)

sekä seuraavat erillisselvitykset

 Hitas-järjestelmän tavoitteiden toteutumista koskeva selvitys 
(AM-ohjelman täytäntöönpanopäätös)

 Selvitys kumppanuuskaavoituksen kokemuksista (AM-ohjelman 
täytäntöönpanopäätös)

 Ryhmärakennuttamishankkeille tarjottavia kaupungin 
neuvontapalveluita koskeva selvitys (AM-ohjelman 
täytäntöönpanopäätös)

 Selvitys yleisten rakennusten tonttien 
muuttamismahdollisuuksista asuntorakentamiseen (AM-
ohjelman täytäntöönpanopäätös)

Loppuraportit ja erillisselvitykset ovat esityslistan liitteinä 2 - 9.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
Annina Ala-Outinen, suunnittelija, puhelin: 310 78050

annina.ala-outinen(a)hel.fi
Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi

Liitteet

1 Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön ohjelman seurantaraportti 2014
2 Asuntotuotantoprosessin sujuvoittamistyöryhmän loppuraportti 2013
3 Erityisryhmien asumisen selvitystyöryhmän loppuraportti 2013
4 Asunnottomuustyöryhmän loppuraportti 2013
5 Kriisimajoitustyöryhmän loppuraportti 2013
6 Hitas-järjestelmän tavoitteiden toteutumista koskeva selvitys 2013
7 Selvitys kumppanuuskaavoituksesta 2013
8 Ryhmärakennuttamishankkeille tarjottavia kaupungin 

neuvontapalveluita koskeva selvitys 2013
9 Yleisten rakennusten tonttien muuttamismahdollisuudet 

asuntorakentamiseen 2013

Tiedoksi: Muutoksenhaku; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Asuntotuotantotoimikunta
Talous- ja suunnitteluosasto
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistövirasto
Rakennusvalvontavirasto
Asuntotuotantotoimisto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.04.2014 § 509

HEL 2014-003992 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi Kotikaupunkina Helsinki -
ohjelman seurantaraportin 2014.
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22.04.2014 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
Annina Ala-Outinen, suunnittelija, puhelin: 310 78050

annina.ala-outinen(a)hel.fi
Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi
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§ 198
Keskinäisen kiinteistöyhtiön perustaminen Amos Andersonin 
taidemuseota ylläpitävän Föreningen Konstsamfundet rf:n kanssa 
ja Lasipalatsi-rakennuksen luovuttaminen apporttina perustettavalle 
yhtiölle

HEL 2013-013193 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
oikeuttaa kiinteistölautakunnan

A

luovuttamaan apporttiomaisuutena Fastighets Ab Glaspalatset i 
Helsingfors -nimiselle yhtiölle Helsingin kaupungin 4. kaupunginosan 
(Kamppi) korttelin nro 194 tontilla nro 1 sijaitsevan Lasipalatsin 
rakennuksen liitteenä 1 olevan osakassopimusluonnoksen ja liitteenä 2 
olevan apporttisopimusluonnoksen mukaisesti sekä tekemään osakas- 
ja apporttisopimuksiin mahdollisesti tarvittavia muutoksia ja 
tarkistuksia.

Apporttisopimuksen mukainen luovutus tehdään viipymättä 
muodostettavaa tonttia koskevan asemakaavamuutoksen tultua 
voimaan.

B

vuokraamaan laadittavan asemakaavamuutoksen mukaisen Helsingin 
kaupungin 4. kaupunginosan korttelin nro 194 tontin nro 2 Fastighets 
Ab Glaspalatset i Helsingfors -nimiselle yhtiölle taidemuseota ja 
toimisto- sekä liiketiloja varten lautakunnan määräämästä ajankohdasta 
alkaen 31.12.2075 saakka ja muuten seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 
21 euron kerrosneliömetrihintaa museotilan, 32 euron 
kerrosneliömetrihintaa toimistotilan ja 53 euron kerrosneliömetrihintaa 
liiketilojen kerrosalojen osalta. Maanalaisten tilojen 
kerrosneliömetrihinta on puolet maanpäällisten tilojen 
kerrosalahinnasta. Tontin pääkäyttötarkoitusten kerrosalamäärät 
vahvistuvat asemakaavan muutoksessa.

2
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Muuten noudatetaan tavanomaisia liike- ja toimistotonttien sekä 
maanalaisten tilojen vuokrasopimuslomakkeiden vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti määräämiä lisäehtoja.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä seuraavan 
toivomusponnen:

 Valtuusto edellyttää, että hyväksyessään 
keskinäisen kiinteistöyhtiön perustamisen kaupunki 
myös selvittää a) miten kaupungin omistamaan 
Lasipalatsin Mediakeskus Osakeyhtiöön kertynyttä 
kokemusta, erityisiä toimintakäytäntöjä ja 
vakiintunutta ulkoista rahoitusta voidaan jatkossakin 
hyödyntää, ja b) voisiko Lasipalatsin Mediakeskus 
huolehtia jatkossa vanhan linja-autoaseman 
 kehittämisestä sekä siihen nojautuvasta 
toiminnallisesta yhteistyöstä perustettavan 
keskinäisen yhtiön ja Amos Andersonin 
taidemuseon kanssa. (Tuomas Rantanen)

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Tuomas Rantanen 
oli valtuutettu Hannu Oskalan kannattamana ehdottanut 
hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Valtuusto edellyttää, että hyväksyessään keskinäisen kiinteistöyhtiön 
perustamisen kaupunki myös selvittää a) miten kaupungin omistamaan 
Lasipalatsin Mediakeskus Osakeyhtiöön kertynyttä kokemusta, erityisiä 
toimintakäytäntöjä ja vakiintunutta ulkoista rahoitusta voidaan 
jatkossakin hyödyntää, ja b) voisiko Lasipalatsin Mediakeskus 
huolehtia jatkossa vanhan linja-autoaseman  kehittämisestä sekä 
siihen nojautuvasta toiminnallisesta yhteistyöstä perustettavan 
keskinäisen yhtiön ja Amos Andersonin taidemuseon kanssa.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi 
yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

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

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että hyväksyessään keskinäisen 
kiinteistöyhtiön perustamisen kaupunki myös selvittää a) miten 
kaupungin omistamaan Lasipalatsin Mediakeskus Osakeyhtiöön 
kertynyttä kokemusta, erityisiä toimintakäytäntöjä ja vakiintunutta 
ulkoista rahoitusta voidaan jatkossakin hyödyntää, ja b) voisiko 
Lasipalatsin Mediakeskus huolehtia jatkossa vanhan linja-autoaseman  
kehittämisestä sekä siihen nojautuvasta toiminnallisesta yhteistyöstä 
perustettavan keskinäisen yhtiön ja Amos Andersonin taidemuseon 
kanssa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 56
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, 
Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Helena Kantola, Jessica Karhu, Otso 
Kivekäs, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, 
Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Petra Malin, Elina Moisio, Sami 
Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Henrik 
Nyholm, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Terhi 
Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Tuomas 
Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Tomi 
Sevander, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo 
Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja 
Tenkula, Nils Torvalds, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Pertti 
Villo, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 27
Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, 
Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija 
Muurinen, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Pia 
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Johanna 
Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Poissa: 2
Eero Heinäluoma, Sara Paavolainen

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Tuomas Rantasen  
ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

Liitteet

1 Liite 1. Osakassopimusluonnos 8.4.2014
2 Liite 2. Apporttisopimusluonnos
3 Liite 3. Sijaintikartta
4 Liite 4. Hakemus
5 Liite 5. Hankesuunnitelma
6 Liite 6. Varauspäätös
7 Liite 7, Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto
8 Liite 8. Yhtiöjärjestysluonnos 9.4.2014
9 Liite 9. Lasipalatsin Mediakeskus Oy:n lausunto 28.3.2014
10 Liite 10. Perustamissopimusluonnos 18.3.2014

Otteet

Ote Otteen liitteet
Föreningen Konstsamfundet rf Kunnallisvalitus, valtuusto

Liite 5
Liite 6

Lasipalatsin Mediakeskus Oy Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki päättäisi 
omalta osaltaan hyväksyä Föreningen Konstsamfundet r.f.:n 
(jäljempänä Konstsamfundet) hakemuksen mukaisesti Fastighets Ab 
Glaspalatset i Helsingfors -nimisen yhtiön (jäljempänä yhtiö) 
yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen, nimeäisi kaupungin edustajat 
yhtiön hallitukseen, luovuttaisi Lasipalatsin rakennukset apporttina 
yhtiölle ja vahvistaisi yhtiölle pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella 
luovutettavan tontin vuokrausperusteet.

Konstsamfundetin Amos Andersonin taidemuseon Lasipalatsi-hanke 
sisältää museon maanalaisen uudisrakennuksen (6 041 m²) 
Lasipalatsin aukion alle ja Lasipalatsin rakennuksen nykyisten tilojen 
peruskorjauksen; tulevat museotilat 2 519 m² ja muut tilat 2 869 m². 

Museon arvioidut (alv. 0 %) rakennuskustannukset ovat 41,4 miljoonaa 
euroa, joista uudisrakennuksen osuus on 36,2  ja Lasipalatsin 
rakennuksen peruskorjauksen osuus 5,2 miljoonaa euroa. Lasipalatsin 
kaupungin hallintaan jäävien tilojen peruskorjauksen arvioitu hinta on 
5,0 miljoonaa euroa. Yhteensä hankkeen arvioidut kustannukset ovat 
siten 46,4 miljoonaa euroa.
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Hanketta varten on tarkoitus perustaa Fastighets Ab Glaspalatset i 
Helsingfors -niminen keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, jonka 
osakkeenomistajiksi tulevat Konstsamfundet (enemmistöosuus 75 %) 
ja Helsingin kaupunki (vähemmistöosuus 25 %). Konstsamfundet 
merkitsee ne yhtiön osakkeet, jotka oikeuttavat rakennettaviin uusiin 
maanalaisiin tiloihin, ja osakkeet, jotka oikeuttavat yhtiöjärjestyksessä 
erikseen määriteltyihin toimisto- ja näyttelytiloihin sekä auditorioon 
Lasipalatsin 2. kerroksessa ja sisäänkäynti- ja aulatiloihin 1. 
kerroksessa. Kaupunki merkitsee yhtiön ne osakkeet, jotka oikeuttavat 
muihin Lasipalatsin tiloihin (liiketilat). Torialue (ns. Lasipalatsin aukio) 
jää yhtiön hallintaan.

Yhtiö toimii hankkeen rakennuttajana. Konstsamfundet rahoittaa uudis- 
ja peruskorjaushankkeen yhtiöön tekemällään rahastosijoituksella ja 
mahdollisesti osakkeisiinsa kohdistuvalla yhtiölainalla. Konstsamfundet 
maksaa myös ne korjauskustannukset (yhdistyksen vastuu näistä 
kustannuksista on kuitenkin korkeintaan 5 Me), jotka kohdistuvat niihin 
Lasipalatsin tiloihin, jotka hankesuunnitelman mukaisesti jäävät 
kaupungin hallintaan. Kaupungin omistusosuus perustettavasta 
kiinteistöosakeyhtiöstä perustuu osakassopimuksen mukaisesti siihen, 
että kaupunki sijoittaa yhtiöön apporttina Lasipalatsin rakennuksen. 

Apporttiomaisuuden arvoksi on arvioitu 20,7 miljoonaa euroa. 
Kaupungin tilojen osalta arvo on 16,2 ja Konstsamfundetin tilojen osalta 
4,5 miljoonaa euroa.

Hankkeen aikataulun mukaan varsinainen suunnittelutyö käynnistyy 
helmikuussa 2014 ja rakentaminen edellyttäen, että tontille laadittava 
asemakaavan muutos on valmistunut, alkaisi keväällä 2015. Tavoite 
on, että uusi museo valmistuisi heti kesän 2017 jälkeen.

Esittelijän perustelut

Hakemus 

Föreningen Konstsamfundet r.f. pyytää 24.2.2014 päivätyssä 
hakemuksessaan, että kaupunkia omalta osaltaan hyväksyisi 
Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingfors -nimisen yhtiön 
osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen sekä nimeäisi kaupungin 
edustajan yhtiön hallitukseen. 

Samalla kaupunki päättäisi osakassopimuksen mukaisesti Lasipalatsin 
rakennusten luovuttamisesta apporttina yhtiölle.

Edelleen kaupungin tulisi vahvistaa yhtiölle pitkäaikaisella 
maanvuokrasopimuksella luovutettavan tontin vuokrausperusteet.
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Osakassopimus on tarkoitus allekirjoittaa välittömästi sen jälkeen, kun 
kaupungin osallistumisesta hankkeeseen on päätetty. 

Sijaintikartta on liitteenä 3 ja hakemus liitteenä 4.

Hankesuunnitelma

Amos Andersonin taidemuseon tilojen ratkaisuvaihtoehdoksi Haahtela-
rakennuttaminen Oy on laatinut hankesuunnitelman (20.6.2013), jossa 
on esitetty museon sijoittamista Lasipalatsin yhteyteen. 
Hankesuunnitelmassa on esitetty museon tilatarpeet, rakennuspaikka, 
toteutusaikataulu ja investointitarpeet sekä ehdotuspiirustukset 
uudistilojen sijainnista. 

Museon varsinaiset näyttelytilat (6 041 m²) sijoittuisivat ja 
rakennettaisiin pääosin Lasipalatsin ja ns. Turun kasarmin välisen 
toriaukion Lasipalatsin aukion alle. Torialue elävöitettäisiin taidetoriksi. 
Lasipalatsiin sijoittuisi pienimuotoista näyttelytoimintaa, esittävää 
taidetta sekä museon hallinto (2 519 m²). Lasipalatsin muut tilat (2 869 
m²), kuten liiketilat, jäisivät kaupungin hallintaan. 

Museon arvioidut rakennuskustannukset (alv. 0 %) ovat 41,4 miljoonaa 
euroa, josta maan alle sijoittuvan uudisrakennuksen osuus on 36,2 ja 
Lasipalatsin rakennuksen peruskorjauksen osuus 5,2 miljoonaa euroa. 
Kaupungille jäävien Lasipalatsin tilojen peruskorjauksen hinta on 
suunnitelmassa arvioitu 5,0 miljoonaksi euroksi. Yhteensä 
rakennuskustannukset muodostuisivat näin 46,4 miljoonaksi euroksi 
(alv. 0 %).  

Hankesuunnitelma on liitteenä 5.

Varauspäätös 

Kaupunginhallitus päätti 16.12.2013 (1361 §) varata Föreningen 
Konstsamfundet r.f.:lle Helsingin kaupungin 4. kaupunginosan 
(Kamppi) korttelin nro 194 tontin nro 1 noin 7 137 m²:n suuruisen 
määräalan ja sillä sijaitsevat Lasipalatsin rakennukset yksityisen Amos 
Andersonin taidemuseo -hankkeen suunnittelua varten 30.6.2015 
saakka seuraavin ehdoin:

1

Varauksensaajalla tarkoitetaan jäljempänä varauspäätöksen mukaista 
varauksensaajaa ja soveltuvin osin varauksensaajan toimesta 
hankkeen toteuttamista varten perustettavaa yhtiötä.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2014 26 (294)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/8
21.05.2014

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

Mikäli kaupunki päättää tulla perustettavan yhtiön osakkaaksi, yhtiön 
osakassopimukselle ja yhtiöjärjestykselle on saatava kaupungin 
toimivaltaisen elimen hyväksyminen.

Varausta ei voi siirtää kolmannelle ilman kaupungin suostumusta.

2

Varaus on voimassa ehdolla, että hankkeen toteuttamisen 
mahdollistava asemakaavan muutos saa lainvoiman.

3

Hankkeen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä Helsingin kaupungin 
kaupunkisuunnitteluviraston, kaupunginmuseon, rakennusviraston, 
pelastuslaitoksen, kiinteistöviraston, Museoviraston, kaupungin
kokonaan omistaman Lasipalatsin Mediakeskus Oy:n ja tarvittaessa 
muidenkin hallintokuntien sekä Pisaran suunnitteluryhmän kanssa.

4

Varauksensaajan on huomioitava hankkeen suunnittelussa mm. 
seuraavaa:

Varauksensaaja on tietoinen Lasipalatsin rakennusten 
rakennushistoriallisista suojeluarvoista.

Museorakennusten ja kortteliaukion suunnittelussa on erityistä 
huomioita kiinnitettävä kaupunkikuvallisiin seikkoihin. Kortteliaukio 
elävöitetään taidetoriksi, jolla on avoin liikkumismahdollisuus, 
ulkoilutarjoilualueita sekä kaupunkitapahtumia taidemuseon 
ulkotoimintojen lisäksi.

Asemakaavassa määriteltävät hankkeen autopaikat tullaan 
sijoittamaan yleiseen pysäköintilaitokseen. Maanalaisen taidemuseon 
huoltoa varten rakennetaan yhteys kaukoliikenteen tavara-aseman
asiakasliikennetilaan.

Ns. Pisararadan keskusta-aseman lippuhalli oheistoimintoineen on 
suunniteltu sijoitettavaksi museohankkeen maanalaisten tilojen viereen. 
Hankkeiden suunnitelmat tulee yhteensovittaa toisiinsa. Hankkeiden 
yhtäaikainen tai vaiheittainen rakentaminen tulee selvittää ja varmistaa. 
Edelleen on selvitettävä, missä laajuudessa museon toteuttamisen 
yhteydessä on rakennettava Pisaran lippuhallin rakentamisen 
edellyttämiä valmistelevia järjestelyjä ja rakenteita.

5
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Varauksensaaja vastaa kustannuksellaan asemakaavan muutoksen 
laatimisen edellyttämistä museohankkeen rakennettavuutta ja muita 
teknisiä sekä toiminnallisia ominaisuuksia koskevien suunnitelmien ja 
selvitysten tekemisestä.

6

Luovutettavan tontin lopulliset rajat, käyttötarkoitukset, rakennusoikeus, 
yleinen käyttö, rasitteet ym. kaavoitukselliset asiat määräytyvät 
laadittavassa asemakaavamuutoksessa.

7

Lasipalatsin rakennusten mahdollisesta luovuttamisesta 
varauksensaajalle tai apporttiomaisuutena perustettavalle yhtiölle 
päättää kaupungin toimivaltainen elin.

8

Asemakaavan muutoksen mukainen tontti vuokrataan 
varauksensaajalle pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella kaupungin 
myöhemmin erikseen päättämin ehdoin.

9

Lasipalatsin rakennusten luovuttamisen ja museotontin vuokraamisen 
edellytyksenä on, että hanketta koskeva asemakaavan muutos saa 
lainvoiman.

10

Laadittavan asemakaavan muutoksen mukainen maanalainen 
uudisrakennus rakennetaan ja Lasipalatsin rakennusten huonetilat 
korjataan ja muutetaan taidemuseoksi ja muiksi kulttuuritoimintaa 
palveleviksi tiloiksi varauksensaajan toimesta ja kustannuksella.

11

Varauksensaajan on varausaikana selvitettävä Lasipalatsin 
rakennusten tekninen kunto ja soveltuvuus aiottuun 
käyttötarkoitukseen. Kaupunki luovuttaa tätä varten varauksensaajan 
käyttöön hallussaan olevat kiinteistöä ja rakennuksia koskevat 
suunnitelmat ja asiakirjat.

Varausaikana mahdollisista tehtävistä rakenteiden avauksista ja muista 
niihin verrattavista tutkimuksista tulee sopia ennen toimenpiteisiin 
ryhtymistä kiinteistöviraston tilakeskuksen ja tilojen käyttäjän kanssa.

12
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Varauksensaaja on velvollinen hankkimaan kustannuksellaan kaikki 
hankkeen uudisrakentamisen sekä Lasipalatsin rakennusten tilojen 
korjaus- ja muutostöiden toteuttamiseksi vaadittavat viranomaisluvat ja
muut luvat.

13

Varauksensaaja vastaa kustannuksellaan hankkeen asemakaavan 
muutoksen mukaisen rakentamisen edellyttämästä 
yhdyskuntateknisten johtojen, laitteiden, rakennelmien tai rakenteiden 
siirtämisestä ja on
velvollinen sopimaan tästä niitä ylläpitävien hallintokuntien ja yritysten 
kanssa.

14

Kaupunki sitoutuu olemaan tekemättä varausaikana Lasipalatsin 
rakennusten tiloja koskevia sellaisia uusia pitkäaikaisia 
vuokrasopimuksia, jotka haittaisivat hankkeen toteuttamista. Kaupunki 
pyrkii kuitenkin Lasipalatsin Mediakeskus Oy:n kanssa neuvotellen 
mahdollisuuksien mukaan turvaamaan yhtiön ja sen vuokralaisten 
aseman.

15

Kaupunki ei vastaa vahingoista, kuten suunnittelu-, selvittämis-, 
tutkimus- ja muista kuluista, jotka varauksensaajalle saattavat aiheutua 
siitä, että alueelle ei saada voimaan hankkeen mahdollistavaa 
asemakaavan muutosta tai että kaupunginvaltuusto ei hyväksy 
hanketta varten perustettavan yhtiön osakassopimusta ja 
yhtiöjärjestystä taikka päätä rakennuksen sekä tontin luovuttamisesta 
varauksensaajalle. 

Varauspäätös on liitteenä 6 ja kaupunkisuunnitteluviraston 
varaushakemuksesta antama lausunto liitteenä 7.

Osakassopimus ja yhtiön perustaminen 

Konstsamfundetin hallitus on kokouksessaan 29.1.2014 käsitellyt 
Lasipalatsi-hanketta ja valtuuttanut yhdistyksen toimitusjohtajan 
yhdistyksen puolesta hyväksymään sekä yhtiöjärjestyksen että 
osakassopimuksen sekä allekirjoittamaan yhdistyksen puolesta 
tarvittavat asiakirjat.

Konstsamfundet ja Helsingin kaupunki perustavat yhdessä Fastighets 
Ab Glaspalatset i Helsingfors -nimisen keskinäisen kiinteistöyhtiön. 
Toiminimi on suomeksi Kiinteistö Oy Helsingin Lasipalatsi.
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Yhtiön toimialana on maanvuokrasopimuksen nojalla hallita osaa 
Helsingin kaupungin 4. kaupunginosan korttelin nro 194 tontista nro 1 
(kiinteistötunnus 91-4-194-1) sekä omistaa sillä sijaitsevat rakennukset 
ja rakennelmat. Yhtiö voi harjoittaa hallinnassaan olevissa tiloissa ja 
alueilla vuokraustoimintaa.

Yhtiön osakepääoma on perustamisvaiheessa 11.429 euroa. Yhtiön 
jokainen osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden äänen.

Osakepääoman lisäksi yhtiöllä on rakennusrahasto, jota osakkaat 
kartuttavat yhtiöosuuksiensa mukaisessa suhteessa tai muussa 
osakassopimuksessa ja yhtiöjärjestyksessä määrätyssä tai osakkaiden 
keskenään erikseen sopimassa suhteessa. Yhtiökokouksessa voidaan 
osakkaiden yksimielisillä päätöksillä perustaa yhtiölle myös muita 
rahastoja.  

Osakesarjaan A kuuluvat osakkeet nrot A1 - A6041, osakesarjaan B 
osakkeet nrot B1 - B2519 ja osakesarjaan C osakkeet nrot C1 - C2869. 

Osakesarjan A osakkeet oikeuttavat uusien maanalaisten tilojen 
hallintaan. Osakesarjan B osakkeet oikeuttavat Lasipalatsin 2. 
kerroksen Simonkadun puoleisessa siivessä olevien toimistotilojen, 
Lasipalatsin pohjoisosassa 2. kerroksessa olevan auditorion (Bio Rex), 
museokauppatilojen ja näyttelytilojen sekä 1. kerroksessa olevan 
pääsisäänkäynnin ja aulatilojen hallintaan. Osakesarjan C osakkeet 
oikeuttavat Lasipalatsin muihin osakkeiden perusteella hallittaviin 
tiloihin, jotka käyvät ilmi yhtiöjärjestyksestä. Kaikki muut yhtiön 
omistamat tilat, rakenteet ja laitteet ovat yhtiön hallinnassa.

Perustamisvaiheessa osapuolet merkitsevät yhtiön osakkeet 
seuraavasti: Konstsamfundet merkitsee kaikki A-sarjan osakkeet nrot 
A1 - A6041 sekä kaikki B-sarjan osakkeet nrot B1 - B2519, yhteensä 
8 560 osaketta. Kaupunki merkitsee kaikki C-sarjan osakkeet nrot C1 - 
C2869, yhteensä 2 869 osaketta.

Osakkeiden merkintähinta on A-sarjaan kuuluvien osakkeiden osalta 6 
041 euroa, B-sarjaan kuuluvien osakkeiden osalta 2 519 euroa ja C-
sarjaan kuuluvien osakkeiden osalta 2 869 euroa. Merkintähinta 
maksetaan rahassa.

Yhtiö perustetaan viipymättä osakassopimuksen allekirjoittamisen 
jälkeen.

Osakassopimusluonnos on liitteenä 1 ja yhtiön yhtiöjärjestysluonnos 
liitteenä 8.

Apporttisopimus 
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Varauspäätöksen ja osakassopimuksen (kohta 3.6.2) mukaisesti 
Lasipalatsin rakennukset luovutettaisiin Fastighets Ab Glaspalatset i 
Helsingforsille liitteenä 2 olevalla apporttisopimuksella. 

Catella Property Oy:n 4.2.2014 päivätyn arviokirjan mukaan 
Lasipalatsi-rakennuksen teoreettinen markkina-arvo on 30,9 miljoonaa 
euroa jakautuen siten, että kaupungin hallintaan jäävien tilojen arvo on 
21,2 miljoonaa euroa ja Konstsamfundetin hallintaan tulevien tilojen 
arvo 9,7 miljoonaa euroa. Catellan arvio perustuu 
tuottoarviomenetelmään, jossa merkittävänä tekijänä on vuokrasta 
kertyvä kassavirta, ja joka on käyttökelpoinen erityisesti sellaisissa 
kaupallisissa kiinteistöissä, joissa tuotot ja menot voidaan luotettavasti 
määrittää pitkällä aikavälillä. 

Erityisesti Konstsamfundetin hallintaan siirtyvät tilat ovat kuitenkin 
pääosin erilaisia sali-, aula- ja lämpiötiloja, joille on nähtävissä vain 
rajallisesti kaupallista käyttöä. Niistä nykyisellään Lasipalatsin 
mediakeskus Oy:lle kertyvä vuokratulo on alle puolet Catellan arvionsa 
perusteena käyttämään vuokraan, eikä niistä näyttelytiloina tai niiden 
tukitoimintojen käytössäkään ole odotettavissa merkittävästi 
korkeampia vuokratuloja.

Kun on otettu huomioon tilojen käyttötarkoituksiin suunnitellut 
muutokset sekä peruskorjaustarpeet ja -kustannukset, jotka 
Konstsamfundetin laadituttaman hankesuunnitelman mukaan on 
kaupungin tilojen osalta arvioitu 5 miljoonaksi euroksi ja 
Konstsamfundetin tilojen osalta 5,2 miljoonaksi euroksi, todellinen 
käypä apporttiarvo tulee kaupungin hallinnassa olevien tilojen osalta 
olemaan 16,2 miljoonaa euroa ja Konstsamfundetin hallintaan tulevien 
tilojen osalta 4,5 miljoonaa euroa eli yhteensä 20,7 miljoonaa euroa.

Apporttiomaisuudella kaupunki merkitsee yhtiön liikkeeseen laskemia 
C-sarjan osakkeita osakassopimuksessa määriteltyjen periaatteiden 
mukaisesti. C-sarjan osakkeiden merkintähinta merkitään osakkeiden 
nimellisarvon 1 euroa/osake ylittävältä osin yhtiön rakennusrahastoon.

Apporttisopimusluonnos on liitteenä 2.

Tontin vuokrausperusteet 

Osakassopimuksen mukaisesti laadittavan kaavamuutoksen mukainen 
tontti 4194/2 vuokrattaisiin Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingforsille 
pitkäaikaisella 60 vuoden maanvuokrasopimuksella.

Tontin vuosivuokra määrättäisiin pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 
21 euron kerrosneliömetrihintaa museotilan, 32 euron 
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kerrosneliömetrihintaa toimistotilan ja 53 euron kerrosneliömetrihintaa 
liiketilojen kerrosalojen osalta. Nykyhintatasossa (indeksipisteluku 
1900, tammikuu 2014) yksikköhinnat olisivat noin 400 euroa/k-m² 
museotilan, 600 euroa/k-m² toimistotilan ja 1 000 euroa/k-m² liiketilan 
osalta. Maanalaisten tilojen kerrosneliömetrihinta olisi puolet 
maanpäällisten tilojen kerrosalahinnasta. Tontin pääkäyttötarkoitusten 
kerrosalamäärät vahvistuvat laadittavassa asemakaavan muutoksessa.

Muutoin noudatettaisiin tavanomaisia liike- ja toimistotonttien sekä 
maanalaisten tilojen vuokrasopimuslomakkeiden vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti määräämiä lisäehtoja.

Tontinvuokrasopimus solmitaan vasta sen jälkeen, kun hankkeen 
toteuttamisen edellyttämä asemakaavan muutos on tullut voimaan.

Pisara 

Kaavamuutoksen yhteydessä tullaan huomioimaan mahdolliset Pisaran 
keskusta-aseman kulkuyhteyksien tilavaraukset tontilla sekä 
sovittamaan ne yhteen museohankkeen kanssa.

Lasipalatsin nykyiset vuokrasopimukset

Kiinteistöviraston tilakeskus on vuokrannut Lasipalatsin tilat 15.10.1998 
alkaen kokonaisuudessaan kaupungin omistamalle Lasipalatsin 
Mediakeskus Oy:lle toistaiseksi voimassa olevalla liikehuoneiston 
vuokrasopimuksella. Irtisanomisaika vuokranantajan puolelta on 6 
kuukautta. Osakassopimuksen 3.8 kohdan mukaisesti kaupunki tulee 
vastaamaan siitä, että Lasipalatsin tiloja koskevat vuokrasopimukset 
päättyvät viimeistään 30.10.2015, mikä on välttämätöntä hankkeen 
toteuttamiseksi.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy on lausuntonaan hankkeesta osoittanut 
kaupunginhallitukselle kirjoituksen, jossa mm. kertoo toiminnastaan 
yleensä ja Lasipalatsikorttelin kehittämisestä erityisesti, sekä 
käsityksensä kortteliaukion merkityksestä ja Lasipalatsi-rakennuksen 
suojeluarvoista. Yhtiö ilmoittaa kannattavansa lämpimästi suunniteltua 
museohanketta, mutta toivoo varauspäätöksen ehtoihinkin viitaten, että 
yhtiön ja sen vuokralaisten toimintaedellytykset ja korttelin käytölle 
luodut toiminnalliset arvot kyettäisiin mahdollisimman hyvin 
tarpeettomitta keskeytyksittä säilyttämään. 

Lausunto on liitteenä 9.

Täytäntöönpanopäätös
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Kaupunginhallitus toteaa, että mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy 
kaupunginhallituksen ehdotuksen, kaupunginhallitus päättää 
täytäntöönpanopäätöksessään seuraavaa:

Hyväksyy Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingfors -nimisen yhtiön 
perustamisen ja liitteinä 1, 10 ja 8 olevat osakassopimus-, 
perustamissopimus- ja yhtiöjärjestysluonnokset.

Oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään perustamissopimukseen, 
yhtiöjärjestykseen ja osakassopimukseen mahdollisesti tarvittavia 
muutoksia ja tarkistuksia sekä merkitsemään perustamisvaiheessa 
kaikki C-sarjan osakkeet nrot C1 - C2869.  

Konsernijaosto

Erikseen on tarkoitus tehdä konsernijaostolle esitys 
perustamissopimusluonnoksen mukaisesta yhtiön hallinnon 
järjestämisestä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Osakassopimusluonnos 8.4.2014
2 Liite 2. Apporttisopimusluonnos
3 Liite 3. Sijaintikartta
4 Liite 4. Hakemus
5 Liite 5. Hankesuunnitelma
6 Liite 6. Varauspäätös
7 Liite 7, Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto
8 Liite 8. Yhtiöjärjestysluonnos 9.4.2014
9 Liite 9. Lasipalatsin Mediakeskus Oy:n lausunto 28.3.2014
10 Liite 10. Perustamissopimusluonnos 18.3.2014

Otteet

Ote Otteen liitteet
Föreningen Konstsamfundet rf Kunnallisvalitus, valtuusto

Liite 5
Liite 6

Lasipalatsin Mediakeskus Oy Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta
Oikeuspalvelut
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Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.05.2014 § 556

HEL 2013-013193 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se 
päättäisi seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
luovuttamaan apporttiomaisuutena Fastighets Ab Glaspalatset i 
Helsingfors -nimiselle yhtiölle Helsingin kaupungin 4. kaupunginosan 
(Kamppi) korttelin nro 194 tontilla nro 1 sijaitsevan Lasipalatsin 
rakennuksen liitteenä 1 olevan osakassopimusluonnoksen ja liitteenä 2 
olevan apporttisopimusluonnoksen mukaisesti sekä tekemään osakas- 
ja apporttisopimuksiin mahdollisesti tarvittavia muutoksia ja 
tarkistuksia.

Apporttisopimuksen mukainen luovutus tehdään viipymättä 
muodostettavaa tonttia koskevan asemakaavamuutoksen tultua 
voimaan.

B

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan laadittavan asemakaavamuutoksen mukaisen Helsingin 
kaupungin 4. kaupunginosan korttelin nro 194 tontin nro 2 Fastighets 
Ab Glaspalatset i Helsingfors -nimiselle yhtiölle taidemuseota ja 
toimisto- sekä liiketiloja varten lautakunnan määräämästä ajankohdasta 
alkaen 31.12.2075 saakka ja muuten seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 
21 euron kerrosneliömetrihintaa museotilan, 32 euron 
kerrosneliömetrihintaa toimistotilan ja 53 euron kerrosneliömetrihintaa 
liiketilojen kerrosalojen osalta. Maanalaisten tilojen 
kerrosneliömetrihinta on puolet maanpäällisten tilojen 
kerrosalahinnasta. Tontin pääkäyttötarkoitusten kerrosalamäärät 
vahvistuvat asemakaavan muutoksessa.
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2

Muuten noudatetaan tavanomaisia liike- ja toimistotonttien sekä 
maanalaisten tilojen vuokrasopimuslomakkeiden vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti määräämiä lisäehtoja.

05.05.2014 Pöydälle

16.12.2013 Ehdotuksen mukaan

09.12.2013 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 06.03.2014 § 116

HEL 2013-013193 T 10 01 01 00

Kiinteistökartta 87/676 494, Mannerheimintie 22-24

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus

A

hyväksyisi omalta osaltaan Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingfors -
nimisen yhtiön perustamisen ja liitteenä nro 5 olevan yhtiöjärjestys- ja 
osakassopimusluonnoksen ja

oikeuttaisi kaupunginkanslian oikeuspalvelut tekemään 
yhtiöjärjestykseen ja osakassopimukseen mahdollisesti tarvittavia 
pienehköjä muutoksia ja tarkistuksia sekä merkitsemään 
perustamisvaiheessa kaikki C-sarjan osakkeet nrot C1 - C2869 sekä 
osoittaisi niihin tarvittavan määrärahan 2 869 euroa sekä  

kehottaisi kaupunginkanslian oikeuspalveluja esittämään yhtiön 
perustamissopimukseen, että yhtiön hallitukseen rakennusvaiheen 
ajaksi valitaan 3 jäsentä, ja esittämään hallituksen kaupungin 
varsinaisen jäsenen.

B
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oikeuttaisi kiinteistölautakunnan luovuttamaan apporttiomaisuutena 
Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingfors -nimiselle yhtiölle Helsingin 
kaupungin 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin nro 194 tontilla nro 1 
sijaitsevan Lasipalatsin rakennuksen osakassopimuksen ja liitteenä nro 
6 olevan apporttisopimuksen mukaisesti sekä tekemään 
apporttisopimukseen mahdollisesti tarvittavia pienehköjä muutoksia ja 
tarkistuksia.

C

oikeuttaisi kiinteistölautakunnan vuokraamaan laadittavan 
asemakaavan muutoksen mukaisen Helsingin kaupungin 4. 
kaupunginosan korttelin nro 194 tontin nro 2 Fastighets Ab 
Glaspalatset i Helsingfors -nimiselle yhtiölle taidemuseota ja toimisto- 
sekä liiketiloja varten lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 
31.12.2075 saakka ja muuten seuraavin ehdoin:

1       

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 
21 euron kerrosneliömetrihintaa museotilan, 32 euron 
kerrosneliömetrihintaa toimistotilan ja 53 euron kerrosneliömetrihintaa 
liiketilojen kerrosalojen osalta. Maanalaisten tilojen 
kerrosneliömetrihinta on puolet maanpäällisten tilojen 
kerrosalahinnasta. Tontin pääkäyttötarkoitusten kerrosalamäärät 
vahvistuvat asemakaavan muutoksessa.

2       

Muuten noudatetaan tavanomaisia liike- ja toimistotonttien sekä 
maanalaisten tilojen vuokrasopimuslomakkeiden vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti määräämiä lisäehtoja.

28.11.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
virastopäällikkö
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Esko Patrikainen, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi
Markku Metsäranta, toimitilapäällikkö, puhelin: 310 40369

markku.metsaranta(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 12.11.2013
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HEL 2013-013193 T 10 01 01 00

Kiinteistöviraston tonttiosasto pyytää asemakaavaosaston lausuntoa 
Amos Andersonin taidemuseon hakemuksesta varata Lasipalatsi sekä 
kortteliaukion alainen tila taidemuseon toteuttamisedellytyksien 
selvittämistä varten. 

Föreningen Konstsamfundet r.f. on osoittanut kaupunginhallitukselle 
14.10.2013 päivätyn hakemuksen, jossa hakija pyytää Helsingin 
kaupunkia tekemään tonttivarauksen osasta Kampin tonttia 4194/1 
(osoite Mannerheimintie 22-24). Hakija on laadituttanut Haahtela-
rakennuttaminen Oy:llä Amos Andersonin Taidemuseon 
hankesuunnitelman (26.6.2013), jossa on tutkittu mahdollisuutta 
sijoittaa museon toiminta Lasipalatsin yhteyteen. 

Lasipalatsin rakennus ja tontti ovat kaupungin omistuksessa sekä 
kiinteistö-viraston hallinnoinnissa. Rakennus luovutettaisiin apporttina 
ja kaavoitettava tontti pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella 
perustettavalle yhtiölle, jossa myös kaupunki olisi osakkaana. 
Uudisrakentaminen sijoittuisi Lasipalatsin ja ns. Turun kasarmin -
rakennuksen välisen torin alle. 

Hankkeen toteuttaminen edellyttää asemakaavan muutosta. Tavoite 
on, että rakentaminen alkaisi vuonna 2015 ja avajaiset olisivat vuonna 
2017. 

Varauksen valmistelua varten tonttiosasto pyytää asemakaavaosaston 
lausuntoa varaushakemuksesta. Lausunto pyydetään asian valmistelun 
kiireellisyyden vuoksi antamaan viimeistään 15.11.2013 mennessä. 
Varausesityksen tekeminen kaupunginhallitukselle on tarkoitus viedä 
kiinteistölautakunnan kokoukseen marraskuussa 2013. 

Hakemussuunnitelma 26.6.2013

Hankesuunnitelman mukaan Amos Andersonin museotilat käsittävät 
Bio Rexin puoleisen osan Lasipalatsista sekä sen siipien rajaaman 
maanalaisen kaksikerroksisen tilan. Maanalainen museotila rajautuu 
Pisaran lippuhalliin ja sen Pisaran yleissuunnitelmaluonnoksessa 
esitettyyn koneportaan sijaintivaihtoehtoon. 

Museotilojen laajuus Lasipalatsin rakennuksessa on n. 2440 kem2 ja 
aukion alaisessa tilassa 3500 kem2. 

Sisäänkäynti on Bio Rexin sisäänkäyntiaulan kohdalla ja sinne on 
yhteys sekä Mannerheimintien puolelta että aukion puolelta.  Tilojen 
pysty-yhteydet ja esteettömyys edellyttää hissin ja porrasyhteyden 
sijoittamisen Lasipalatsin arkadin alueelle.  Museon toiminta ja 
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tapahtumat laajentuvat myös toriaukiolle tarjoten sille uuden 
identiteetin. 

Tavoitteena on yhtenäinen hyvin muunneltava maanalainen 
näyttelytila, joka on tarvittaessa jaettavissa seinäkkeillä. Lasipalatsin 
puolelle sijoittuu lisäksi tiloja pienimuotoisempaan näyttelytoimintaan.

Uudesta museosta saavutetaan yhteys myös kaupungin maanalaisen 
jalankulkuverkoston liikennevirtoihin Pisaran lippuhallin kautta. 
Huoltoliikenneyhteys museoon on maanalaisesti kaukoliikenteen 
lastausalueen kautta. 

Museon tilojen suunniteltu laajuus on 8 560 netto�m2, josta 
uudisrakentamista on 6 040 m2 ja peruskorjausta 2 520 m2. Hanke 
käsittää lisäksi Lasipalatsin muiden käyttäjien tilojen peruskorjausta 2 
870 m2. Hankkeen kokonaislaajuus on yhteensä 11 430 netto-m2.

Museon arvioidut rakennuskustannukset ovat 41, 4 M€, josta 
uudisrakentamisen osuus on 36,2 M€ ja peruskorjauksen osuus 5,2 
M€. Muiden käyttäjien tilojen peruskorjauksen hinta on 5, 0 M€. 
Yhteensä rakennuskustannukset ovat 46,4 M€

Asemakaavaosasto

Rakennettu ympäristö

SOK:n ja Valion rakennuttama funktionalistinen Lasipalatsi valmistui 
1936 (Viljo Revell, Heimo Riihimäki ja Niilo Kokko). Rakennuksen oli 
tarkoitus palvella vuoden 1940 olympialaisten kisavieraita. 
Liikehuoneistoja, ravintoloita ja elokuvateatterin sisältävä Lasipalatsi 
suunniteltiin alun perin väliaikaisrakennukseksi, joka oli tarkoitus 
myöhemmin purkaa suuremman liikerakennuksen tieltä. 

Lasipalatsi peruskorjattiin 1998 kulttuuri- ja mediakeskukseksi. Siinä 
yhteydessä määriteltiin myös rakennuksen suojeluarvot ja suojeltavat 
sisätilat. Lasipalatsin kulttuuri- ja mediakeskuksessa toimii kahviloita, 
ravintoloita ja monia media-alan yrityksiä. Rakennuksessa on myös 
elokuvateatteri Bio Rex, nettipalveluita ja näyttelytiloja. Lasipalatsin 
kerrosala on n. 5500 kem2.

Turun kasarmin talousrakennus vuodelta 1833 (C.L. Engel) toimi linja-
autoasemana. Rakennuksessa on nykyisin on ravintoloita, toimistotiloja  
ja näyttelytila Laituri. Turun kasarmin kerrosala on n. 1200 kem2.

Lasipalatsin aukio oli linja-autokenttänä Kampin keskuksen 
työmaavaiheeseen asti. Aukio otettiin tapahtumakäyttöön ja 
rakennettiin ja varustettiin ravintoloiden ulkotarjoilualueiksi 2005 
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(määräaikaisilla rakennusluvilla). Lasipalatsin aukiota vuokrataan 
erilaisille kaupunkitapahtumille. 

Kortteli rajautuu lounaassa Narinkka-toriin  ja sen alaiseen 
kaukoliikenteen tavara-asemaan ja sen asiakasliikenteen pysäköinti- ja 
lastausalueeseen. Korttelin alapuolella kalliossa on metrotunnelipari ja 
metrotunneleiden välissä raiteenvaihtotunneli. 

Maaperä

Alue on maaperältään kitkamaata ja kallioista ja hyvää rakentamiseen. 
Maan pinta on noin + 9 …+ 10. Kallion pinta laskee pohjoisesta etelään 
päin noin + 5:stä  - 5:een. Simonpuistikon kohdalla on täyte- ja 
savikerroksia noin 3 - 6 m. Mannerheimintien länsipuolella alkaa melko 
syvä  täyte- ja savialue, joka on pohjaveden riskialuetta. Läheisyydessä 
sijaitsevien puupaaluperusteisten rakennusten kuten Rautatieasema ja 
Postitalo, takia pohjavedet eivät saa laskea myöskään museokorttelin 
alueella.  

Metron katto on ylimmillään noin tasolla - 14 ja lattia - 20. 
Metrotunneleiden yläpuolella voidaan louhia tasolle - 4, jolloin metron 
yläpuolelle jää vielä 10 m kalliota. Työnaikaisista louhinnoista tärinä- ja 
muut vaikutukset on otettava huomioon.  Alueen vaikutuspiirissä on 
Salomonkadun 250 autopaikkaa käsittävä pysäköintilaitos. Laitoksen 
lattia on tasolla noin - 3. Alueen pohjoiskulmaa leikkaa jätevesitunneli, 
jonka katto on - 22. 

Lasipalatsi on perustettu maanvaraisesti anturoilla. Turun kasarmissa 
on kivilatomusperustukset. Kampin keskuksen työmaan yhteydessä 
Narinkan puoleiset perustukset vahvistettiin.

Kunnallisteknisiä verkostoja alueella on kaukolämpöjohto 300 mm ja 
sadevesiviemäri 300 mm sekä sähkö- ja tietoliikennekaapeleita.

Suunnittelu- ja päätöksentekotilanne

Kortteli 4194 on rakennuskiellossa asemakaavan muuttamista varten. 
Korttelin asemakaava nro 447 on vuodelta 1906. Sen rajat ovat 
täsmentyneet ympäröivien alueiden asemakaavoituksen yhteydessä.

Lasipalatsi sisältyy valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun 
kulttuuriympäristöön (RKY 2009, Vakuutusyhtiö Pohjan talo, Lasipalatsi 
ja Rautatalo). 

Yleiskaava 2002:ssa kortteli on keskustatoimintojen aluetta, 
kävelykeskustan aluetta sekä kulttuurihistoriallisesti, 
rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää 
aluetta. 
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Kamppi-Töölönlahti osayleiskaavassa (vuodelta 1991) Lasipalatsin 
korttelialue kuuluu yleisten rakennusten alueeseen, jolle sai sijoittaa 
linja-autoaseman sekä liiketilaa. Turun kasarmi ja Lasipalatsi ovat 
suojeltavia rakennuksia. 

Kampin ja terminaalialueen asemakaavaluonnoksessa 
(kaupunkisuunnittelulautakunta 31.10.1996) Lasipalatsi oli yleisten - ja 
liikerakennusten korttelialuetta (Y+K) ja Turun kasarmi linja-
autoaseman korttelialuetta (LA). Molemmat olivat suojeltuja 
rakennuksia (sr). Aukio oli merkitty jalankulkuaukioksi, jonka alapuolelle 
sai rakentaa maanalaisia tiloja.  

Kampin keskuksen asemakaava vuodelta 2000 oli pohjana suunnittelu- 
ja tarjouskilpailulle. Lasipalatsin kortteli ei sisältynyt Kampin keskuksen 
asemakaavaan. Kampin keskuksen toteuttamissopimus SRV:n kanssa 
sisälsi option Lasipalatsikorttelin keskiosan kehittämisestä. Aukion alle 
oli tarkoitus sijoittaa kaksi kerrosta liiketilaa ja sen alle pysäköintiä. 
SRV luopui sopimusoptiosta.  

Kaupunginjohtajan keskustakirjasto-työryhmä selvitti 2008 kirjaston 
sijoittamista korttelin keskelle. Ratkaisu perustui lasikatteiseen 
keskitilaan sekä laajaan maanalaiseen rakentamiseen. 

Pisaran yleissuunnitelmasta antamassaan lausunnossa 26.5.2011 
kaupunkisuunnittelulautakunta edellytti, että Lasipalatsinaukiolle 
johtavan liukuporrasyhteyden ja siihen liittyvien sisäänkäyntitilojen ja 
muiden järjestelyjen sijoittaminen korttelialueelle tulee tehdä korttelin 
muiden kehittämissuunnitelmien ehdoilla siten, että Lasipalatsin 
korttelin tulevaisuuden kehitysmahdollisuudet säilyvät avoimina.

Parhaillaan valmistellaan asemakaavaa rautateiden lähiliikenteen 
metromaista liikennöintiä varten keskustan alla 
(Pisararata–Centrumslingan). Pisaran keskusta-asema sijoittuu 
Forumin ja Lasipalatsin väliin tasolle -45. Keskusta-aseman 
päälippuhalli sijoittuu Lasipalatsin aukion Turun kasarmin puoleisen 
osan alle. Lasipalatsinaukiolle maan pintaan johtavan 
liukuporrasyhteyden ja siihen liittyvien sisäänkäyntitilojen ja muiden 
järjestelyiden sijoittaminen korttelialueelle suunnitellaan yhteistyössä 
korttelin muun kehittämistyön kanssa.  Asemakaavaluonnos on 
nähtävänä 21.10.- 29.11.2013. Päätös Pisaran toteuttamista tehdään 
aikaisintaan 2015. Pisaran rakentaminen kestää n. 5 vuotta.  

Pisaran hankeryhmä on kaavaillut kortteliaukiolle maanalaisen aseman 
rakentamisen vaatimia työmaan tiloja, ilmanvaihtoyhteyksiä, 
poistumisteitä, rakennusmateriaalin varastointia ja pienempikokoisen 
rakennusmateriaalin kuljettamista aseman työmaalle. Liukuporraskuilua 
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käytettäisiin työmaan kuljetuksiin. Näitä ratkaisuja suunnitellaan 
vuoden 2014 alkupuolella. 

Lausunto

Hakemuksen tarkoittamat toimenpiteet ovat periaatteessa korttelille 
hyväksyttyjen kaavoitus- ja kehittämistavoitteiden mukaisia. 
Museotoiminta sopii kortteliin ja sen sijaintiin keskustassa sekä korttelin 
toiminnalliseen rooliin edellyttäen, että Lasipalatsin toiminnallinen 
monipuolisuus säilytetään.  

Suunnitelma tulee sovittaa Lasipalatsin sekä Turun kasarmin 
hyväksyttyihin rakennussuojelun tavoitteisiin. Tämä edellyttää 
suunnitteluvaiheen yhteistyötä kaupunginmuseon ja museoviraston 
kanssa. 

Lasipalatsin aukio on yksi hienoista ja keskeisistä kantakaupungin 
aukioista, jota määrittää erityisesti Lasipalatsin mittakaava ja hallittu 
arkkitehtuuri. Nämä vaatimukset tulee ottaa huomioon asettaa erityisiä 
hankkeen arkkitehtisuunnittelussa sekä aukiotilan suunnittelussa. 

Suunnitelma tulee sovittaa kortteliaukion kaupunkikuvallisiin sekä 
tapahtuma- ja terassikäytön hyväksyttyihin tavoitteisiin. Aukion osalta 
tärkeä tavoite on avoin liikkumismahdollisuus alueella ja sen läpi 
jalankulun painopistesuunnissa. Edelleen tärkeä tavoite on kahviloiden 
ja ravintoloiden ulkotarjoilualueet sekä toiminta kaupunkitapahtumien 
näyttämönä. Museon oma ulkotoiminta täydentää näitä toimintoja, 
mutta ei voi korvata niitä. 

Museolle ei voi erottaa omaa erillistä piha-aluetta eikä korttelialueelle 
saa sijoittaa autopaikkoja, jätehuollon tiloja tai huoltoliikennejärjestelyjä 
pihatasoon. Asemakaavassa määriteltävät autopaikat tulee sijoittaa 
yleiseen pysäköintilaitokseen. Alue tulee huoltaa maanalaisesti 
kaukoliikenteen tavara-aseman asiakasliikennetilan kautta. 

Kortteli on pohjaveden riskialueen läheisyydessä, jonka vuoksi 
pohjavesi ei saa laskea rakentamistyön aikana eikä lopputilanteessa.

Museon suunnittelu tulee sovittaa yhteen Pisaran suunnittelun kanssa. 
Pisaran keskusta-aseman lippuhalli oheistoimintoineen on esitetty 
museotilan viereen. Sijainti on parhaillaan nähtävillä olevan 
Pisararadan asemakaavaluonnoksen mukainen ratkaisu. Pisaran 
keskusta-aseman suunnittelu käynnistyy vuoden 2014 alussa. Tässä 
vaiheessa selviää yksityiskohtaisesti Pisaran lippuhallin sijainti-, tila - ja 
yhteysvaatimukset sekä näiden tuomat reunaehdot museohankkeelle. 
Tämä edellyttää suunnitteluyhteistyötä Pisaran suunnitteluryhmän 
kanssa.
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Pisaran ja museon suunnitelmien tulee sopia toisiinsa. On 
todennäköistä, että museo rakennetaan ennen Pisaraa. Niiden 
yhtäaikaisen tai vaiheittaisen rakentamisen mahdollisuus tulee myös 
selvittää ja varmistaa. Samoin tulee selvittää, missä laajuudessa 
museon toteuttamisen yhteydessä on rakennettava Pisaran lippuhallin 
rakentamisen edellyttämiä valmistelevia järjestelyjä ja rakenteita. 
Samalla tulee varmistaa työmaa-aikaisten tilajärjestelyjen riittävyys. 
Samanaikainen suunnittelu mahdollistaa mm. maaperä- ja 
pohjatutkimusten yhteensovittamisen. 

Asemakaavoitus ja hankkeen suunnittelu edellyttää tiivistä yhteistyötä 
myös kaupungin hallintokuntien kanssa. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto valmistelee Lasipalatsin korttelin 
asemakaavaa vuoden 2014 aikana, jolloin asemakaavan muutos on 
kaupunginvaltuustossa vuoden 2015 aikana. Valmistelu- ja 
käsittelyaika riippuu myös hakijan suunnittelu- ja selvitystyön sekä 
Pisaran suunnitteluyhteistyön aikataulusta ja tuloksista. 
Kaupunkisuunnitteluvirasto pyrkii kiirehtimään Pisaran lippuhallin 
ratkaisujen suunnittelua, jotta museohankkeen tarvitsemat tiedot ovat 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa käytettävissä. 

Kortteli on tarkoitus asemakaavoittaa kortteliksi, jossa tonttijako 
määritellään toiminnallisten kokonaisuuksien mukaan 
tarkoituksenmukaisella tavalla. Kortteliaukio on korttelin sisäinen 
jalankulkualkio, jonka alla on museon tiloja ja Pisaran lippuhallin tiloja. 
Aukio voi olla oma tonttinsa tai se voidaan jakaa kuulumaan 
rakennuksien yhteyteen muodostuviin tontteihin. 

Asemakaavassa tavoitetta Lasipalatsin toiminnallisesta 
monipuolisuudesta ja elävyydestä sekä Lasipalatsin aukion roolia 
jalankulkualueena, oleskeluaukiona ja kaupunkitapahtumien 
näyttämönä käsitellään asemakaavan tarkkuudella. Siksi on tärkeää, 
että nämä tavoitteet varmistetaan rakennuksen luovutusta ja yhtiön 
muodostamista koskevissa sopimuksissa.  

Asemakaavaosasto puoltaa varaushakemusta edellä olevilla 
suunnittelua ja toteuttamista sekä suunnitteluyhteistyötä koskevilla 
ehdoilla.
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Lisätiedot
Ilpo Forssen, projektipäällikkö, puhelin: 310 37199
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Seija Narvi, insinööri, puhelin: 310 37255

seija.narvi(a)hel.fi
Jukka Tarkkala, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37302
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§ 199
Kaartinkaupungin katu- ja katuaukioalueita, a-b-c-d alueella -8 tason 
yläpuolista tilaa koskevan asemakaavan muuttaminen (nro 12165, 
Erottajan katuaukio)

HEL 2012-006973 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 3. kaupunginosan (Kaartinkaupunki) katu- ja 
katuaukioalueita, a-b-c-d alueella -8 tason yläpuolista tilaa koskevan 
asemakaavan muutosehdotuksen 21.5.2013 päivätyn ja 1.4.2014 
muutetun piirustuksen nro 12165 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12165 kartta, päivätty 21.5.2013, 
muutettu 1.4.2014

2 Tehdyt muutokset
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12165 selostus, päivätty 

21.5.2013, muutettu 1.4.2014, päivitetty Kslk:n 1.4.2014 päätöksen 
mukaiseksi

4 Havainnekuva 1.4.2014
5 Vuorovaikutusraportti 21.5.2013, täydennetty 1.4.2014
6 Osa päätöshistoriaa 
7 Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
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Liite 5
Liite 7

Ilmatieteenlaitos
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Esplanadin puiston länsipäässä Ruotsalaisen teatterin 
edustalla. Kaava-alueeseen kuuluvat Erottaja ja sitä ympäröivät 
Mannerheimintien sekä Pohjois- ja Eteläesplanadin katualueet.

Tarkistettu asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa Erottajan 
katutilan muuttamisen katuaukioksi. Kaava-alue on merkitty 
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvan kannalta 
arvokkaaksi ympäristökokonaisuudeksi. Kaava-alue liitetään osaksi 
kävelykeskustaa ja Esplanadin kaupunkitilaa. Mannerheimintien 
keskiosan ja reunavyöhykkeen sekä Pohjoisesplanadin puurivit 
säilytetään. Jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä parannetaan. Linja-
autoliikenteen päätepysäkit poistuvat aukiolta. Käytöstä poistunut 
Stockmannin ajoramppi puretaan. Mannerheimintielle tulee uusi 
suojatie Erottajalta Bulevardille. Alueen jatkosuunnittelu, mukaan lukien 
katusuunnitelma, tehdään yhteistyössä Ruotsalaisen teatterin kanssa. 
On varmistettava, että teatteritoiminnan tarpeet otetaan huomioon.

Aukio muuttuu autottomaksi oleskelu- ja jalankulkualueeksi sekä 
kaupunkitapahtumien alueeksi, johon saa sijoittaa kioskin (enintään 70 
m²) ja ulkotarjoilualueen.

Erottajan katuaukion rakentaminen aiheuttaa yhdyskuntataloudellisia 
kustannuksia kaupungille. Suunnitelman kustannusennuste on 2,5 milj. 
euroa.

Esittelijän perustelut

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa alue on puistoaluetta ja kävelykeskusta-
aluetta. Alue on määritelty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti 
ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi. Maan-alaisessa 
yleiskaavassa on suunniteltu metrotunneli Erottajan aukion alapuolelle 
tasolle -25. Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan 
mukainen. 
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Alueella on voimassa olevissa asemakaavoissa nro 461, nro 463, nro 
1529, nro 5790 ja nro 6632 kaava-alue on katualuetta.

Erottajan maanalaisen pysäköintiluolan voimassa oleva maanalainen 
asemakaava nro 10814 ulottuu kaava-alueen eteläosan alle tason -8 
alapuolelle.

Erottaja sisältyy valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun 
kulttuuriympäristöön (Museoviraston RKY-inventointi 2009, Esplanadi - 
Bulevardi).

Kaupunki omistaa alueella olevat katualueet. Erottajalla olevan 
ajorampin ja maanalaisen väestönsuojatilan omistaa Stockmann Oyj 
Abp. Rampin kyljessä olevan maanalaisen sähkönsyöttöaseman 
omistaa HKL-liikelaitos. Sen ylläpidosta ja huollosta vastaa Helsingin 
Energia -liikelaitos ja Helen Sähköverkko Oy.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavaluonnoksen nähtävilläolo-vaiheessa on jätetty kaksi 
kirjallista mielipidettä, jotka koskivat Stockmannin entisen 
pysäköintilaitoksen ajoluiskaa, väestönsuojaa sekä sen kyljessä 
sijaitsevaa raitiotiesähkön syöttöasemaa. Mielipiteet on otettu 
huomioon asemakaava-aluetta koskevilta osiltaan.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
2.8.–2.9.2013.

Ehdotuksesta on tehty yksi muistutus. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa Helsingin Energia -liikelaitos ja Helen Sähköverkko Oy, 
liikennelaitos-liikelaitos, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymä, Ilmatieteen laitos, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus, ympäristökeskus, kaupunginmuseon johtokunta, 
kiinteistövirasto, rakennusvalvontavirasto ja sen 
kaupunkikuvaneuvottelukunta, yleisten töiden lautakunta ja 
pelastuslautakunta.

Muistutus

Garantiföreningen för Svenska Teatern rf, Stiftelsen för Svenska 
Teatern i Helsingfors rs, Nya Teaterhus-Aktiebolaget i Helsingfors 
esittävät muistutuksessaan, että Svenska Teatern tarvitsee lisää linja-
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auto-, taksi- ja invapaikkoja sekä nykyistä laajemmat 
ajoneuvoliikenteen tilat aukiolle palvelemaan teatterin huoltoliikennettä.

Asemakaavan muutosehdotusta ei ole muistutuksen johdosta muutettu. 
Erottajan aukion asemakaavanmuutoksen ensisijaisena tavoitteena on 
aukion kehittäminen autottomana oleskelu- ja jalankulkualueena. 
Teatterikiinteistöön liittyvät saatto- ja huoltoliikenteen tarpeet on otettu 
huomioon Ruotsalaisen teatterin ja sen ympäristön asemakaavassa 
nro 11887 sekä Erottajan liikennesuunnitelmassa. 
Saattoliikennepaikkojen lisääminen on ristiriidassa kaavan 
päätavoitteen ja aukiolle suunniteltujen muiden toimintojen kanssa. 
Teatterin saattoliikenteen järjestelyjä on tarkoituksenmukaista 
tarkastella lähemmin Erottajan aukion ja sen lähiympäristön 
jatkosuunnittelussa, jolloin eri toiminnoille varattavat alueet 
yksityiskohtaisemmin määritellään.

Lausunnot

Viranomaisten kannanotot kohdistuivat aukion puurivien ja puuryhmän 
säilyttämisen perusteisiin, ohjeellisen tarjoilukioskin kokoon, kioskiin 
sisällytettävien toimintojen määrään ja teknisiin yhteyksiin, 
pyöräpysäköintipaikkojen merkitsemiseen aukiolle sekä aukion 
jäsentelyyn ja toiminnallisiin rajauksiin. Lisäksi esitettiin aukion 
historiallisen arvon korostamista kaavamääräyksissä.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo, että 
asemakaavan muutos huomioi hyvin arvokkaan kulttuuriympäristön 
sekä mahdollistaa hyvän ja viihtyisän kaupunkiympäristön 
muotoutumisen. 

Kaupunginmuseon johtokunta, rakennusvalvontavirasto ja yleisten 
töiden lautakunta esittävät, että asemakaavamääräyksissä ja 
jatkosuunnittelussa tulee korostaa ensisijaisesti alueen historiallista 
merkitystä kaupunkikuvallisen arvon edellä. Aukion uudehkon puurivin 
erillinen historialliseen arvoon perustuva säilytysmääräys tulee poistaa. 
Kaupunginmuseon johtokunta esittää lisäksi, että kaavaan tulee lisätä 
ympäristöhistoriallisen selvityksen laatimista edellyttävä kaavamääräys.

Kiinteistövirasto, rakennusvalvontavirasto, 
kaupunkikuvaneuvottelukunta ja yleisten töiden lautakunta esittävät 
tutkittavaksi tarjoilukioskin enimmäiskoon kasvattamista 30–40 m²:een, 
mikä on usein toimijoiden tarvitsema pinta-ala vastaavissa hankkeissa. 
Tilan pitäisi olla suurempi, jos sähkönsyöttöaseman yhteydet ja 
ilmanvaihto sijoitetaan kioskin yhteyteen.

Rakennusvalvontavirasto, sen kaupunkikuvaneuvottelukunta ja yleisten 
töiden lautakunta esittävät lisättäväksi määräyksen siitä, että 
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tarjoilukioskiin saa sijoittaa matkailuneuvonnan palvelupisteen ja siihen 
tulee sijoittaa yleisö-wc -tilat sekä määräyksen aukion selkeyttämisestä 
toiminnallisesti ja tilallisesti.

Pelastuslautakunta toteaa, että Stockmannin väestönsuojan 
sortumankestävä hätäpoistumisreitti ja poikkeusolojen ilmanvaihto 
tulee olla mahdollista toteuttaa muutosalueella jatkossakin.

Huoltoreitin mitoituksessa Ruotsalaisen teatterin eteläsivulle tulee 
huomioida pelastusajoneuvon ajomahdollisuus.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Asemakaavan muutosehdotusta on lausuntojen johdosta muutettu 
siten, että aukion puurivien ja puuryhmän merkinnät on tarkistettu, 
ohjeellisen tarjoilukioskin kokoa on kasvatettu 70 m²:iin ja kioskiin 
sisällytettävien toimintojen määrää ja teknisiä yhteyksiä on tarkennettu. 
Pyöräpysäköinnille on osoitettu kaksi ohjeellista aukion osaa ja aukion 
jäsentelyä ja toiminnallisia rajauksia on tarkistettu. Lisäksi 
kaavamääräyksiä on tarkistettu painottamalla aukion 
kulttuurihistoriallista arvoa kaupunkikuvallisen merkityksen edelle. 

Muutokset ilmenevät tarkemmin kaavaselostuksesta ja liitteestä 
"Tehdyt muutokset".

Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien kanssa. 

Muilta lausunnoissa esitetyiltä osin ehdotusta ei ole katsottu olevan 
tarpeen muuttaa. Asemakaavassa on osoitettu vain alueen 
pääkäyttötarkoitusten asemakaavatasoiset tilavaraukset ja rajaukset 
siten, että rakennusviraston katusuunnittelussa on mahdollisimman 
suuri liikkumavara. Asemakaavamääräykset vesiaiheesta ja 
taideteoksesta perustuvat käytyyn vuorovaikutukseen ja alueen 
käyttöhistoriaan. Erillisten kioskien kieltäminen on myös perusteltua, 
jotta alue säilyy kaupunkikuvallisesti korkeatasoisena.

Pelastusajoneuvon ajomahdollisuus on ratkaistu Ruotsalaisen teatterin 
ja sen ympäristön asemakaavassa nro 11887 sekä Erottajan 
liikennesuunnitelmassa. Väestönsuojan poikkeusolojen 
ilmanvaihtojärjestelyjen osalta tilanne on alkuperäisten suunnitelmien 
mukainen. Maanalaisen väestönsuojan ja sähkönsyöttöaseman 
kulkuyhteydet sekä sähkönsyöttöaseman ilmanvaihtojärjestelyt 
esitetään sijoitettavaksi kioskirakennuksen yhteyteen. 

Vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät muistutuksesta ja 
lausunnoista sekä niiden vastineet laajemmin.

Muut tehdyt muutokset
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Kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty joitakin teknisluonteisia 
tarkistuksia, jotka eivät muuta kaavaehdotuksen sisältöä. 
Asemakaavamääräysten jäsentelyä on muutettu. Vastaavat jäsentelyyn 
liittyvät muutokset on siirretty selostukseen.

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

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen 
mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12165 kartta, päivätty 21.5.2013, 
muutettu 1.4.2014

2 Tehdyt muutokset
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12165 selostus, päivätty 

21.5.2013, muutettu 1.4.2014, päivitetty Kslk:n 1.4.2014 päätöksen 
mukaiseksi

4 Havainnekuva 1.4.2014
5 Vuorovaikutusraportti 21.5.2013, täydennetty 1.4.2014
6 Osa päätöshistoriaa 
7 Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Oheismateriaali

1 Ilmakuva

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 5
Liite 7

Ilmatieteenlaitos
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Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Kaupunginmuseon johtokunta
Rakennusvalvontavirasto
Ympäristökeskus
Helsingin Energia -liikelaitos
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.05.2014 § 532

HEL 2012-006973 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 3. kaupunginosan 
(Kaartinkaupunki) katu- ja katuaukioalueiden a-b-c-d alueella -8 tason 
yläpuolista tilaa koskevan asemakaavan muutosehdotuksen 21.5.2013 
päivätyn ja 1.4.2014 muutetun piirustuksen nro 12165 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Käsittely

05.05.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään jäsen Rantalan vastaehdotuksen mukaisesti.

Vastaehdotus:
Marcus Rantala: lisäys 4kpl jälkeen:

Alueen jatkosuunnittelu, mukaan lukien katusuunnitelma, tehdään 
yhteistyössä Ruotsalaisen teatterin kanssa. On varmistettava, että 
teatteritoiminnan tarpeet otetaan huomioon.
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Kannattaja: Lasse Männistö

28.04.2014 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 01.04.2014 § 91

HEL 2012-006973 T 10 03 03

Ksv 0888_6, Erottaja, karttaruutu G3 4918 T1

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 21.5.2013 päivätyn ja 1.4.2014 muutetun 3. kaupunginosan 
(Kaartinkaupunki) katu- ja katuaukioalueita, a-b-c-d alueella -8 
tason yläpuolista tilaa koskevan asemakaavan 
muutosehdotuksen nro 12165 hyväksymistä ja ettei tehty 
muistutus ja annetut lausunnot anna aihetta muihin 
toimenpiteisiin.

 ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville. 
Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien 
kanssa, joiden etua muutokset koskevat.

Lisäksi lautakunta päättää antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan 
vuorovaikutusraportista ilmenevän vastauksen kaupungin perusteltuna 
kannanottona tehtyyn muistutukseen.

21.05.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
virastopäällikkö
Mikko Aho

Lisätiedot
Kajsa Lybeck, arkkitehti, puhelin: 310 37052

kajsa.lybeck(a)hel.fi
Anne Karppinen, arkkitehti, puhelin: 310 37200

anne.karppinen(a)hel.fi
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Pekka Nikulainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37122
pekka.nikulainen(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 24.09.2013 § 68

HEL 2012-006973 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon 
Erottajanaukion asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12165. 

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Erottajan 
katutilan muuttaminen katuaukioksi. Kaupunginmuseo on lausunut 
aiemmin Ruotsalaisen teatterin, Erottajan, Teatteriesplanadin ja 
ympärillä olevien katualueiden asemakaavan muutosluonnoksesta 
(7.4.2009). Tuolloin asemakaavan muutosalue oli erilaajuinen kuin nyt 
lausunnolla oleva Erottajanaukion asemakaava-alue. Kaava-alue käsitti 
aiemmin Ruotsalaisen teatterin kiinteistön ja osan Esplanadipuistoa. 
Museon lausunto koski siis osittain asioita, joita nyt esillä olevassa 
kaavaehdotuksessa ei enää ole. Erottajanaukiota koskien museo katsoi 
lausunnossaan 2009, että aukiosta tulisi laatia historiallinen selvitys 
ennen aukion yksityiskohtaisempaa suunnittelua. 

Erottaja on suunniteltu alun perin 1800-luvun alussa 
asemakaavalliseksi saumakohdaksi ja kaupungin eri koordinaatistojen 
yhdistäjäksi. Vuoden 1814 kaavaluonnoksessa Erottaja esiintyi 
puurivien reunustamana kolmiotorina. Puurivejä ei kuitenkaan koskaan 
istutettu eikä niitä myöhemmissä suunnitelmissa enää esitetty. 
Erottajasta muodostui kuitenkin kaupunkikuvallisesti tärkeä, avoimena 
pysynyt aukio. Erottaja on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi 
rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY 2009) osana Esplanadi – 
Bulevardi -kokonaisuutta, näiden kahden puistokadun yhdistäjänä ja 
merkittävänä kaupunkirakenteen nivelkohtana. 

Kaupunginmuseon johtokunta katsoo, että asemakaavan 
muutosehdotuksesta ei välity tarpeeksi alueen historiallisten arvojen 
huomioonottaminen. Koska aluetta koskevaa historiallista selvitystä ei 
ole laadittu kaavatyön taustaksi, katsoo museon johtokunta, että se 
tulee laatia ennen alueen yleissuunnittelua. Vaatimus tulee erikseen 
merkitä asemakaavakarttaan, esimerkiksi lisäyksenä: 
”Katuaukiokokonaisuudesta tulee laatia julkisen tilan yleissuunnitelma 
sekä sen osana julkisen tilan valaistuksen kokonaissuunnitelma. 
Suunnitelmia varten on laadittava ympäristöhistoriallinen selvitys.” 
Yleissuunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen historialliset arvot, 
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säilyneet tai palautettavat ominaispiirteet, rakenteet ja materiaalit 
laaditun historiaselvityksen pohjalta. 

Kaupunginmuseon johtokunta katsoo myös, että kaavamääräyksiin 
tulee tuoda Erottajan historiallinen merkitys alueen ensisijaisena 
arvona kaupunkikuvallisuuden sijaan. Kaupunkikuvallisuus on toki 
tärkeä visuaalinen ja kokemuksellinen arvo, mutta alueen todistusarvot 
ovat sen historiallisissa arvoissa: niin kaavoitushistorian, pääkaupungin 
rakentumisen kuin rakennushistoriallisten arvojen summana. 

Asemakaavaan on merkitty Eteläesplanadin suuntainen kaksirivinen 
puukuja, joka määrätään säilytettäväksi historiallisesti ja 
kaupunkikuvallisesti arvokkaana puurivinä. Kuitenkaan puurivi ei ole 
historiallinen vaan nykyiset puut ovat verrattain nuoria eikä tällaista 
puuriviä ole ko. paikassa ollut esimerkiksi vanhojen valokuvien 
perusteella vaan aukio on ollut avoin. Johtokunta esittää, ettei puita 
esitetä kaavassa säilytettäviksi erillisellä kaavamääräyksellä. 

Kaupunginmuseon johtokunta puoltaa kaavaehdotusta vain esitetyin 
muutoksin korjattuna.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Anne Mäkinen

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

johanna.bjorkman(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 20.08.2013 § 325

HEL 2012-006973 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Erottajan aukio on merkittävä liikenteen solmukohta ja kaupunkiaukio 
Helsingin keskustassa. Se on tärkeä keskeinen kaupunkitila, jonka 
rakennustaiteelliset, maisema-arkkitehtoniset ja teknistaloudelliset 
ratkaisut tulee tehdä huolellisesti yhteistyössä rakennusviraston 
kanssa. Asemakaavan laadinnan yhteydessä aukiolle ei luotu 
kokonaiskonseptia, vaan se laaditaan rakennusvirastossa kaavan 
saatua lainvoiman. Tästä syystä yleisten töiden lautakunnan mielestä 
ei ole tarkoituksenmukaista rajata aukion toimintoja ja tiloja liian 
tiukasti. Jatkosuunnittelulle on hyvä jättää liikkumavaraa ja 
ratkaisuvaihtoehtoja.
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Kaavamuutosalueelle on merkitty kaupunkikuvallisesti tärkeä puuryhmä 
ja puurivejä, jotka on asemakaavamuutosehdotuksessa merkitty 
säilytettäviksi. Mannerheimintiellä ja Esplanadeilla on ollut puurivit 
reunustamassa katutiloja. Pohjois-Esplanadin ja Mannerheimintien 
risteyksessä olevat puut on istutettu rakennusvirastossa 1980-luvun 
lopussa tehdyn suunnitelman mukaan. Koska aukion toiminnallista 
tarkastelua ei ole tehty riittävän laajasti ja yksittäisten puiden 
säilyttäminen historiallisista perusteita ei ole arvotettu riittävän 
kattavasti, tulee puiden sijainti merkitä asemakaavaan ohjeellisena tai 
maininnalla, että aukiolle on istutettava puita, joiden sommittelun 
periaatteet ja sijainti pohjautuvat aukion historiaan. Tämän vuoksi puita 
koskevia merkintöjä tulee vielä tarkistaa yhdessä rakennusviraston 
kanssa.

Aukion toimintojen mitoitusta tulee tarkistaa vielä kertaalleen, niin että 
se on toimivaa. Polkupyörien vuokrauspisteen laitteet ja muut 
pyöräpysäköintiratkaisut tulee mitoittaa aukiolle yhdessä istutusten, 
turisti-infopisteen ja kahvilakioskin kanssa. 

Erottajan aukio on kiinnostava: sinne on myös esitetty kahvilaravintolaa 
kesäkausiksi. Tarjoilukioskin tila tulee mitoittaa aukiolle suunnitellun 
toiminnan vaatimusten mukaan. Asemakaavaehdotuksessa aukiolle 
merkitty kioskitila on nyt 15 neliömetriä. Tämä on pienen katukioskin 
mitoitus. Tarjoilukioski ja kahvilaravintola tarvitsevat toimiakseen 
nykyvaatimusten mukaan huomattavasti enemmän tilaa. Myös 
Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto on kertonut, että 
aukiolle tarvitaan informaatiokioski turisteille. Tämä on tarkoituksen 
mukaista merkitä myös asemakaavaan pysyvänä kioskirakennuksena 
ja esimerkiksi kasvattamalla kahvilakioskin rakennusalaa. Aukiolle 
kaivataan myös yleisökäymälää, joka voisi sijaita samassa 
rakennuksessa yhdessä tarjoilukioskin ja turistien informaatiopisteen 
kanssa. Kaavamääräysten tulee yleisten töiden lautakunnan mielestä 
näiltä osin vastata todellista tilantarvetta ja tukea toimintaa.

Taideteoksen ja vesiaiheen sijoittamisen salliminen erikseen 
asemakaavalla on tarpeetonta samoin kuin maininta siitä, että aukiolle 
ei saa rakentaa muita kioskeja. Erottajalle tulee osoittaa riittävästi 
rakennusalaa, jotta vältytään useammalta erilliseltä rakennelmalta ja 
pömpeliltä. Riskinä on, että aukiosta muodostuu sekava ja siten 
huonosti toimiva, jos aukiolle tulevien toimintojen ja tarpeiden 
tilavaatimuksiin ei varauduta asemakaavavaiheessa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä edellä esitetyin muutoksin.

Käsittely
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20.08.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Pörrö Sahlberg: Lausunnosta tulisi poistaa kappale (3) joka alkaa 
"Kaavamuutosalueelle on merkitty kaupunkikuvallisesti tärkeä 
puuryhmä...." kokonaisuudessaan. 

Kannattajat: Antti Möller

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausunnosta tulisi poistaa kappale (3) joka alkaa 
"Kaavamuutosalueelle on merkitty kaupunkikuvallisesti tärkeä 
puuryhmä...." kokonaisuudessaan. 

Jaa-äänet: 5
Sini Korpinen, Maria Landén, Jarmo Nieminen, Henrik Nyholm, Dennis 
Pasterstein

Ei-äänet: 2
Antti Möller, Pörrö Sahlberg

Tyhjä: 1
Tuomo Valokainen

Poissa: 1
Tuula Hänninen

13.08.2013 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 1.8.2013

HEL 2012-006973 T 10 03 03

Kiinteistövirasto toteaa 3. kaupunginosan (Kaartinkaupunki) Erottajan 
katuaukion asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12165 seuraavaa:

Kaupunki omistaa alueella olevat katualueet. Erottajalla olevan 
ajorampin ja maanalaisen väestönsuojatilan omistaa Stockmann Oyj 
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Abp, jolle alue on vuokrattu. Asemakaavaehdotuksen mukaan 
ajoramppi puretaan, mistä johtuen vuokrasopimus joudutaan 
asemakaavamuutoksen voimaantultua irtisanomaan. 
Vuokrasopimuksen päättyessä ajorampin purkaminen ja siitä 
aiheutuvat kustannukset kuuluvat sopimuksen mukaan vuokralaiselle. 

Asemakaavan muutos mahdollistaa enintään 15 m2:n 
tarjoilukioskirakennuksen ja siihen liittyvän ulkotarjoilualueen 
sijoittamisen alueelle. Kiinteistövirasto esittää tutkittavaksi 
mahdollisuutta tarjoilukioskirakennuksen enimmäiskoon 
kasvattamiseksi n. 30-40 m2:een, mikä on kiinteistöviraston 
kokemuksen mukaan usein toimijoiden tarvitsema pinta-ala 
vastaavissa hankkeissa. Kun otetaan lisäksi huomioon, että 
sähkönsyöttöaseman yhteydet ja ilmanvaihto tulee sijoittaa kioskin 
yhteyteen, suurempi tila varmistaisi tilan soveltuvuuden 
tarkoitukseensa. Asemakaavamuutoksen toteutusvaiheessa 
kiinteistövirasto järjestää luovutuskilpailun kioskia ja ulkotarjoilualuetta 
varten tarvittavasta alueesta. 

Kiinteistövirastolla ei ole muuta huomauttamista muutosehdotukseen. 
Alueen toteutuksen edellyttämistä järjestelyistä tullaan sopimaan 
erikseen asemakaavan muutoksen saatua lainvoiman.

Lisätiedot
Merja Tapalinen, kiinteistölakimies, puhelin: 310 64159

merja.tapalinen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 25.06.2013 § 206

HEL 2012-006973 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa 
ympäristökeskus.

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 18.06.2013 § 82

HEL 2012-006973 T 10 03 03
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Päätös

Pelastuslautakunta antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 3. 
kaupunginosan (Kaartinkaupunki) katu- ja katuaukioalueita, a-b-c-d 
alueella -8 tason yläpuolinen tila, koskevan asemakaavan 
muutosehdotuksesta nro 12165 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että Stockmannin väestönsuojan sortumankestävä 
hätäpoistumisreitti ja poikkeusolojen ilmanvaihto tulee olla mahdollista 
toteuttaa muutosalueella jatkossakin.

Huoltoreitin mitoituksessa Ruotsalaisen teatterin eteläsivulle tulee 
huomioida pelastusajoneuvon ajomahdollisuus.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen(a)hel.fi
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§ 200
Oulunkylän katu-, puisto-, suojaviher- ja lähivirkistysalueiden 
asemakaavan hyväksyminen ja katu- ja suojaviheralueiden 
asemakaavan muuttaminen (nro 12240, Risupadontien ympäristö)

HEL 2013-010352 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Patola) katu-, puisto-, 
suojaviher- ja lähivirkistysalueiden asemakaavaehdotuksen, ja katu- ja 
suojaviheralueiden asemakaavan muutosehdotuksen 26.11.2013 
päivätyn ja 11.4.2014 muutetun piirustuksen nro 12240 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Asemakaavan hyväksymisellä muodostuu uusi kortteli nro 28131.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi
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1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12240 kartta, 
päivätty 26.11.2013, muutettu 11.4.2014

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12240 selostus, 
päivätty 26.11.2013, muutettu 11.4.2014

3 Havainnekuva, 26.11.2013
4 Vuorovaikutusraportti liitteineen 26.11.2013, täydennetty 11.4.2014
5 Osa päätöshistoriaa
6 Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Otteet
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
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Liite 3
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Liite 4
Liite 6

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Oulunkylässä Risupadontien ja Tuusulanväylän välissä.

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus mahdollistavat 
kerrostalorakentamisen Risupadontien varteen ja Kivipadontien 
jatkamisen, jolloin lumen ajosta aiheutuu nykyistä vähemmän häiriötä 
asukkaille. Uusi rakentaminen vähentää Tuusulanväylän liikennemelua 
alueella. Uutta asuinkerrosalaa tulee 14 150 k-m² ja uusia asukkaita n. 
350. Alue on pääosin asemakaavoittamatonta.

Esittelijän perustelut

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista aluetta. Nyt 
laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

Alueella on voimassa oleviin asemakaavoihin nro 6408 ja nro 11570 
merkitty Risupadontien katualue ja Tuusulanväylän varteen 
suojaviheralue. Muu alue on asemakaavoittamatonta.

Kaupunki omistaa alueen.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen valmisteluun liittyen on saatu 
kirjeitse yhdeksän mielipidettä. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty 
keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse.

Mielipiteissä vastustettiin uutta rakentamista, erityisesti uuden 
rakentamisen tiiviyttä ja rakentamista lähelle Risupadontietä, 
viheralueen vähenemistä ja lumenajoa lumen vastaanottopaikalle. 
Mielipiteissä tuotiin esiin, että alueella on vanha tykkitie. Lisäksi 
asukastilaisuudessa keskusteltiin erityisasumisen sopivuudesta 
alueelle.
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Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että 
kaavakarttaan on lisätty tykkitien paikka ja tien dokumentoinnin 
määräys.

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti 
nähtävillä 3.1.–3.2.2014.

Ehdotuksesta saatiin Helsingin Energia -liikelaitoksen, Helen 
Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän 
(HSY), kiinteistöviraston, yleisten töiden lautakunnan, 
pelastuslautakunnan, ympäristökeskuksen, sosiaali- ja terveysviraston, 
kaupunginmuseon sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen (ELY-keskus) lausunnot.

Helsingin Energia -liikelaitoksella, Helen Sähköverkko Oy:llä, 
pelastuslautakunnalla, ympäristökeskuksella ja kaupunginmuseolla ei 
ole muutosehdotukseen huomautettavaa. 

Kiinteistövirasto toteaa, että kaavan toteuttamisesta kaupungille 
aiheutuvia kustannuksia voidaan pitää kohtuullisina ja kaavaa 
toteuttamiskelpoisena sekä asetettujen tavoitteiden mukaisena. 
Toteuttajan kannalta edullisempaa olisi, ettei tontilla 28131/4 
rakennuksen ylimmälle kerrokselle määrättäisi sisäänvetoja tai 
kattoterasseja ja että tontin 28131/2 pieni rakennusoikeus voitaisiin 
toteuttaa kuusikerroksisena. Kiinteistövirasto puoltaa Risupadontien 
ympäristön asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksymistä ja 
pyytää kiinnittämään huomiota tontin toteuttajan kannalta esitettyihin 
edullisempiin vaihtoehtoihin.

Yleisten töiden lautakunta toteaa, että ehdotukseen merkitty 
likimääräinen ulkoilutie Tuusulanväylän meluvallin vierellä on 
suunniteltu polkumaiseksi yhteydeksi. Reittiä ei tule esittää jalankulku- 
ja pyöräilyreittinä, kuten on esitetty liikennesuunnitelmaluonnoksessa.

HSY toteaa, että muutos aiheuttaa Kivipadontielle vesijohdon, 
jätevesiviemärin ja hulevesiviemärin rakentamista n. 40 m.

Sosiaali- ja terveysvirasto toteaa, että asemakaava- ja asemakaavan 
muutosehdotusalueelle asuntolatyyppisten asuinkerrostalojen 
korttelialueelle sijoittuu kehitysvammaisten 20 asukkaan Omaporras-
asuntoryhmä, jolle tarvitaan 1 600 m2 rakennusoikeutta. Ehdotuksessa 
on merkitty AKS- korttelialueen tontille vain 1 350 m2 rakennusoikeutta. 
Esitetyn toiminnan tulee sijoittua tontille halutussa laajuudessa.

Tontin 4 rakennuksen vajaa ylin kerros ja tontin 2 rakennusten 
kerrosluku ovat kaupunkikuvallisesti perusteltuja, selostukseen on 
lisätty Kivipadontien uusien johtojen pituus ja selostuksen 
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liikennesuunnitelmaluonnos-liite on muutettu vastaamaan 
asemakaavaa ja asemakaavamuutosta. Lisäksi sosiaali- ja 
terveysvirasto on tarkistanut kantansa AKS-tontin kerrosalaan ja 
todennut, että tontille merkitty 1 350 k-m2 on riittävä. 

ELY-keskus toteaa, että suunnittelualue on Tuusulanväylältä tulevan 
melun ja liikenteen kuormittamaa. Kaava- ja 
kaavamuutosehdotuksessa niiden torjuntaan on kuitenkin kiinnitetty 
varsin hyvin huomiota. Seuraavat täydennykset / tarkennukset ovat 
kuitenkin tarpeen: 

Tontti 4:
Parvekkeiden rakentaminen tulee kieltää myös talon koillispäätyyn, 
koska siihen kohdistuu enimmillään 66,6 dB:n melutaso (päiväajan 
keskiäänitaso)

Tontti 3:
Talojen väylän puoleiselle luoteisfasadille ei tule rakentaa parvekkeita, 
koska siihen kohdistuu enimmillään 65 dB:n melutaso (päiväajan 
keskiäänitaso. Rakennusten lounaisjulkisivulle rakennettavat 
parvekkeet tulee märäätä lasitettaviksi, koska fasadiin kohdistuu 
enimmillään yli 60 dB:n melutaso (päiväajan keskiäänitaso). Määräys 
läpitalon huoneistoista on myös tarpeen.

Tykkitietä koskevaa smd-kaavamääräystä on syytä täydentää 
arkeologista tutkimista koskevalla vaatimuksella. 

Melumääräyksiä on täydennetty tonttien 3 ja 4 osalta. Tykkitien smd-
määräyksen edellyttämä tien tutkiminen on muutettu arkeologiseksi 
tutkimiseksi.

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

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

ELY-keskuksen lausunnon johdosta asemakaavaehdotukseen tehdyt 
lisäykset ja tarkennukset: 

Uusi kaavamääräys 

 Tontin 3 rakennusten lounais- ja luoteisjulkisivujen parvekkeet 
on lasitettava.

Tarkennetut kaavamääräykset
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 Tonttia 4 koskevaa määräystä, jonka mukaan asunnot eivät saa 
avautua pelkästään Tuusulanväylän suuntaan, on laajennettu 
koskemaan myös tontin 3 asuntoja.

 Tontilla 4 rakennuksen parvekkeiden ja terassien 
sijoittamiskielto on ulotettu koskemaan rakennuksen kumpaakin 
päätyä.

 Tykkitien smd-määräyksen edellyttämä tien tutkiminen on 
muutettu arkeologiseksi tutkimiseksi.

Yleisten töiden lautakunnan ja HSY:n lausunnon johdosta 
asemakaavaselostukseen on tehty seuraavat muutokset:

 Liikennesuunnitelmaluonnos-liite on muutettu ulkoilutien osalta 
vastaamaan kaavamuutoksen merkintää.

 Kivipadontielle rakennettavien vesijohdon, jätevesiviemärin ja 
hulevesiviemärin pituus on lisätty selostukseen.

Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.

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

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen 
mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12240 kartta, 
päivätty 26.11.2013, muutettu 11.4.2014

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12240 selostus, 
päivätty 26.11.2013, muutettu 11.4.2014

3 Havainnekuva, 26.11.2013
4 Vuorovaikutusraportti liitteineen 26.11.2013, täydennetty 11.4.2014
5 Osa päätöshistoriaa
6 Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Oheismateriaali

1 Ilmakuva

Otteet
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.05.2014 § 529

HEL 2013-010352 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 28. kaupunginosan 
(Oulunkylä, Patola) katu-, puisto-, suojaviher- ja lähivirkistysalueiden 
asemakaavaehdotuksen, ja katu- ja suojaviheralueiden asemakaavan 
muutosehdotuksen 26.11.2013 päivätyn ja 11.4.2014 muutetun 
piirustuksen nro 12240 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta 
ilmenevin perustein.
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Asemakaavan hyväksymisellä muodostuu uusi kortteli nro 28131.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 11.4.2014

HEL 2013-010352 T 10 03 03

Ksv 0578_3

28. kaupunginosan (Oulukylä, Patola) korttelia 28131 sekä katu-, 
puisto-, suojaviher- ja lähivirkistysaluetta koskevasta 
asemakaavaehdotuksesta (muodostuu uusi kortteli 28131) ja katu- ja 
suojaviheralueiden asemakaavan muutosehdotuksesta annetut 
lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 26.11.2013 asemakaava- ja 
asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistavat 
kerrostalorakentamisen Risupadontien varteen ja Kivipadontien 
jatkamisen, jolloin lumen ajosta aiheutuu nykyistä vähemmän häiriötä 
asukkaille. Uusi rakentaminen vähentää Tuusulanväylän liikennemelua 
alueella. Uutta asuinkerrosalaa tulee 14 150 k-m² ja uusia asukkaita n. 
350. Alue on pääosin asemakaavoittamatonta.

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti 
nähtävillä 3.1.–3.2.2014.

Ehdotuksesta saatiin Helsingin Energia  liikelaitoksen, Helen 
Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän 
(HSY), kiinteistöviraston, yleisten töiden lautakunnan, 
pelastuslautakunnan, ympäristökeskuksen, sosiaali- ja terveysviraston, 
kaupunginmuseon sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen (ELY-keskus) lausunnot.

Helsingin Energialla (21.2.2014), Helen Sähköverkko Oy:llä (3.2.2014), 
pelastuslautakunnalla (21.1.2014), ympäristökeskuksella (29.1.2014) ja 
kaupunginmuseolla (21.1.2014) ei ole muutosehdotukseen 
huomautettavaa. 
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Kiinteistövirasto toteaa (17.2.2014), että kaavan toteuttamisesta 
kaupungille aiheutuvia kustannuksia voidaan pitää kohtuullisina ja 
kaavaa toteuttamiskelpoisena sekä asetettujen tavoitteiden mukaisena. 
Toteuttajan kannalta edullisempaa olisi, ettei tontilla 28131/4 
rakennuksen ylimmälle kerrokselle määrättäisi sisäänvetoja tai 
kattoterasseja ja että tontin 28131/2 pieni rakennusoikeus voitaisiin 
toteuttaa kuusikerroksisena. Kiinteistövirasto puoltaa Risupadontien 
ympäristön asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksymistä ja 
pyytää kiinnittämään huomiota tontin toteuttajan kannalta esitettyihin 
edullisempiin vaihtoehtoihin.

Yleisten töiden lautakunta toteaa (4.2.2014), että ehdotukseen merkitty 
likimääräinen ulkoilutie Tuusulanväylän meluvallin vierellä on 
suunniteltu polkumaiseksi yhteydeksi. Reittiä ei tule esittää jalankulku- 
ja pyöräilyreittinä, kuten on esitetty liikennesuunnitelmaluonnoksessa.

HSY:n vesihuolto toteaa (13.2.2014), että muutos aiheuttaa 
Kivipadontielle vesijohdon, jätevesiviemärin ja hulevesiviemärin 
rakentamista n. 40 m.

Sosiaali- ja terveysvirasto toteaa (17.2.2014), että asemakaava- ja 
asemakaavan muutosehdotusalueelle asuntolatyyppisten 
asuinkerrostalojen korttelialueelle AKS sijoittuu kehitysvammaisten 20 
asukkaan Omaporras-asuntoryhmä, jolle tarvitaan 1 600 m2 
rakennusoikeutta. Ehdotuksessa on merkitty AKS korttelialueen tontille 
vain 1 350 m2 rakennusoikeutta. Esitetyn toiminnan tulee sijoittua 
tontille halutussa laajuudessa.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että tontin 4 rakennuksen vajaa ylin 
kerros ja tontin 2 rakennusten kerrosluku ovat kaupunkikuvallisesti 
perusteltuja, selostukseen on lisätty Kivipadontien uusien johtojen 
pituus ja selostuksen liikennesuunnitelmaluonnos-liite on muutettu 
vastaamaan asemakaavaa ja asemakaavamuutosta. Lisäksi sosiaali- 
ja terveysvirasto on tarkistanut kantansa AKS-tontin kerrosalaan ja 
todennut, että tontille merkitty 1 350 k-m2 on riittävä. 

ELY-keskus toteaa (24.1.2014), että suunnittelualue on 
Tuusulanväylältä tulevan melun ja liikenteen kuormittamaa. Kaava- ja 
kaavamuutosehdotuksessa niiden torjuntaan on kuitenkin kiinnitetty 
varsin hyvin huomiota. Seuraavat täydennykset/tarkennukset ovat 
kuitenkin tarpeen: 

Tontti 4
Parvekkeiden rakentaminen tulee kieltää myös talon koillispäätyyn, 
koska siihen kohdistuu enimmillään 66,6 dB:n melutaso (päiväajan 
keskiäänitaso)



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2014 65 (294)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/10
21.05.2014

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

Tontti 3
Talojen väylän puoleiselle luoteisfasadille ei tule rakentaa parvekkeita, 
koska siihen kohdistuu enimmillään 65 dB:n melutaso (päiväajan 
keskiäänitaso. Rakennusten lounaisjulkisivulle rakennettavat 
parvekkeet tulee märäätä lasitettaviksi, koska fasadiin kohdistuu 
enimmillään yli 60 dB:n melutaso (päiväajan keskiäänitaso). Määräys 
läpitalon huoneistoista on myös tarpeen.

Tykkitietä koskevaa smd-kaavamääräystä on syytä täydentää 
arkeologista tutkimista koskevalla vaatimuksella. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että melumääräyksiä on täydennetty 
tonttien 3 ja 4 osalta. Tykkitien smd-määräyksen edellyttämä tien 
tutkiminen on muutettu arkeologiseksi tutkimiseksi.

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

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

ELY-keskuksen lausunnon johdosta asemakaavaehdotukseen tehdyt 
lisäykset ja tarkennukset: 

Uusi kaavamääräys 

 Tontin 3 rakennusten lounais- ja luoteisjulkisivujen parvekkeet 
on lasitettava.

Tarkennetut kaavamääräykset

 Tonttia 4 koskevaa määräystä, jonka mukaan asunnot eivät saa 
avautua pelkästään Tuusulanväylän suuntaan, on laajennettu 
koskemaan myös tontin 3 asuntoja.

 Tontilla 4 rakennuksen parvekkeiden ja terassien 
sijoittamiskielto on ulotettu koskemaan rakennuksen kumpaakin 
päätyä.

 Tykkitien smd-määräyksen edellyttämä tien tutkiminen on 
muutettu arkeologiseksi tutkimiseksi.

Yleisten töiden lautakunnan ja HSY:n lausunnon johdosta 
asemakaavaselostukseen on tehty seuraavat muutokset:

 Liikennesuunnitelmaluonnos-liite on muutettu ulkoilutien osalta 
vastaamaan kaavamuutoksen merkintää.

 Kivipadontielle rakennettavien vesijohdon, jätevesiviemärin ja 
hulevesiviemärin pituus on lisätty selostukseen.

Jatkotoimenpiteet
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Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.

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

Lisätiedot
Sari Ruotsalainen, arkkitehti, puhelin: 310 37373

sari.ruotsalainen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveysvirasto 17.2.2014

HEL 2013-010352 T 10 03 03

Asemakaavan muutosalueelle asuntolatyyppisten asuinkerrostalojen 
korttelialueelle AKS sijoittuu kehitysvammaisten 20 asukkaan 
omaporras asuntoryhmä, jolle tarvitaan 1600 m2 rakennusoikeutta. 
Asemakaavan muutosehdotuksessa on merkitty AKS korttelialueen 
tontille vain 1350 m2 rakennusoikeutta. Esitetyn toiminnan tulee 
sijoittua tontille halutussa laajuudessa.

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 04.02.2014 § 46

HEL 2013-010352 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistaa kuuden kerrostalon 
rakentamisen Risupadontien varteen sekä Kivipadontien jatkamisen 
pohjoiseen. Risupadontien varren uuteen kortteliin 28131 on merkitty 4 
ohjeellista tonttia, joista 2, 3 ja 4 ovat asuinkerrostalojen korttelialuetta 
(AK) ja tontti 1 asuntolatyyppisten asuinkerrostalojen korttelialuetta 
(AKS). Korttelissa on rakennusalat kuudelle 4–6-kerroksiselle 
kerrostalolle. Pysäköinti on pääosin autotalleissa ja -katoksissa alueen 
reunoilla.

Kaavan toteutuminen muuttaa Risupadontien varren rakennetuksi ja 
lisää kysyttyjen kerrostaloasuntojen määrää hyvien liikenneyhteyksien 
ja ulkoilumaastojen tuntumassa.

Asemakaavassa ja asemakaavan muutoksessa Risupadontien 
kääntöpaikka pienenee ja alueella toteutetaan vieraspysäköintipaikat. 
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Kivipadontietä jatketaan pohjoiseen noin 100 metriä ja Hirsipadontien 
ja Kivipadontien jatkeen risteystä korotetaan. Jalankulku- ja 
pyöräilyreittiä Maunulan suuntaan tullaan parantamaan. Asemakaavan 
ja asemakaavan muutoksen toteuttamisesta aiheutuu kaupungille 
kustannuksia kaupunkisuunnitteluviraston arvion mukaan 220 000 
euroa. 

Asemakaavaehdotuksessa merkitty likimääräinen ulkoilutie 
Tuusulanväylän meluvallin vierellä on suunniteltu polkumaiseksi 
yhteydeksi. Reittiä ei tule esittää jalankulku- ja pyöräilyreittinä, kuten on 
esitetty liikennesuunnitelmaluonnoksessa. 

Rakentamisella ei ole merkittävää vaikutusta alueen maisemaan eikä 
laajaan Oulunkylän liikuntapuiston ja Maunulan Suursuonpuiston 
muodostamaan puistokokonaisuuteen. Aluetta voidaan edelleen 
kehittää asuinalueiden välisenä, laajana kaupunginosapuistona.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaava ja asemakaavan 
muutosta nro 12240 edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 21.01.2014 § 9

HEL 2013-010352 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti todeta, että sillä ei ole huomautettavaa 
esitettyyn asemakaavan muutokseen.

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
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Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 21.1.2014

HEL 2013-010352 T 10 03 03

Kaupunginsuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Oulunkylän, Patolan (28.ko) asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 
ehdotuksesta nro 12240, Risupadontien ympäristön asemakaavan 
muutosehdotuksesta. Kaupunginmuseo lausuu asiasta 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistaa kuuden kerrostalon 
rakentamisen Risupadontien ja Tuusulanväylän väliin, vähentää 
Tuusulanväylän liikennemelua sekä Kivipadontien jatkamisen 
pohjoiseen lumenkaatopaikalle.

Kaavoitustyön yhteydessä paljastui Risupadontien kääntöpaikan ja 
Tuusulantien välissä sijaitseva museoviranomaisille entuudestaan 
tuntematon 1. maailmansodan aikaisen tykkitien katkelma. Se liittyi 
mahdollisesti lähistöllä sijaitsevien tukikohtien XXII:1 (Maunula) ja 
XXI:6 (Patola) huoltoreitteihin. Kaupunginmuseo on tutustunut 
tykkitiehen kaavoituksen yhteydessä. Tietä on jäljellä noin 45 m, se on 
noin 4,5 m leveä ja mukulakivetty keskiosa on noin 2,5 m leveä. 
Etelälaidalla näkyy oja. Pohjoispuolinen oja on peittynyt aikojen 
kuluessa maa-aineksella. Koska kyseessä on katkelma jo valtaosaltaan 
tuhoutuneesta kokonaisuudesta, kohde voidaan poistaa 
museoviranomaisten tekemän tutkimuksen jälkeen.

Tykkitie on merkitty asemakaavakarttaan kaava-alueen eteläosaan 
aluerajauksena ja smd-merkinnällä ja seuraavalla määräyksellä: 
Rakentamisen alle jäävä osa muinaismuistolain suojaamasta 1. 
maailmansodan aikaisesta tykkitiestä. Ennen rakennustöiden 
aloittamista tulee suorittaa tykkitien tutkiminen ja dokumentointi.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostuksessa mainitaan 
myös että muinaismuistolain (295/1963) 15 § pykälän mukaisesti 
rakennushankkeen toteuttaja vastaa tutkimuskustannuksista.

Asemakaavakartassa ja sen selostuksessa olevat määräykset ovat 
riittävät. 

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan ja 
asemakaavan muutosehdotuksesta.

Lisätiedot
Markku Heikkinen, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552

markku.heikkinen(a)hel.fi
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Ympäristölautakunta 14.01.2014 § 7

HEL 2013-010352 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa 
ympäristökeskus.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.11.2013 § 393

HEL 2013-010352 T 10 03 03

Ksv 0578_3, karttaruutu G6

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 lähettää 26.11.2013 päivätyn 28. kaupunginosan (Oulunkylä, 
Patola) korttelin 28131 sekä katu-, puisto-, suojaviher- ja 
lähivirkistysalueiden asemakaavaehdotuksen ja katu- ja 
suojaviheralueiden asemakaavan muutosehdotuksen nro 12240 
kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin 
mielipiteisiin.

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

Käsittely

26.11.2013 Ehdotuksen mukaan

Olavi Veltheim: Selostusta muutetaan siirtämällä sivulta 11 lause: 
"Hirsipadontien alueen kaavamuutoksen yhteydessä on suunniteltu 
parannuksia Hirsipadontien liikennejärjestelyihin (liikennesuunnitelma 
kslk 1.11.2011)" oikeaan paikkaan sivulle 7.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
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Olavi Veltheim

Lisätiedot
Sari Ruotsalainen, arkkitehti, puhelin: 310 37373

sari.ruotsalainen(a)hel.fi
Jyri Hirsimäki, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37213

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

peik.salonen(a)hel.fi
Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

kari.tenkanen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 8.10.2013

HEL 2013-010352 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt rakennusviraston kannanottoa 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta 
11.10.2013 mennessä. Asemakaavan muutosalue sijaitsee 28. 
kaupunginosassa (Oulunkylä). Alue sijaitsee Risupadontien ja 
Tuusulanväylän välissä. 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa 
kerrostalorakentaminen Risupadontien varressa, vähentää 
Tuusulanväylän liikenne-melua alueella sekä muuttaa ajoreittiä lumen 
vastaanottopaikalle paikkaan, jossa ajosta aiheutuu nykyistä 
vähemmän häiriötä alueen asukkaille.

Asemakaavan muutoksessa Risupadontien ja Tuusulanväylän väliselle 
alueelle on merkitty uusi kortteli 28131 ja sille 4 ohjeellista tonttia, joista 
2, 3 ja 4 ovat asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK) ja tontti 1 asuntola-
tyyppisten asuinkerrostalojen korttelialuetta (AKS). Korttelissa on 
rakennusalat kuudelle kerrostalolle, joista kolme sijoittuu Risupadontien 
varteen ja yksi melusuojaksi Tuusulanväylän suuntaisesti. Kaksi 
rakennusta rakentuu Kivipadontien uuden jatkeen tuntumaan. 
Pysäköinti on pääosin autotalleissa ja -katoksissa.

Risupadontien korkeusasema muuttuu kadun nykyisestä 
korkeusasemasta Kivipadontien liittymän johdosta. Asemakaavassa 
tulee esittää kadun tasauksen mukaiset uudet likimääräiset korkeudet. 

Asemakaavan jatkosuunnittelussa tulee huomioida 
lumenvastaanottopaikan toiminta. Rakennusvirastolla on mahdollisesti 
tulevaisuudessa tarve pitää vastaanottopaikkaa avoimena myös 
yöaikaan. Tarve riippuu muiden vastaanottopaikkojen mahdollisesta 
sulkemisesta. Mahdollinen meluhaitta lumenajosta Kivipadontien 
jatkeen lähitaloihin tulee ottaa huomioon.
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Rakennusvirastolla ei ole muuta huomautettavaa Risupadontien varren 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tai asemakaavan 
muutosluonnoksesta. 

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
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§ 201
Herttoniemen korttelin 43270 sekä tori- ja katualueiden 
asemakaavan muuttaminen (nro 12235, Laivalahdenkaari 1)

HEL 2012-004483 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 43. kaupunginosan (Herttoniemi, Herttoniemenranta) korttelin 
nro 43270 sekä tori- ja katualueiden asemakaavan muutosehdotuksen 
1.10.2013 päivätyn piirustuksen nro 12235 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Valtuusto edellyttää, että selvitetään yleisten töiden 
lautakunnan lausunnon mukaisesti, että koulun kohdalla 
oleva Petter Wetterin tien kevyen liikenteen osuudelle 
annetaan toinen nimi väärinkäsityksen estämiseksi taksi- ja 
hätäajoneuvoliikenteessä. Uusi nimi voisi olla esimerkiksi 
Adriananpolku, jolloin uusi Adriananpuistikkon ja sen viertä 
kulkevan vihreän kevyen liikenteen raitin voisi paremmin 
mieltää yhdeksi koulurakennusta tukevaksi 
kokonaisuudeksi. (Henrik Nyholm)

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa oli ehdotettu hyväksyttäväksi 
seuraavat kaksi toivomuspontta:

Valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu Sami Muttilaisen kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet saada 
Laivalahdenkaari 1:n katutason tiloihin myös julkisia palveluja ja 
yhteisiä tiloja asukkaiden käyttöön.

Valtuutettu Henrik Nyholm oli valtuutettu Sami Muttilaisen 
kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Valtuusto edellyttää, että selvitetään yleisten töiden lautakunnan 
lausunnon mukaisesti, että koulun kohdalla oleva Petter Wetterin tien 
kevyen liikenteen osuudelle annetaan toinen nimi väärinkäsityksen 
estämiseksi taksi- ja hätäajoneuvoliikenteessä. Uusi nimi voisi olla 
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esimerkiksi Adriananpolku, jolloin uusi Adriananpuistikkon ja sen viertä 
kulkevan vihreän kevyen liikenteen raitin voisi paremmin mieltää 
yhdeksi koulurakennusta tukevaksi kokonaisuudeksi.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi 
yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen: 
Toivomusponsien hyväksymisestä äänestetään erikseen. 

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

2 äänestys

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet 
saada Laivalahdenkaari 1:n katutason tiloihin myös julkisia palveluja ja 
yhteisiä tiloja asukkaiden käyttöön.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 32
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku 
Ingervo, Helena Kantola, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Vesa Korkkula, 
Tuuli Kousa, Harri Lindell, Eija Loukoila, Petra Malin, Sami Muttilainen, 
Terhi Mäki, Henrik Nyholm, Sara Paavolainen, Erkki Perälä, Sirpa 
Puhakka, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Leo 
Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 4
Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Risto Rautava, Wille Rydman

Tyhjä: 46
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-
Seljavaara, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, 
Fatbardhe Hetemaj, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, 
Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, 
Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Pekka Majuri, Elina Moisio, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo 
Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Osku 
Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Marcus 
Rantala, Tatu Rauhamäki, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura 
Rissanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Johanna 
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Sydänmaa, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, 
Markku Vuorinen

Poissa: 3
Eero Heinäluoma, Nils Torvalds, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen 
ehdottamaa toivomuspontta.

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

3 äänestys

JAA-ehdotus: valtuusto edellyttää että selvitetään Yleisten töiden 
lautakunnan lausunnon mukaisesti että koulun kohdalla oleva Petter 
Wetterin tien kevyen liikenteen osuudelle annetaan toinen nimi 
väärinkäsityksen estämiseksi taksi- ja hätäajoneuvoliikenteessä. Uusi 
nimi voisi olla esimerkiksi Adriananpolku, jolloin uusi 
Adriananpuistikkon ja sen viertä kulkevan vihreän kevyen liikenteen 
raitin voisi paremmin mieltää yhdeksi koulurakennusta tukevaksi 
kokonaisuudeksi.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 67
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Mika Ebeling, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin 
Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Seppo 
Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso 
Kivekäs, Vesa Korkkula, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, 
Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Pekka Majuri, Petra Malin, Elina Moisio, 
Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo 
Nieminen, Henrik Nyholm, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki 
Perälä, Sirpa Puhakka, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas 
Rantanen, Tatu Rauhamäki, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura 
Rissanen, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Osmo 
Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, 
Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, 
Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Pertti Villo, Markku Vuorinen, 
Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 1
Rene Hursti
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Tyhjä: 14
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Nina Huru, Kauko Koskinen, 
Minerva Krohn, Harri Lindell, Seija Muurinen, Björn Månsson, Matti 
Niiranen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Wille 
Rydman, Ulla-Marja Urho

Poissa: 3
Eero Heinäluoma, Nils Torvalds, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Henrik Nyholmin 
ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12235 kartta, päivätty 1.10.2013
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12235 selostus, päivätty 

1.10.2013, tarkistettu 9.4.2014
3 Havainnekuva, 1.10.2013
4 Vuorovaikutusraportti 1.10.2013, täydennetty 9.4.2014
5 Osa päätöshistoriaa 
6 Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 6

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Herttoniemenrannassa, osoitteessa Laivalahdenkaari 1.

Asemakaavan muutosehdotuksella rakentamaton yleisten rakennusten 
tontti muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi sekä puistikoksi, 
jota Petter Wetterin tien kevyen liikenteen raitti ja asuntotontilla 
sijaitsevat aukiomaiset kulkuväylät ympäröivät. Alueen yhteenlaskettu 
rakennusoikeuden määrä on 7 700 k-m². Asukasmääräksi on arvioitu 
noin 160.

Kaavamuutoksesta seuraa alustavan arvion mukaan 
kokonaisuudessaan noin 550 000 euron toteuttamiskustannukset (alv 
0%). Puiston osuus tästä on noin 270 000 euroa ja katujen 140 000 
euroa.

Esittelijän perustelut

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista asumisen ja 
toimitilojen aluetta. Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan 
mukainen.

Alueella on voimassa asemakaava nro 10480, jonka mukaan 
muutoksen kohteena oleva tontti on yleisten rakennusten 
korttelialuetta.

Kaupunki omistaa alueen.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti.

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on saatu kirjeitse yhteensä 
kahdeksan mielipidettä. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty 
keskustelutilaisuudessa.

Suurinta huomiota mielipiteissä kohdistettiin koulun edustan ja koululle 
suuntautuvan liikenteen turvallisuuteen. Lisäksi mielipiteitä kohdistettiin 
mm. julkisten palveluiden sijoittumiseen Herttoniemessä, julkisten 
palvelutilojen rakentamiseen muutosalueella, liiketilojen rakentamisen 
hyviin ja huonoihin vaikutuksiin, naapuritaloista avautuviin näkymiin, 
rakennusten massoitteluun ja korkeuteen sekä pysäköinnin 
järjestelyihin.
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Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
18.10.–18.11.2013.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Asemakaavan 
muutosehdotuksesta saaduissa lausunnoissa Helen Sähköverkko 
Oy:llä, ympäristökeskuksella ja opetusvirastolla ei ole huomauttamista 
asemakaavan muutoksesta.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lausunnossa 
todetaan, että muutosehdotus ei edellytä aluetta palvelevien yleisten 
vesijohtojen ja viemäreiden siirtämistä. 

Pelastuslautakunnan lausunnossa todetaan, että kortteleiden 
rakennusten sijoittelussa ja ajojärjestelyissä tulee huomioida, että 
pelastustoiminta onnettomuuden sattuessa on mahdollista.

Yleisten töiden lautakunnan lausunnossa ehdotetaan, että koulun 
kohdalla oleva Petter Wetterin tien kevyen liikenteen osalle annetaan 
toinen nimi väärinkäsityksen estämiseksi taksi- ja 
hätäajoneuvoliikenteessä. Kevyen liikenteen raitin eteläpuolella olevalle 
aukiolle lautakunta ehdottaa puuryhmän istuttamista, jolloin ajoneuvolla 
ajaminen puistomaiselle Laivalahden puistotielle olisi nykyistä 
vähemmän houkuttelevaa ja raskasrakenteiset ympäristöä rumentavat 
ajoesteet voidaan korvata esteettisemmillä esteillä. Yleisten töiden 
lautakunta puoltaa kaavamuutosta edellä esitetyin huomautuksin.

Petter Wetterin tien nimeä ei kevyen liikenteen yhteyden kohdalla ole 
muutettu, sillä osoite on vakiintunut ja tiettävästi toiminut tähän asti 
hyvin. Petter Wetterin tien nimenmuutoksesta seuraisi pitkäaikaista 
sekaannusta ja haittaa alueen toimijoille ja satunnaisille kävijöille.

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

Lausunnot eivät anna aihetta muuttaa asemakaavan muutosehdotusta. 
Kaavaselostuksen liiteaineistoon on lausuntojen johdosta lisätty 
pelastusreittikaavio ja yhdyskuntataloudelliset kustannukset on 
päivitetty kaavaselostukseen. Kaavaselostusta on täydennetty 
jatkosuunnittelun perusteella maaperän pilaantuneisuutta koskevien 
tietojen osalta.

Asemakaavan muutosehdotukseen ei ole tehty muutoksia, joten 
ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Kaavamuutosehdotukseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen 
mukainen.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12235 kartta, päivätty 1.10.2013
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12235 selostus, päivätty 

1.10.2013, tarkistettu 9.4.2014
3 Havainnekuva, 1.10.2013
4 Vuorovaikutusraportti 1.10.2013, täydennetty 9.4.2014
5 Osa päätöshistoriaa 
6 Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Oheismateriaali

1 Ilmakuva

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 6

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Pelastuslautakunta
Ympäristökeskus
Opetusvirasto
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.05.2014 § 530

HEL 2012-004483 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 43. kaupunginosan (Herttoniemi, 
Herttoniemenranta) korttelin nro 43270 sekä tori- ja katualueiden 
asemakaavan muutosehdotuksen 1.10.2013 päivätyn piirustuksen nro 
12235 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 9.4.2014

HEL 2012-004483 T 10 03 03

Ksv 3363_3

43. kaupunginosan (Herttoniemi) korttelia 43270 sekä tori- ja 
katualueita koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta 12235 
annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 1.10.2013 asemakaavan 12234 
muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutoksella rakentamaton yleisten rakennusten tontti 
muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi sekä puistikoksi, jota 
Petter Wetterin tien kevyen liikenteen raitti ja asuntotontilla sijaitsevat 
aukiomaiset kulkuväylät ympäröivät. Alueen yhteenlaskettu 
rakennusoikeuden määrä on 7700 k-m². 

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
18.10.–18.11.2013.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Asemakaavan 
muutosehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin 
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seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän, ympäristökeskuksen, 
opetusviraston, pelastuslautakunnan ja yleisten töiden lautakunnan 
lausunnot.

Helen Sähköverkko Oy:llä (25.11.2013), ympäristökeskuksella 
(17.12.2013) ja opetusvirastolla (7.1.2014) ei ole lausunnoissaan 
huomauttamista asemakaavan muutoksen suhteen.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lausunnossa 
(12.12.2013) todetaan, että aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja 
viemärit on rakennettu valmiiksi. Muutosehdotus ei edellytä niiden 
siirtämistä. Korttelin alueella sijaitsee käytöstä poistettu 
vesihuoltotunneli ja yksityisiä hulevesiviemäreitä.

Pelastuslautakunnan lausunnossa (17.12.2013) todetaan, että 
kortteleiden rakennusten sijoittelussa ja ajojärjestelyissä tulee 
huomioida, että pelastustoiminta onnettomuuden sattuessa on 
mahdollista.

Yleisten töiden lautakunnan lausunnossa (10.12.2013) ehdotetaan, että 
koulun kohdalla oleva Petter Wetterin tien kevyen liikenteen (pp/h) 
osalle annetaan toinen nimi väärinkäsityksen estämiseksi taksi- ja 
hätäajoneuvoliikenteessä. Uusi nimi voisi olla esimerkiksi 
Adriananpolku, jolloin uusi Adriananpuistikko ja sen viertä kulkevan 
vihreän kevyen liikenteen raitin voisi paremmin mieltää yhdeksi 
koulurakennusta tukevaksi kokonaisuudeksi. Kevyen liikenteen raitin 
eteläpuolella olevalle aukiolle lautakunta ehdottaa puuryhmän 
istuttamista, jolloin ajoneuvolla ajaminen puistomaiselle Laivalahden 
puistotielle olisi nykyistä vähemmän houkuttelevaa ja raskasrakenteiset 
ympäristöä rumentavat ajoesteet voidaan korvata esteettisemmillä 
esteillä.

Yleisten alueiden toteuttamiskustannukset ovat alustavan arvion 
mukaan kokonaisuudessaan noin 550 000 euroa (alv 0%). Puiston 
osuus tästä on noin 270 000 euroa ja katujen 140 000 euroa. Yleisten 
töiden lautakunta puoltaa Herttoniemen asemakaavan muutoksen nro 
12235 hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että nimistötoimikunta päätti esittää 
asemakaavaosastolle, että Petter Wetterin tien nimeä kevyen liikenteen 
yhteyden kohdalla ei muuteta. 

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

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset
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Kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo, etteivät lausunnot anna aihetta 
muuttaa asemakaavan muutosehdotusta. Lausunnot on otettu 
huomioon siten, että kaavaselostuksen liiteaineistoon on lisätty 
pelastusreittikaavio ja yhdyskuntataloudelliset kustannukset on 
päivitetty kaavaselostukseen. Kaavaselostusta on täydennetty 
jatkosuunnittelun perusteella maaperän pilaantuneisuutta koskevien 
tietojen osalta.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, ettei asemakaavan 
muutosehdotukseen ole tehty muutoksia, joten ehdotusta ei ole tarpeen 
asettaa uudelleen nähtäville.

Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi

Opetusvirasto 7.1.2014

HEL 2012-004483 T 10 03 03

Kaavaa muutetaan Herttoniemenrannassa, kohteena osoitteessa 
Laivalahdenkaari 1 sijaitsevan korttelin 43270 rakentamaton tontti 1 ja 
sen viereiset katualueet.

Tontille on voimassa olevassa kaavassa suunniteltu rakennettavan 
monitoimitalo mm. kirjaston, sosiaali- ja terveystoimen ja 
aikuisopetuksen tarpeisiin. Toteuttamiseen ei kuitenkaan ole syntynyt 
hanketta. Julkisten palveluiden mahdollisiin keskittämistarpeisiin on 
varauduttu metroaseman korttelia koskevassa asemakaavan 
muutoksessa. Tonttia vastapäätä sijaitsevat Herttoniemenrannan ala-
asteen ja  liikuntahallin rakennukset.

Tontille suunnitellaan pääasiassa asuinrakentamista.

Herttoniemenrannan ala-asteen oppilaaksiottoalueella oppilasennuste 
on laskeva eikä edellytä lisätiloja. Opetustoimella ei ole 
huomautettavaa kaavamuutosta vastaan.

Lisätiedot
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Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291
kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 17.12.2013 § 150

HEL 2012-004483 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle 43. 
kaupunginosan (Herttoniemi, Herttoniemenranta) korttelin 43270 tontin 
1 sekä tori ja katualueen asemakaavan muutosehdotukseen numero 
12235  seuraavan lausunnon:

Kortteleiden rakennusten sijoittelussa ja ajojärjestelyissä tulee 
huomioida, että pelastustoiminta onnettomuuden sattuessa on 
mahdollista.  Palo- ja pelastuskaluston tulee päästä riittävän lähelle 
rakennusta, jotta palon sammuttaminen ja henkilöiden pelastaminen 
rakennuksesta on mahdollista. 

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

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pekka Ronkainen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31031238

pekka.ronkainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 10.12.2013 § 511

HEL 2012-004483 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon.

Asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksella rakentamaton katuaukio ja yleisten 
rakennusten tontti 43270/1 muutetaan kahdeksi asuinkerrostalojen 
korttelialueeksi (AK) ja niiden välissä sijaitsevaksi puistikoksi, jota 
aukiomaiset kulkuväylät ympäröivät. AK -tonttien yhteenlaskettu 
rakennusoikeus on 6 700 k-m2 asuinkerrosalaa ja 1 000 k-m2 
monikäyttötilan kerrosalaa. Petter Wetterin tie koulun ja liikuntahallin 
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edustalla muutetaan kaavassa nykyistä käyttöä vastaten jalankululle ja 
pyöräilylle varatuksi kaduksi

Kaavamuutoksen toteuttamisen seurauksena tontin käyttö 
väliaikaisena pysäköintipaikkana loppuu. Pysäköintipaikoista on 
alueella yleisesti pulaa, joten Laivalahden puistotien varteen on pyritty 
lisäämään mahdollisimman paljon uusia pysäköintipaikkoja.

Lisätilan varaaminen koulutakseille Laivalahden puistotiellä ja erillisen 
pyöräkaistan merkitseminen Petter Wetterin tielle koulun edustalla 
kohentavat jalan ja pyörällä liikkuvien turvallisuutta. Lisäpuuistutukset 
koulun edustalla jäsentävät kävelykatutilaa ja hillitsevät luvatonta 
liikennettä

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta ehdottaa, että koulun kohdalla oleva Petter 
Wetterin tien kevyen liikenteen (pp/h) osalle annetaan toinen nimi 
väärinkäsityksen estämiseksi taksi- ja hätäajoneuvoliikenteessä. Uusi 
nimi voisi olla esimerkiksi Adriananpolku, jolloin uusi 
Adriananpuistikkon ja sen viertä kulkevan vihreän kevyen liikenteen 
raitin voisi paremmin mieltää yhdeksi koulurakennusta tukevaksi 
kokonaisuudeksi. Kevyen liikenteen raitin eteläpuolella olevalle aukiolle 
lautakunta ehdottaa puuryhmän istuttamista, jolloin ajoneuvolla 
ajaminen puistomaiselle Laivalahden puistotielle olisi nykyistä 
vähemmän houkuttelevaa ja raskasrakenteiset ympäristöä rumentavat 
ajoesteet voidaan korvata esteettisemmillä esteillä.  

Kustannukset

Yleisten alueiden toteuttamiskustannukset ovat alustavan arvion 
mukaan kokonaisuudessaan noin 550 000 euroa (alv 0%). Puiston 
osuus tästä on noin 270 000 euroa ja katujen 140 000 euroa. 

Yleisten töiden lautakunta puoltaa Herttoniemen asemakaavan 
muutoksen nro 12235 hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Käsittely

10.12.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos:  Päätösehdotuksen kappale 6 poistetaan.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640
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birgitta.rossing(a)hel.fi
Jenna Ikonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

jenna.i.ikonen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 10.12.2013 § 380

HEL 2012-004483 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon antaa ympäristökeskus.

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 01.10.2013 § 308

HEL 2012-004483 T 10 03 03

Ksv 3363_3, Laivalahdenkaari 1, karttaruutu J4

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 lähettää 1.10.2013 päivätyn 43. kaupunginosan (Herttoniemi, 
Herttoniemenranta) korttelin 43270 sekä tori- ja katualueiden 
asemakaavan muutosehdotuksen nro 12235 
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.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, maaperän pilaantuneisuus, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi
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Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, liikenteen ympäristövaikutukset, puhelin: 310 
37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Maija Rekola, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

maija.rekola(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, kuntatekniikka, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveysvirasto 14.6.2013

HEL 2012-004483 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta 
korttelin 43270 tontille 1 osoitteessa Laivalahdenkaari 1. Tontille 
suunnitellaan asuinrakentamista, liiketiloja ja julkista puistikkoa. 
Asemakaavaluonnosta on valmisteltu 25.4.2012  päivätyn osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman mukaan. 

Tontti on rakentamaton ja sitä käytetään tilapäisenä pysäköintialueena. 
Tontille on voimassa olevassa kaavassa suunniteltu rakennettavan 
Herttoniemenrannan monitoimitalo, jonka on tutkittu sisältävän tiloja 
mm. kirjaston, sosiaali- ja terveystoimen ja aikuisopetuksen tarpeisiin. 
Monitoimitalon toteuttamiselle ei ole syntynyt hanketta. Herttoniemen 
alueen julkisten palveluiden mahdollisiin keskittämistarpeisiin on 
varauduttu metroaseman korttelia koskevassa asemakaavan 
muutoksessa.

Sosiaali- ja terveysvirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutokseen.

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 3.6.2013

HEL 2012-004483 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 
Herttoniemenrantaan, osoitteeseen Laivalahdenkaari 1 laaditusta 
asemakaavaluonnoksesta.

Alue sijaitsee Herttoniemenrannan ytimessä vastapäätä alakoulua, 
jonka yhteydessä toimii urheiluhalli ja hammashoitola. Alue on 
huomattavan keskeinen ollen useiden katuakseleiden ja muiden 
liikkumisreittien päätteenä tai niiden varrella.
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Asemakaavan muutoksella rakentamaton katuaukio ja yleisten 
rakennusten tontti 43270/1 muutetaan kahdeksi asuinkerrostalojen 
korttelialueeksi (AK) ja niiden välissä sijaitsevaksi puistikoksi, jota 
aukiomaiset kulkuväylät ympäröivät. AK-tonteille on mahdollista 
rakentaa asuntojen (6 700 k-m2) lisäksi yhteensä 1 000 k-m2 
monikäyttötilaa. Korttelin 43270 yksikerroksisen osan päälle on 
suunniteltu viherkatto eli piha asukkaille. Petter Wetterin tien osa, joka 
sijaitsee koulun ja liikuntahallin edustalla, muutetaan kaavassa nykyistä 
käyttöä vastaten jalankululle ja pyöräilylle varatuksi kaduksi.

Rakennusvirasto pyytää ottamaan huomioon seuraavat seikat 
asemakaavan valmistelutyössä:

Asemakaavaan on merkitty asemakaava-alueella oleva Petter Wetterin 
tien osuus kevyen liikenteen raitiksi, jolla pelastusajoneuvojen ajo on 
otettava huomioon (pp/h). Tämä kevyen liikenteen raitin osuus kadusta 
tulee nimetä uudelleen väärinkäsitysten välttämiseksi. Tämän lisäksi 
raitin mitoituksessa on varmistettava kahden puurivin tarvitsema 
kasvutila, varsinkin niissä kohdissa, joissa sekä koulu että uudet 
rakennukset sijaitsevat heti raitin vieressä. 

Vaakatasoiset hallintorajat on rakennusvirastossa todettu muun 
muassa kansirakenteiden kantavuussäädösten ja epäselvien 
ylläpitovastuiden takia erittäin ongelmallisiksi kaikkien osapuolten 
kannalta. 

Rakennusviraston kanta on, että korttelialueiden välissä oleva alue 
puistikoineen ja väylineen tulee kuulua korttelialueeseen ja se tulee 
toteuttaa puistikkomaisema pihana, jossa tarvittavat julkiset kulkureitit 
ovat rasitteena. Kaavamerkintä puisto (VP) sekä sitä ympäröivät 
jalankululle ja pyöräilylle varattu katu (pp) tulee poistaa ja nämä alueet 
muuttaa kuuluvaksi osaksi asuin- ja liikehuoneistojen tontteja. Näin 
muodostettava piha palvelee asukkaiden lisäksi tarvittaessa 
rakennusten monikäyttötilojen toimintaa. 

Asuinkortteleiden pysäköinti on sijoitettu maanalaiseen pysäköintitilaan, 
jonka päälle on kaavailtu piazzamaista puistikkoa kevyenliikenteen 
kulkuväylineen. Alue tulee toteuttaa taloyhtiöiden omistukseen jäävänä 
alueena, jonka läpi osoitetaan rasitteena riittävät kevyen liikenteen 
yhteydet. Pihan haluttu ilme ja luonne voidaan varmistaa 
kaavamerkinnöin tai muulla tarkemmalla ohjeistuksella. Toteutus on 
tällöin teknisesti ja aikataulullisesti edullisempaa myös kiinteistölle kuin 
mitä se olisi, jos alue jäisi katu- ja puistoalueeksi. Katualueella 
vaadittavat kuormat ovat huomattavasti suuremmat kuin tonttialueilla. 
Kohdan ollessa katualueetta tulee koko alue riippumatta sen 
käyttötarkoituksesta, joka olisi ensisijaisesti jalankulku ja pyöräily, 
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mitoittaa raskaammille liikennekuormille. Tämä tarkoittaa näin ahtaassa 
paikassa myös vastaavan mitoituksen ulottamista puistoalueelle. 

Jos alue jäisi puisto- ja katualueeksi, pysäköintihallin rakenteet tulee 
viedä riittävän syvälle, jotta kadun toteuttaminen ja kuivatuksen 
järjestäminen jälkeenpäin on mahdollista. Tämä tarkoittaa käytännössä 
vähintään metrin peitesyvyyttä parkkihallin kattorakenteiden ylimmästä 
pinnasta, jossakin tapauksessa kahden metrin. Tällöin myös pysyvät 
kuormat katolla kasvavat ja maatäyttöjen ja liikennekuormien huomioon 
ottaminen kiinteistöille kuuluvissa kansi- ja muissa rakenteissa tulee 
kiinteistöille myös kustannuksiltaan kalliimmiksi.

Maatäyttöjen paksuus johtaa siihen, että ongelmaksi tulee myös 
ajoyhteyden järjestäminen kadulta. Halli joudutaan painamaan syvälle, 
kattorakenteet mitoittamaan raskaiden liikennekuormien takia 
paksummiksi ja hallin katon päälle järjestämään suoja- 
rakennekerrokset, ei ajoyhteydelle varattu tila riitä rampin hyvään 
toteutukseen. Näiden mitoitusvaatimusten takia ramppi sijoittuisi 
osittain katualueelle, jotta sen kaltevuus olisi ajamiseen sopiva. 
Rakennusviraston mielestä ajoyhteys tulee järjestää niin, että 
ajoramppi ei jatku Laivalahden puistotielle. 

Pysäköintihallin rakenteet voidaan tuoda lähemmäksi lopullista 
maanpinnan tasoa sekä optimoida kuormituskesto käytettävän huolto- 
ja pelastuskaluston sekä pelastusreittien ja alueiden käyttötarkoitusten 
mukaisesti silloin, kun alue toteutetaan osana rakennuksen tonttia. 
Tällöin kiinteistö säästää kustannuksissa ja kaavassa esitetty luiska 
parkkihalliin on helpommin toteutettavissa rakennuksen sisällä. Yhden 
toteuttajan rakentaessa myös reitit ja viheralueet saadaan 
koordinoidusti valmiiksi rakennusten valmistumisaikataulussa. 

Pysäköintihallin elinkaaren aikaiset ylläpitokustannukset tulevat 
pienemmiksi eikä kaupunki joudu osapuoleksi neuvoteltaessa hallin 
kunnon heikentyessä eteen tulevista korjauksista. Joka tapauksessa 
maanalainen pysäköintihalli tulee suunnitella ja mitoittaa siten, ettei 
luiskia tai siihen liittyviä muita rakenteita ulotu katualueelle.

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi
Jenna I Ikonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

jenna.i.ikonen(a)hel.fi
Ville Alajoki, projektinjohtaja, puhelin: 310 39848

ville.alajoki(a)hel.fi
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§ 202
Ruotsinkielisen työväenopiston rehtorin viran täyttäminen

HEL 2013-014497 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
ottaa ruotsinkielisen työväenopiston rehtorin virkaan filosofian maisteri 
Moa Thorsin 1.11.2014 lukien 5 664,50 euron suuruisen 
kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhdistelmä viran hakijoista
2 Arbiksen johtokunnan esityslistateksti 27.3.2014
3 Arbiksen johtokunnan esityslistatekstin suomennos
4 Sanomalehti-ilmoitus 12.2.2014
5 Valitun hakemus 1.3.2014

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan otettu
Muut virkaa hakeneet Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Viran kelpoisuusvaatimukset ja julistaminen haettavaksi

Ruotsinkielisen työväenopiston johtosäännön 10 §:n mukaan rehtorin 
ottaa kaupunginvaltuusto opiston johtokunnan annettua hakijoista 
lausuntonsa. Rehtori toimii ruotsinkielisen työväenopiston 
virastopäällikkönä.

Viran nykyinen haltija Gunborg Gayer on ilmoittanut jäävänsä 
eläkkeelle 1.11.2014 alkaen. Kaupunginvaltuusto on 11.12.2013 (446 
§) myöntänyt hänelle eron rehtorin virasta 1.11.2014 lukien.
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Kaupunginhallitus päätti 16.12.2013 (1349 §) kehottaa ruotsinkielistä 
työväenopistoa julistamaan rehtorin virka haettavaksi säädetyin 
kelpoisuusvaatimuksin ja kaupungin kielitaitosäännön mukaisin 
edellytyksin sekä Helsingin kaupungin johdon palkkausjärjestelmän 
mukaisin palkkaeduin.

Rehtorin kelpoisuudesta säädetään asetuksessa opetustoimen 
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Asetuksen mukaan rehtoriksi on 
kelpoinen henkilö, jolla on:

 ylempi korkeakoulututkinto
 asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus
 riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä
 opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen 

opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai 
vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät 
opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä 
opetushallinnon tuntemus.

Ruotsinkielisen työväenopiston johtosäännön 9 §:n 1 momentin 
mukaan viraston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi 
korkeakoulututkinto ja säädetty rehtorin kelpoisuus sekä kokemusta 
hallinto- ja johtamistehtävistä.

Kaupungin kielitaitosäännön 2 §:n 3 momentin mukaan jos toimielimen 
pöytäkirjakieli on ruotsi, vaaditaan sen alaisen viraston päälliköltä 
ruotsin kielen erinomaista ja suomen kielen tyydyttävää suullista ja 
kirjallista taitoa.

Virkaa täytettäessä tulee kelpoisuusvaatimusten lisäksi ottaa huomioon 
perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin 
virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Työnkuva edellyttää rehtorilta käytännön tuntemusta vapaasta 
sivistystyöstä ja aikuiskoulutuksesta, kykyä luovaan 
ongelmanratkaisuun, hyviä taitoja henkilökunnan johtamisessa ja 
ohjaamisessa, itsenäistä työotetta, aloitteellisuutta, laajaa 
yleissivistystä, hyviä yhteiskuntasuhteita, yhteistyötaitoja ja 
julkishallinnon tuntemusta.

Haastattelut ja johtokunnan esitys

Ilmoitus avoimesta virasta on julkaistu 12.2.2014 
Hufvudstadsbladetissa, Helsingin Sanomissa ja Metro-lehdessä. 
Lisäksi virka on ollut haettavana kaupungin sähköisessä 
rekrytointijärjestelmässä. Hakuaika umpeutui 3.3.2014 klo 16.
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Virkaa haki hakuajan kuluessa 12 henkilöä, joista kahdeksan täyttää 
viran kelpoisuusvaatimukset. Yhdistelmä hakijoiden ansioista on 
liitteenä 1.

Hakemusten perusteella ********** kutsuttiin haastatteluun 14.3.2014. 
Haastattelijoina toimivat ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan 
puheenjohtaja Nils Torvalds, viran nykyinen haltija Gunborg Gayer, 
yksikön päällikkö Asta Enroos kaupunginkanslian 
työnantajapolitiikkayksiköstä ja kaupunginsihteeri Maria Nyfors.

Haastattelujen jälkeen ********** ilmoittivat peruvansa hakemuksensa.

Hakijoiden ansioiden ja käytyjen haastattelujen perusteella Moa Thors 
kutsuttiin johtokunnan haastatteluun, jossa myös sivistystointa johtava 
apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen oli läsnä. Johtokunta päätti 
27.3.2014 (14 §) esittää, että Moa Thors valitaan virkaan.

Hakijoiden ansioiden vertailu

********** on koulutukseltaan kasvatustieteiden ja teologian maisteri. 
Hän toimii luokanopettajana Kirkkonummen kunnassa. Hän on 
aiemmin työskennellyt rehtorina Lärkkullastiftelsenin kansanopistossa 
ja Kruunupyyn kansalaisopistossa, lukion rehtorina Kokkolan 
kaupungilla sekä koulunjohtajana ja luokanopettajana Kruunupyyn 
kunnassa.

********** on koulutukseltaan filosofian maisteri pääaineenaan saksan 
kieli. Hän toimii apulaisrehtorina Helsingin kaupungin ruotsinkielisessä 
työväenopistossa. Hän on aiemmin työskennellyt ruotsinkielisessä 
työväenopistossa saksan kielen suunnitteluopettajana, pääopettajana 
ja tuntiopettajana. Nykyisen virkansa ohella hän toimii 
puhallinorkesterin kapellimestarina Raaseporin kansalaisopistossa.

********** on koulutukseltaan filosofian maisteri pääaineenaan 
pohjoismaiset kielet ja kirjallisuus. Hän toimii Högstadieskolan 
Lönkanin virkaa tekevänä rehtorina Helsingin kaupungilla. Hän on 
aiemmin työskennellyt äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorina Kauniaisten 
kaupungilla, tuntiopettajana Espoon työväenopistossa ja ruotsinkielen 
lehtorina Helsingin kaupungilla.

Kaikilla haastatelluilla on kokemusta vapaan sivistystyön toimialalta, 
opettajan tehtävistä sekä hallinto- ja johtamistehtävistä. Kaikilla on 
alalle hyvin soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja erinomainen ruotsin 
ja suomen kielitaito. Hakijoista ********** on vankimmat johtamistaidot 
ruotsinkielisen työväenopiston apulaisrehtorina toimimisen, 
monivuotisen orkesterinjohtajuuden ja suorittamiensa koulutusten 
vuoksi. Hänellä on myös paras tuntemus Helsingin kaupungin 
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hallinnosta. Sekä hakemuksesta ilmenevien ansioiden että 
haastatteluissa esille tulleiden seikkojen perusteella esittelijä katsoo, 
että hän on parhaiten soveltuva ruotsinkielisen työväenopiston rehtorin 
virkaan.

Hakemusasiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä 
kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksissa ja tätä ennen 
asian valmistelijalla.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että mikäli kaupunginvaltuusto 
päättää valita päätösehdotuksessa mainitun sijaan sellaisen henkilön, 
joka ei ole kaupungin palveluksessa, päätösehdotukseen tulisi lisätä 
seuraava kappale:

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa 
eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, 
on päätös ehdollinen, kunnes virkaan ottaminen on vahvistettu henkilön 
terveydentilasta saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä 
kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen 
tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhdistelmä viran hakijoista
2 Arbiksen johtokunnan esityslistateksti 27.3.2014
3 Arbiksen johtokunnan esityslistatekstin suomennos

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan otettu
Muut virkaa hakeneet Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Ruotsinkielinen työväenopisto
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.05.2014 § 533



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2014 92 (294)
Kaupunginvaltuusto

Sj/12
21.05.2014

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

HEL 2013-014497 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää ottaa ruotsinkielisen työväenopiston 
rehtorin virkaan filosofian maisteri Moa Thorsin 1.11.2014 lukien 5 
664,50 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin 
palkkaeduin.

02.12.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Direktionen för svenska arbetarinstitutet 27.03.2014 § 14

HEL 2013-014497 T 01 01 04 00

Beslut

Direktionen beslutade att för fullmäktige föreslå att Moa Thors blir vald 
till rektor för Helsingfors stads svenska arbetarinstitut från 1.11.2014.

Behandling

Direktionen beslutade konstatera att Moa Thors var jävig och varken 
deltog i behandlingen av ärendet eller var närvarande då det 
behandlades.

Rektor Gunborg Gayer var frånvarande under intervjun med Moa 
Thors.

Gunborg Gayer: Efter att direktionen har intervjuat fil.mag. Moa Thors 
förslår föredraganden, att direktionen för fullmäktige föreslår att hon blir 
vald till rektor för Helsingfors stads svenska arbetarinstitut från 
1.11.2014.

Föredragande
rehtori
Gunborg Gayer

Upplysningar
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Annika Grönqvist, telefon: 09 310 494 86
annika.gronqvist(a)arbis.hel.fi

Kaupunginvaltuusto 11.12.2013 § 446

HEL 2013-014497 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
myöntää rehtori Gunborg Gayerille eron ruotsinkielisen työväenopiston 
rehtorin virasta 1.11.2014 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi
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§ 203
 Käräjäoikeuden lautamiehen ero

HEL 2013-003275 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
myöntää Clas-Håkan Nymanille vapautuksen käräjäoikeuden 
lautamiehen tehtävästä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Clas-Håkan Nymanin eronpyyntö
2 Clas-Håkan Nymanin eronpyyntö (verkkoon)

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainittu Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Clas-Håkan Nyman pyytää 11.4.2014 vapautusta käräjäoikeuden 
lautamiehen tehtävästä.

Kaupunginvaltuusto valitsi 13.2.2013 (36 §) Clas-Håkan Nymanin 
käräjäoikeuden lautamieheksi toimikaudeksi 2013 - 2016. 

Tasavallan presidentti vahvisti 25.4.2014 oikeudenkäymiskaaren 2 
luvun muuttamisen. 1.5.2014 lukien käräjäoikeus on päätösvaltainen 
lautamieskokoonpanossa, johon kuuluu puheenjohtaja ja kaksi 
lautamiestä. Helsingin käräjäoikeudesta on ilmoitettu, ettei eroa 
pyytävien lautamiesten tilalle oteta uusia.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
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Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Clas-Håkan Nymanin eronpyyntö
2 Clas-Håkan Nymanin eronpyyntö (verkkoon)

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainittu Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.05.2014 § 557

HEL 2013-003275 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Clas-Håkan Nymanille 
vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi
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§ 204
Stj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite lääkelaskukurssien 
järjestämisestä kaupunginsairaaloissa

HEL 2013-013605 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Tuomo Valokainen 
oli valtuutettu Päivi Lipposen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi 
seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin kaupunginhallitus 
selvittää ovatko lääkelupakäytännöt yhdenmukaisia ja että järjestävätkö 
asiainmukaiset tahot tarvittavat lääkehoitokurssitukset  lähi- ja 
sairaanhoitajille, myös keikkalaisille ja osa-aika hoitajille.
Ja että sosiaali- ja terveyslaitokset huomioisivat lähi- ja sairaanhoitajien 
eri ammattioppilaitoksissa suoritetut, voimassaolevat lääkehoidon -
kurssit, jotka pitävät sisällään lääkelaskutentit.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin 
yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

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

4 äänestys

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin 
kaupunginhallitus selvittää ovatko lääkelupakäytännöt yhdenmukaisia 
ja että järjestävätkö asiainmukaiset tahot tarvittavat 
lääkehoitokurssitukset lähi- ja sairaanhoitajille, myös keikkalaisille ja 
osa-aika hoitajille.
Ja että sosiaali- ja terveyslaitokset huomioisivat lähi- ja sairaanhoitajien 
eri ammattioppilaitoksissa suoritetut, voimassaolevat lääkehoidon -
kurssit, jotka pitävät sisällään lääkelaskutentit.

EI-ehdotus: Vastustaa
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Jaa-äänet: 20
Pentti Arajärvi, Yrjö Hakanen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Helena 
Kantola, Vesa Korkkula, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, 
Petra Malin, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Nasima Razmyar, Pekka Saarnio, 
Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 18
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Rene 
Hursti, Minerva Krohn, Pekka Majuri, Lasse Männistö, Matti Niiranen, 
Jan D Oker-Blom, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, 
Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, 
Päivi Storgård, Ilkka Taipale

Tyhjä: 40
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Mika Ebeling, Jasmin Hamid, 
Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, 
Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso 
Kivekäs, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Timo 
Laaninen, Elina Moisio, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari 
Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana 
Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Tuomas 
Rantanen, Jukka Relander, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Leo 
Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, 
Tarja Tenkula, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Markku Vuorinen

Poissa: 7
Maija Anttila, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, 
Anni Sinnemäki, Nils Torvalds, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Tuomo Valokaisen 
ehdottamaa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite (allekirjoitettu)
2 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite (allekirjoittamaton)

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijä

Valtuutettu Tuomo Valokainen ja kahdeksan muuta valtuutettua 
esittävät aloitteessaan, että tutkitaan mahdollisuutta järjestää 
kaupunginsairaaloissa ja muissa hoitolaitoksissa tasokkaita 
pikakursseja lääkelaskujen kertaamiseksi.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että sosiaali- ja 
terveysvirasto on järjestänyt hoitohenkilöstölle monia mahdollisuuksia 
lääkelaskujen harjoitteluun, lääkehoidon teoriaan ja lääkehoidon 
täydennyskoulutukseen. Lääkelaskuja voi harjoitella myös verkossa 
omilla tunnuksilla kotona tai sosiaali- ja terveysviraston intranetissä 
olevilla lääkelaskuharjoituksilla.

Valmisteilla olevan pääkaupunkiseudun yhteisen lääkelupakäytännön 
käyttöönoton myötä  lääkelaskujen harjoittelukäytäntö yhdenmukaistuu 
ja paranee myös terveydenhuollon nimikesuojatuille ammattihenkilöille.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite (allekirjoitettu)
2 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite (allekirjoittamaton)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 07.05.2014 § 174

HEL 2013-013605 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
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annikki.thoden(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 455

HEL 2013-013605 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto 
päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.02.2014 § 44

HEL 2013-013605 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon lääkelaskukurssien järjestämisestä sosiaali- ja 
terveysviraston  henkilökunnalle:

"Lääkehoito-osaaminen ja siihen liittyvät lupamenettelyt ovat osa 
potilasturvallisuusasetuksen mukaista potilas- ja asiakasturvallisuuden 
varmentamista. Sosiaali- ja terveysministeriön ohje velvoittaa 
työnantajia huolehtimaan hoitohenkilöstön voimassa olevista 
lääkehoitoluvista. Jotta työnantaja voi myöntää asianmukaiset 
lääkehoitoluvat, edellyttää se työnantajan järjestämää teoriakoulutusta, 
teoria- ja lääkelaskukoetta ja käytännön osaamisen näyttöjä niistä 
lääkehoidon osa-alueista, joihin lupa myönnetään. 

Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto myöntää hoitohenkilöstölle sosiaali- 
ja terveysministeriön ohjeen mukaisia lääkehoitolupia. Työtehtävien 
edellyttämän lääkehoito-osaamisen varmistaminen, kehittäminen ja 
seuranta on vastuutettu hoitotyön esimiehille. Esimies seuraa ja arvioi 
työyksikön ja yksittäisten työntekijöiden lääkehoidon osaamista. 
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Toteuttaessaan lääkärin määräämää suonensisäistä neste- ja 
lääkehoitoa, kipupumppuhoitoa sekä verensiirtohoitoa edellytetään 
laillistetulta terveydenhuollon ammattihenkilöiltä (sairaanhoitajilta) 
voimassa olevaa lääkehoitolupaa. Vastaavasti nimikesuojatuilta 
terveydenhuollon ammattihenkilöiltä (lähihoitajilta, perushoitajilta, 
mielisairaanhoitajilta) edellytetään työnantajan myöntämiä 
lääkehoitolupia, mikäli he osallistuvat lääkehoidon toteuttamiseen 
jakamalla lääkkeitä, antamalla potilaille pääasiassa keskushermostoon 
vaikuttavia lääkkeitä tai toteuttamalla pistoshoitolääkehoitoa lihakseen 
tai ihon alle. 

Jotta yksittäinen hoitotyöntekijä hallitsisi lääkelaskukokeen, on 
suotavaa, että hän harjoittelee lääkelaskuja etukäteen. Siihen sosiaali- 
ja terveysvirastossa on työajan puitteissa monenlaisia mahdollisuuksia.

Sairaanhoitajien on mahdollista opiskella lääkehoito-osaamista ja 
lääkelaskuja eri tavoilla. Eniten käytetty harjoittelumuoto on 
lääkehoidon ja lääkelaskujen harjoittelu verkossa Fronter-
oppimisalustalla, jonka sisältö on aikoinaan laadittu Helsingin 
terveyskeskuksessa. Fronter-oppimisalustalla on erilaisia 
laskuharjoituksia ja niihin oikeat vastaukset. Vuonna 2013 
oppimisalustalla oli 7230 käyntiä. Lääkehoidon teoriaa ja lääkelaskuja 
on mahdollista harjoitella verkossa myös omilla tunnuksillaan kotona. 
Kaupunginsairaalan opetushoitajat järjestävät lääkehoidon 
täydennyskoulutusta ja osastofarmaseuttien asiantuntemus on myös 
käytettävissä. Erilaisiin koulutuspäiviin kuuluu osana ajankohtainen 
lääkehoidon osio. Työnantaja on myös ostanut 
lääkelaskuharjoitustunteja ammattikorkeakoululta, mutta ne lopetettiin 
vähäisen kiinnostuksen vuoksi.

Kotihoidossa on lääkehoidon ja lääkelaskujen harjoittelumahdollisuus 
verkossa Sanoma Pron -oppimisalustalla. Ohjelma on kohdennettu 
erityisesti kotihoidossa työskentelevien lähihoitajien lääkehoidon 
opiskelua, lääkelaskuharjoituksia ja koetta varten. Lääkehoitoa voi 
harjoitella verkossa myös omilla tunnuksillaan kotona. Niissä sosiaali- 
ja terveysviraston työyksiköissä, joissa ei vielä ole käytössä sähköistä 
oppimisalustaa lääkelaskujen harjoitteluun, voi lääkelaskuja harjoitella 
sosiaali- ja terveysviraston intranetissa olevilla lääkelaskuharjoituksilla.

Sosiaali- ja terveysviraston lähihoitajille ja perushoitajille järjestetään 
Oiva Akatemian kautta räätälöityä lääkehoidon koulutusta Stadin 
aikuisopistossa. Koulutus sisältää myös lääkelaskuharjoituksia.

Lopuksi mainittakoon, että Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto on 
mukana laatimassa pääkaupunkiseututasoista yhtenäistä 
lääkehoitolupakokonaisuutta nimikesuojatuille terveydenhuollon 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2014 101 (294)
Kaupunginvaltuusto

Kj/14
21.05.2014

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

ammattihenkilöille. Aloitteen tekijä on ollut pääkaupunkiseudun kuntien 
sosiaali- ja terveydenhuollon johto (Pks-Soster). Prosessimalli on 
parhaillaan kommenttikierroksella pääkaupunkiseudun kunnissa ja 
tavoitteena on ottaa se käyttöön syksyllä 2014. Tähän prosessimalliin 
sisältyy myös verkossa oleva harjoitteluympäristö. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että Helsingin sosiaali- ja 
terveysvirasto on järjestänyt hoitohenkilöstölle mahdollisuuksia 
lääkelaskujen harjoitteluun. Sairaanhoitajien osalta  lääkelaskujen 
harjoittelumahdollisuudet ovat kunnossa. Joissakin yksittäisissä 
työyksiköissä voi tällä hetkellä ilmetä puutteita nimikesuojattujen 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden harjoittelumahdollisuuksissa. Kun 
nimikesuojatuille terveydenhuollon ammattihenkilöille suunnattu 
pääkaupunkiseututasoinen yhtenäinen lääkelupakäytäntö otetaan 
käyttöön, yhdenmukaistuvat myös lääkelaskujen harjoittelun muodot 
lähihoitajilla."

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Marketta Kupiainen, hallintoylihoitaja, puhelin: 310 42348

marketta.kupiainen(a)hel.fi
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§ 205
Stj / Valtuutettu Helena Kantolan aloite päivähoitolasten käytössä 
olevien tilojen mitoittamisesta

HEL 2013-014519 T 00 00 03

Päätös

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

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus 
selvittää opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle 
laaditun laatukriteerit - työvälineen käyttömahdollisuutta 
päivähoitopaikkojen tilamitoituksessa niin, että 
päivähoitopaikkojen tiloja ei lasten ja työntekijöiden 
hyvinvoinnin ja turvallisuuden kannalta mitoiteta liian 
pieniksi. (Helena Kantola)

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Helena Kantola oli 
valtuutettu Mari Holopaisen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi 
seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää opetus- 
ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle laaditun laatukriteerit - työvälineen 
käyttömahdollisuutta päivähoitopaikkojen tilamitoituksessa niin, että 
päivähoitopaikkojen tiloja ei lasten ja työntekijöiden hyvinvoinnin ja 
turvallisuuden kannalta mitoiteta liian pieniksi.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin 
yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

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

5 äänestys
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JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus 
selvittää opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle laaditun 
laatukriteerit - työvälineen käyttömahdollisuutta päivähoitopaikkojen 
tilamitoituksessa niin, että päivähoitopaikkojen tiloja ei lasten ja 
työntekijöiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden kannalta mitoiteta liian 
pieniksi.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 50
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Mika Ebeling, 
Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Rene Hursti, Nina 
Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, 
Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Vesa 
Korkkula, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Harri Lindell, Päivi Lipponen, 
Eija Loukoila, Petra Malin, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, 
Sari Mäkimattila, Henrik Nyholm, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, 
Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, 
Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, 
Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, 
Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 28
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti 
Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Timo Laaninen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D 
Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Marcus 
Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Markku 
Vuorinen

Poissa: 7
Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Osku Pajamäki, 
Osmo Soininvaara, Nils Torvalds, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Helena Kantolan 
ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet
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1 Valtuutettu Helena Kantolan aloite (allekirjoitettu)
2 Valtuutettu Helena Kantolan aloite (allekirjoittamaton)

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Helena Kantola ja yksi muu valtuutettu esittävät 
aloitteessaan, että Helsingin päivähoidossa lasten käytössä olevat tilat 
mitoitetaan yhdeksän neliötä lasta kohden huoneistoalan mukaisesti.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että 
kaupunginvaltuuston hyväksymään strategiaohjelmaan 
valtuustokaudelle 2013 - 2016 on kirjattu tavoite, että kaupungin 
omassa käytössä olevien kokonaistilojen pinta-ala ei kasva 
strategiakaudella. Kaupunginvaltuusto on 13.11.2013 päättämässään 
vuoden 2014 talousarviossa kirjannut päiväkotien tilavaatimuksen 
tarkistamisen yhdeksästä neliöstä kahdeksaan neliöön kaikissa uusissa 
tiloissa ja niissä olemassa olevissa tiloissa, joissa se on mahdollista. 

Samalla vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 - 2016 
taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeissa todetaan, että 
uudishankkeissa ja peruskorjauksissa sekä vuokrahankkeissa tulee 
pyrkiä tilatehokkuuden parantamiseen ja monikäyttöisyyden 
lisäämiseen. Varhaiskasvatusviraston sitovana tavoitteena vuonna 
2014 on, että hallintokunnan käytössä oleva huoneistoala hoidossa 
olevaa lasta kohden ei kasva.

Päiväkotitilojen tulee olla terveelliset ja turvalliset sekä lapsille että 
aikuisille. Tilojen toiminnan suunnittelussa lähtökohtana on se, että 
sisä- ja ulkotilat muodostavat hyvän ja toimivan kokonaisuuden, jolloin 
tiloja käytetään monipuolisesti ja joustavasti. Tilojen hyvän käytön 
tavoitteena on myös tarjota päivähoitopalvelut läheltä kotia.

Päiväkotitilat suunnitellaan yhteistyössä varhaiskasvatusviraston, 
ympäristökeskuksen ja kiinteistöviraston tilakeskuksen ammattilaisten 
ja asiantuntijoitten kanssa. Tilojen pedagoginen, toiminnallinen ja 
taloudellinen suunnittelu tehdään siten, että niissä voidaan toteuttaa 
kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutta leikkien, liikkuen, tutkien ja 
taiteillen lasten kanssa parhaalla mahdollisella tavalla.

Kaupunginhallitus katsoo, että kaupunginvaltuuston hyväksymän 
vuoden 2014 talousarvion tilavaatimuksen tarkistamista koskeva kirjaus 
tukee strategiaohjelman  tilatavoitetta niin, että kaupungin käytössä 
olevien kokonaistilojen pinta-ala ei kasva strategiakaudella. 
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Varhaiskasvatuslautakunta on kokouksessaan 8.4.2014 täsmentänyt 
tilasuunnittelun periaatteita. Varhaiskasvatusvirasto huomioi nämä 
linjaukset jatkotyössä. Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto löytyy 
päätöshistoriasta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Helena Kantolan aloite (allekirjoitettu)
2 Valtuutettu Helena Kantolan aloite (allekirjoittamaton)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 07.05.2014 § 175

HEL 2013-014519 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 456

HEL 2013-014519 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto 
päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Helena Kantolan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.
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Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Varhaiskasvatuslautakunta 08.04.2014 § 72

HEL 2013-014519 T 00 00 03

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon päivähoidon tilamitoitusta koskevasta valtuutettu Helena 
Kantolan valtuustoaloitteesta:

Helsingin kaupungin strategiaohjelmaan valtuustokaudelle 2013–2016 
on kirjattu tavoite, että kaupungin omassa käytössä olevien 
kokonaistoimitilojen pinta-ala ei kasva strategiakaudella. Lisäksi 
vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014–2016 
taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeissa todetaan, että 
uudishankkeissa ja peruskorjauksissa sekä vuokrahankkeissa tulee 
pyrkiä tilatehokkuuden parantamiseen ja monikäyttöisyyden 
lisäämiseen. Varhaiskasvatusviraston sitovana tavoitteena vuonna 
2014 on, että hallintokunnan käytössä oleva huoneistoala hoidossa 
olevaa lasta kohden ei kasva. Tilojen hyvän käytön tavoitteena on 
tarjota päivähoitopalvelut läheltä kotia.

Kaupunginvaltuuston 13.11.2013 päättämään talousarvioon on kirjattu, 
että varhaiskasvatuksen tilavaatimusta tarkastetaan 9 neliöstä 8 
neliöön uusissa tiloissa ja olemassa olevissa tiloissa, joissa se on 
toiminnallisesti mahdollista.

Tällä hetkellä käytössä olevat päiväkotitilat ovat erilaisia ja eri aikoina 
rakennettuja. Varhaiskasvatusviraston huoneistoala lasta kohden 
vaihtelee päiväkodeittain 6,5–12,5 m² välillä, keskimäärin tilaa on 
käytössä hieman yli 9 m² lasta kohden. Varhaiskasvatusviraston 
nykyisissä päiväkodeissa on arviolta 35 % tiloista sellaisia, joissa on 
käytössä lapsikohtaista tilaa alle 9 m². Tilapaikkojen tarkistamisen 
yhteydessä varhaiskasvatusvirastossa käydään olemassa olevat 
päiväkotitilat yksitellen läpi ja selvitetään, missä määrin tilankäytön 
tehostamista voidaan tehdä tilojen toiminnallisuus-, terveellisyys- ja 
turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen. Muutoksen vaikutuksista 
keskustellaan viraston henkilöstötoimikunnassa, 
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varhaiskasvatusalueiden johtoryhmissä sekä kaikissa niissä yksiköissä, 
joita muutos koskee.

Varhaiskasvatusvirasto on sopinut kiinteistöviraston tilakeskuksen ja 
ympäristökeskuksen kanssa toimintatavoista tilanteissa, joissa 
tilankäytön tehokkuutta pysyvästi kasvatetaan siten, että sillä 
arvioidaan olevan vaikutusta ilmamäärien riittävyyteen tai 
hygieniatiloihin. Varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä, että 
päiväkotitilojen tulee olla terveelliset ja turvalliset sekä lapsille että 
henkilökunnalle. Käyttöönotettavat päiväkotitilat suunnitellaan 
tilakeskuksen ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden 
kanssa yhteistyössä. Päiväkotitilat rakennetaan ja toiminta tiloissa 
suunnitellaan siten, että niissä voidaan tukea lapselle ominaisten 
toimintatapojen toteutuminen päivähoitopäivän aikana sisä- ja ulkotiloja 
joustavasti käyttäen. Lähtökohtana on valtakunnallinen RT-kortti-
ohjeistus, jota sovelletaan eri kunnissa ottaen huomioon kunnan omat 
tavoitteet ja tiloihin liittyvät strategiat.

Yksi varhaiskasvatuksen vuoden 2014 kärkihankkeista on, että 
varhaiskasvatuksen tilojen pedagoginen ja taloudellinen suunnittelu 
tehdään siten, että sisä- ja ulkotilat muodostavat kokonaisuuden ja 
tiloja käytetään monipuolisesti ja joustavasti. Toimintaperiaatteena on, 
että lapset jaetaan toiminnallisiin pienryhmiin. Lasten toimintaa sisällä 
ja ulkona vuorotellaan, jolloin kaikki tilat ovat joustavasti lasten 
tarpeiden mukaisessa käytössä. 

Uusien käyttöönotettavien päiväkotitilojen suunnittelussa on tavoitteena 
varata 8 m² tilaa lasta kohden. Uusia päiväkotitiloja ovat kaikki 
uudisrakennuskohteet, päiväkotihoidon käyttöön muutettavat tilat sekä 
peruskorjatut tilat, joissa tilojen kunto, ilmamäärät ja hygieniatilojen 
mitoitus vastaavat ympäristöviranomaisten asettamia vaatimuksia. 
Päiväkotitilojen suunnittelussa varataan riittävät tilat henkilökunnan 
sosiaalitiloiksi sekä työ- ja taukotiloiksi.

Helsingissä olemassa olevien päiväkotien tilapaikkojen määrittelyssä 
käytetään lähtökohtana huoneistoalaa. Tilapaikat kertovat, kuinka 
paljon tilassa voi olla samanaikaisesti läsnä olevia lapsia. Lasten 
hoitoajoissa on tapahtunut muutoksia, muun muassa perheillä on 
aiempaa enemmän osaviikkoista hoidon tarvetta, lisäksi muita 
poissaoloja on lähes 25 % hoitopäiviin suhteutettuna. Tämä tarkoittaa, 
että lapsia ei ole yhtäaikaisesti niin paljon päiväkodissa läsnä kuin 
lapsia on hoitosuhteessa.

Varhaiskasvatuslautakunnalle esitellään maaliskuussa tilapaikkojen 
tarkastamisen yhteenveto ja arvioidaan mahdollisuudet tehostaa tilojen 
käyttöä palvelutarpeeseen vastaamiseksi.
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Lautakunta käsitteli tilanormin muutosta ja viraston tekemää 
tilapaikkatarkastelua kokouksessaan 8.4.2014 ja päätti täsmentää 
viraston tilatarkastelua seuraavasti:

 Niissä päiväkodeissa, joissa on integroitu erityisryhmä, 
vähennetään tämä ryhmä ja heidän kotialueensa tilatarkastelun 
ulkopuolelle.

 Priorisoidaan vuoden 2014 käyttösuunnitelmasta varoja tilojen ja 
pihojen suunnitteluun, akustiikkaan ja meluntorjuntaan sekä 
sisä/ulkokalusteisiin niille päiväkodeille, joihin lisätään 
tilapaikkoja.

 Koska kokonaishuoneistoalaan perustuva tilapaikkojen 
laskentatapa ei kohtele lapsia riittävän tasa-arvoisesti, jatketaan 
tilaselvitystä tarkistamalla kaikki tilat STM:n suosituksen ja 
Rakennustieto Oy:n lasten toimintatilan laskutavalla. Tämän 
tilaselvityksen jatko käynnistetään ja tilanne esitellään 
lautakunnalle 2014 loppuun mennessä. Henkilöstön tilaneliöille 
valmistellaan oma mittari.

 Tilatarkastelun jälkeen tilojen käyttö on tehostettu äärimmilleen. 
Tilapaikkojen lisääminen entisestään on palvelun laatua 
heikentävä toimenpide, jonka tulee perustua poliittiseen 
harkintaan. Ehdotus lautakunnan tekemän hoitopaikkojen 
määrää koskevan delegointipäätöksen (Vakalk 12.2.2013, 17 §) 
muuttamisesta tuodaan lautakunnan päätettäväksi kevätkauden 
aikana.

Käsittely

08.04.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa: Lautakunta käsitteli tilanormin muutosta ja viraston 
tekemää tilapaikkatarkastelua kokouksessaan 8.4.2014 ja päätti 
täsmentää viraston tilatarkastelua seuraavasti:
- Niissä päiväkodeissa joissa on integroitu erityisryhmä, vähennetään 
tämä ryhmä ja heidän kotialueensa tilatarkastelun ulkopuolelle
- Priorisoidaan vuoden 2014 käyttösuunnitelmasta varoja tilojen ja 
pihojen suunnitteluun, akustiikkaan ja meluntorjuntaan sekä 
sisä/ulkokalusteisiin niille päiväkodeille, joihin lisätään tilapaikkoja.
- Koska kokonaishuoneistoalaan perustuva tilapaikkojen laskentatapa 
ei kohtele lapsia riittävän tasa-arvoisesti, jatketaan tilaselvitystä 
tarkistamalla kaikki tilat STM:n suosituksen ja Rakennustieto Oy:n 
lasten toimintatilan laskutavalla. Tämän tilaselvityksen jatko 
käynnistetään ja tilanne esitellään lautakunnalle 2014 loppuun 
mennessä. Henkilöstön tilaneliöille valmistellaan oma mittari.
- Tilatarkastelun jälkeen tilojen käyttö on tehostettu äärimmilleen. 
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Tilapaikkojen lisääminen entisestään on palvelun laatua heikentävä 
toimenpide, jonka tulee perustua poliittiseen harkintaan. Ehdotus 
lautakunnan tekemän hoitopaikkojen määrää koskevan 
delegointipäätöksen (Vakalk 12.2.2013, 17 §) muuttamisesta tuodaan 
lautakunnan päätettäväksi kevätkauden aikana.

Kannattajat: Terhi Mäki

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta käsitteli tilanormin muutosta ja viraston 
tekemää tilapaikkatarkastelua kokouksessaan 8.4.2014 ja päätti 
täsmentää viraston tilatarkastelua seuraavasti:
- Niissä päiväkodeissa, joissa on integroitu erityisryhmä, vähennetään 
tämä ryhmä ja heidän kotialueensa tilatarkastelun ulkopuolelle.
- Priorisoidaan vuoden 2014 käyttösuunnitelmasta varoja tilojen ja 
pihojen suunnitteluun, akustiikkaan ja meluntorjuntaan sekä 
sisä/ulkokalusteisiin niille päiväkodeille, joihin lisätään tilapaikkoja.
- Koska kokonaishuoneistoalaan perustuva tilapaikkojen laskentatapa 
ei kohtele lapsia riittävän tasa-arvoisesti, jatketaan tilaselvitystä 
tarkistamalla kaikki tilat STM:n suosituksen ja Rakennustieto Oy:n 
lasten toimintatilan laskutavalla. Tämän tilaselvityksen jatko 
käynnistetään ja tilanne esitellään lautakunnalle 2014 loppuun 
mennessä. Henkilöstön tilaneliöille valmistellaan oma mittari. 
- Tilatarkastelun jälkeen tilojen käyttö on tehostettu äärimmilleen. 
Tilapaikkojen lisääminen entisestään on palvelun laatua heikentävä 
toimenpide, jonka tulee perustua poliittiseen harkintaan. Ehdotus 
lautakunnan tekemän hoitopaikkojen määrää koskevan 
delegointipäätöksen (Vakalk 12.2.2013, 17 §) muuttamisesta tuodaan 
lautakunnan päätettäväksi kevätkauden aikana.

Jaa-äänet: 3
Mukhtar Abib, Juha Levo, Laura Simik

Ei-äänet: 6
Mika Ebeling, Veronika Honkasalo, Jani Moliis, Terhi Mäki, Aleksi 
Niskanen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä Sanna Vesikansan vastaehdotus voitti 
esittelijän ehdotuksen äänin 6-3.

11.03.2014 Pöydälle
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Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi
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§ 206
Sj / Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Koillis-Helsingin 
maauimalasta

HEL 2013-012983 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 17 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että kaupunki kaavoittaisi ja rakennuttaisi maauimalan 
Koillis-Helsingin alueelle.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuusto on käsitellyt uuden 
maauimalan rakentamista koskevia aloitteita 15.2.2012 ja 25.9.2013. 
Liikuntalautakunta on antanut em. aloitteista lausunnot 13.9.2011 ja 
22.8.2013 ja kaupunkisuunnittelulautakunta 4.6.2013.

Voimassa olevassa taloussuunnitelmassa ei ole osoitettu 
liikuntatoimelle investointimäärärahoja uuden maauimalan 
rakentamiseen. 

Maauimalan sijoittaminen on ollut esillä liikuntaviraston ja 
kaupunkisuunnitteluviraston yhteistyökokouksissa. Liikuntavirasto on 
neuvotteluissa ilmoittanut, ettei sillä ole lähitulevaisuudessa 
taloudellisia edellytyksiä uusien maauimaloiden rakentamiseen. 
Kaupunkisuunnittelulautakunta on lausunnossaan todennut, että mikäli 
resursseja maauimalan rakentamiseksi Tapulikaupungin 
liikuntapuistoon järjestyisi, puistosta on osoitettavissa rakennuspaikka 
maauimalalle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite
2 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite (allekirjoitettu)
3 Kaupunginvaltuuston päätös 15.2.2012
4 Kaupunginvaltuuston päätös 25.9.2013

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 07.05.2014 § 180

HEL 2013-012983 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 461

HEL 2013-012983 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi
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§ 207
Sj / Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite nuorten mahdollisuudesta 
tehdä taidetta julkiseen liikenteeseen

HEL 2013-014198 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

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Vesa Korkkulan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Vesa Korkkula ja 60 muuta valtuutettua esittävät, että 
nuorisoasiainkeskus toteuttaa yhdessä HKL:n kanssa hankkeen, jossa 
nuoret tekevät taidetta jollekin metroasemalle tai bussi- tai 
raitiopysäkille. Hankkeen organisoisivat kyseisen aseman lähialueen 
nuorisotalot.

Kaupunginhallitus toteaa nuorisolautakunnan lausuntoon viitaten, että 
aloitteessa tarkoitetun kaltainen taidehanke on jo toteutettu. Pohjois-
Haagan rautatieasemalle on toteutettu nuorten voimin tehty taideteos. 
Tämä taidehanke lähti liikkeelle Haaga - Kaarelan alueen nuorten 
aloitteesta, ja sen toteuttamisen mahdollisti nuorisoasiankeskus 
yhdessä IHME-nykytaidefestivaalin kanssa. Nuorisoasiainkeskuksella 
on valmiuksia toteuttaa myös muita vastaavia hankkeita. 

HKL:n lausunnossa suhtaudutaan myönteisesti nuorten taiteen 
tuomiseen HKL:n hallinnoimalle metroasemalle tai raitiovaunu- tai 
bussipysäkille. Siten pohja uusien taidehankkeiden toteuttamiselle on 
olemassa. Valmisteluun toivotaan aloitteita paikallisilta nuorilta 
esimerkiksi nuorisotalojen, Ruuti-sivuston kautta tai päättäjien kautta. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
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Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite
2 Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite (allekirjoitettu)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 07.05.2014 § 182

HEL 2013-014198 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 22.04.2014 § 463

HEL 2013-014198 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Vesa Korkkulan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
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Nuorisolautakunta 30.01.2014 § 6

HEL 2013-014198 T 00 00 03

Päätös

Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Nuorisoasiainkeskus on selvittänyt mahdollisuutta toteuttaa hanke, 
jossa nuoret pääsisivät tekemään taidetta jollekin metroasemalle tai 
bussi- tai raitiovaunupysäkille.

HKL on tehnyt periaatteellisen sisäisen päätöksen siitä, että se ei salli 
graffititaidetta asemillaan, mutta on kiinnostunut ottamaan esille 
muunlaista nuorten tekemää taidetta, jos paikkoja juna-asemilta tai 
metroasemilta löytyy.

Bussi- tai raitiovaunupysäkkien tila on kaupallisessa käytössä ja 
edellyttää mainospaikan ostamista, mikä tietää kustannusvaikutuksia, 
mutta ei estä mahdollisen hankkeen toteuttamista. 

Haaga-Kaarelan alueella nuoret ovat osallistavan budjetoinnin 
työpajassa tuoneet esiin ajatuksen nuorten tekemän taiteen viemisestä 
paikallisille julkisen liikenteen asemille ja tämä hanke on jo lähtenyt 
eteenpäin. Tarkoituksena on tuottaa Pohjois-Haagan rautatieasemalle 
Haaga-Kaarelan alueen nuorten taiteilija Sasha Huberin tuella 
valmistama teos kevään 2014 aikana. Nuorisoasiainkeskus toteuttaa 
hankkeen yhteistyössä IHME-nykytaidefestivaalin kanssa.

Nuorisoasiainkeskuksella on edellytykset toteuttaa muitakin 
vastaavanlaisia hankkeita. Jotta ne olisivat nuorten toiveiden mukaisia, 
toivotaan niihin Haaga-Kaarelan esimerkin mukaisesti aloitetta 
paikallisilta nuorilta esim. nuorisotalojen tai Ruuti-sivuston kautta tai 
päättäjien kautta.

Käsittely

30.01.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä lisäsi kappaleen kuusi viimeisen lauseen loppuun seuraavan: 
"tai päättäjien kautta."

Esittelijä
osastopäällikkö
Leena Ruotsalainen

Lisätiedot
Leena Ruotsalainen, osastopäällikkö, puhelin: 310 89120

leena.ruotsalainen(a)hel.fi
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Ulla Laurio, toimistopäällikkö, puhelin: 310 70137
ulla.laurio-makinen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 23.01.2014 § 16

HEL 2013-014198 T 00 00 03

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan 
lausunnon:

Valtuustoaloitteessa esitetään, että HKL yhdessä 
nuorisoasiainkeskuksen kanssa toteuttaa hankkeen, jossa nuoret 
pääsevät tekemään jollekin metroasemalle tai bussi- tai 
raitiovaunupysäkille taidetta. Hankkeen organisoivat kyseisen aseman 
lähialueen nuorisotalot.

HKL suhtautuu valtuustoaloitteessa ehdotettuun hankkeeseen 
myönteisesti ja on valmis hankkeeseen, jossa HKL:n hallinnoimalle 
metroasemalle tai raitiovaunu- tai bussipysäkille toteutetaan nuorten 
taidetta. HKL toivookin nuorisoasiainkeskukselta ehdotuksia siitä, mitkä 
olisivat soveliaita kohteita, minkä laajuinen toteuttava hanke olisi ja 
ketkä hankkeen voisivat toteuttaa. HKL voi tämän jälkeen aloittaa 
hankkeen toteuttamiseen vaatimat toimenpiteet.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi
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§ 208
Sj / Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite koulujen 
kasvisruokapäivästä luopumisesta

HEL 2013-014515 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Terhi Koulumiehen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Terhi Koulumies ja 24 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että kouluissa palataan entiseen käytäntöön, jossa 
oppilailla on mahdollisuus valita lounaaksi joko kasvis- tai liharuoka.

Kaupunginhallitus toteaa opetuslautakunnan lausuntoon viitaten, että 
viikoittainen kasvisruokapäivä on toteutettu kaupunginvaltuuston 
17.2.2010 (49 §) tekemän päätöksen mukaisesti kaupungin kouluissa,
lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 10.1.2011 alkaen.

Kaupungin koulu- ja opiskelijaruokapalvelujen sisältö-, laatu- ja 
määrätaso on pääpiirteissään valtion ravitsemusneuvottelukunnan 
vuonna 2008 antaman kouluruokailusuosituksen mukainen. 
Suosituksen mukaan kouluateria kattaa kolmanneksen oppilaan 
ravinnon tarpeesta. Se täydentää näin kodissa tapahtuvaa ruokailua, 
eikä sen tarkoituksena ole olla lapsen tai nuoren ainoa päivittäinen 
ateria.

Kouluruokasuosituksen mukaisesti kaupungin koulujen kasvisruoka 
sisältää kasvisten lisäksi kananmunaa ja maitotaloustuotteita (lakto-
ovo-vegetaarinen). Ravitsemussuositusten mukaisessa lautasmallissa 
liha, kala ja kananmuna ovat toisiinsa verrattavia raaka-aineita ja ne on 
sijoitettu lautasmallissa samaan neljännekseen. Suositusten mukaisen 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2014 118 (294)
Kaupunginvaltuusto

Kj/18
21.05.2014

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

aterian koostaminen ei siten edellytä lihan tai kalan tarjoamista 
päivittäin. 

Palmian opetusvirastolle antaman tiedon mukaan oppilaat tai huoltajat 
eivät nykyisin kiinnitä erityistä huomiota kasvisruokapäivään eivätkä 
oppilaat tai huoltajat anna siitä muita ruokapäiviä enempää kielteistä 
palautetta. Opetusvirastoon ei myöskään ole enää tullut kielteistä 
palautetta kasvisruokapäivästä. Mikäli palautetta on saatu, se on 
koskenut yleisesti ottaen kouluruokaa. Opetusviraston näkemyksen 
mukaan viikoittainen kasvisruokapäivä on hyväksytty alun vastustuksen 
jälkeen vähitellen osaksi koulujen arkea.

On tärkeää, että oppilaat ja opiskelijat syövät päivittäin koulussa tarjolla 
olevan aterian ja että kouluruoan laatu on koulu- ja opiskelijaruokailulle 
asetettujen tavoitteiden mukainen. Kun lukuvuoden 2013–2014 
kouluruokalistoja uudistettiin ja ruokatuotteita kehitettiin, tavoitteena oli 
erityisesti ruokalistan ja ruokalajien hyväksyttävyys ja mieluisuus. 
Ruokalistan uudistaminen tehtiin oppilaita kuullen. Saadun palautteen 
ja kehittämistyön tuloksena kasvisruokapäivien toiseksi 
pääruokavaihtoehdoksi on valittu oppilaiden suosikkiruokia. Ruoan 
menekki vaihtelee kouluissa päivittäin, ja siihen vaikuttaa enemmän 
ruoan mieluisuus kuin se, onko kyseessä kasvis-, kala- vai liharuoka. 
Jotkut kasvisruoat ovat jo nyt suositumpia kuin vastaavat liha- tai 
kalaruoat. Kasvisruoan menekki on lisääntynyt vähitellen myös niinä 
päivinä, kun liha- tai kalaruoan rinnalla on vapaasti otettavissa 
kasvisruokaa. 

Edellä esitettyyn viitaten kaupunginhallitus toteaa, että nykykäytännön 
muuttamiselle ei ole olemassa riittäviä perusteita. Kasvisruokapäivä on 
vakiinnuttanut paikkansa koulujen arjessa. Kasvisruokapäiviä ja 
kouluruokailua seurataan lukuvuoden aikana ja tarvittaessa 
opetusvirasto tekee muutoksia kulloinkin voimassa olevien 
ruokalistojen tuotevalikoimiin.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite
2 Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite (allekirjoitettu)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia
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Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 07.05.2014 § 184

HEL 2013-014515 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 465

HEL 2013-014515 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Terhi Koulumiehen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Opetuslautakunta 25.02.2014 § 25

HEL 2013-014515 T 00 00 03

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Viikoittainen kasvisruoka on toteutettu Helsingin kaupunginvaltuuston 
päätöksen (17.2.2010 § 49) mukaisesti Helsingin kaupungin kouluissa, 
lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 10.1.2011 alkaen. 
Opetusvirasto kuuli asiassa myös oppilaskuntia ja johtokuntia. Saatujen 
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lausuntojen perusteella noin puolet oppilaskunnista ja johtokunnista 
kannatti viikoittaista kasvisruokapäivää, puolet vastusti. 

Opetuslautakunta pitää tärkeänä, että oppilaat ja opiskelijat syövät 
päivittäin koulussa tarjolla olevan aterian ja että kouluruoan laatu on 
koulu- ja opiskelijaruokailulle asetettujen tavoitteiden mukainen. 
Helsingin kaupungin koulu- ja opiskelijaruokapalvelujen sisältö-, laatu- 
ja määrätaso on pääpiirteissään valtion ravitsemusneuvottelukunnan 
antaman kouluruokailusuosituksen 2008 mukainen. 
Kouluruokasuosituksen ja kouluissa tarjottavan ruoan suunnittelun ja 
käytännön toteutuksen perustana ovat toistaiseksi vielä Suomalaiset 
ravitsemissuositukset – ravinto ja liikunta tasapainoon vuodelta 2005. 
Kouluruokasuosituksen mukaan kouluateria kattaa kolmanneksen 
oppilaan ravinnon tarpeesta. Kouluateria täydentää näin kodissa 
tapahtuvaa ruokailua eikä sen tarkoituksena ole olla lapsen tai nuoren 
ainoa päivittäinen ateria.

Ruoan päivittäinen kulutus vaihtelee kouluittain ja ruoan menekkiin 
vaikuttaa ennemminkin ruoan mieluisuus kuin se, onko kyseessä 
kasvis-, kala- tai liharuoka. Kun ruoka on mieluisaa, se maistuu. 
Kouluruoan maittavuutta ja sen seurantaa korostetaan myös 
kouluruokasuosituksessa. Osa kasvisruoista on jopa suositumpaa kuin 
vastaavat liha- tai kalaruoat. Kasvisruoan menekki on lisääntynyt 
vähitellen myös niinä päivinä, kun liha- tai kalaruoan rinnalla on 
vapaasti otettavissa kasvisruokaa. Palveluntuottajan (Palmia) 
opetusvirastolle antaman tiedon mukaan oppilaat tai huoltajat eivät 
nykyisin kiinnitä erityistä huomiota kasvisruokapäivään eivätkä oppilaat 
tai huoltajat anna siitä muita ruokapäiviä enemmän kielteistä palautetta. 
Myöskään opetusvirastoon ei kasvisruokapäivästä ole tullut enää 
kielteistä palautetta. Mikäli palautetta on saatu, on se koskenut yleisesti 
ottaen kouluruokaa. Viikoittainen kasvisruokapäivä on hyväksytty alun 
vastustuksen jälkeen vähitellen osaksi koulujen arkea.

Kouluruoan korkea hyväksyttävyysarvo ja ruoan mieluisuus varmistavat 
parhaiten sen, että oppilaat ja opiskelijat syövät päivittäin kouluaterian. 
Kouluruoan hyväksyttävyyttä lisää ruoan herkullinen ja syömään 
houkutteleva ulkonäkö ja maku, tarjoilun oikea-aikaisuus, palvelu sekä 
ruokailunympäristön viihtyisyys. Opetusviraston ja palveluntuottajien 
näkemystä vahvistavat Helsingin yliopiston maatalous-
metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2013 valmistuneet kaksi 
maisterintutkielmaa. Tutkielmissa analysoitiin muun muassa 
kouluruoan maittavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Kun Helsingin 
kaupungin lukuvuoden 2013–2014 kouluruokalistoja uudistettiin ja 
ruokatuotteita kehitettiin, oli tavoitteena erityisesti ruokalistan ja 
ruokalajien hyväksyttävyys ja mieluisuus. Ruokalistan uudistaminen 
tehtiin oppilaita kuullen. 
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Saadun palautteen ja kehittämistyön tuloksena kasvisruokapäivien 
toiseksi pääruokavaihtoehdoksi on valittu oppilaiden suosikkiruokia. 
Suosittuja kasvisruokia ovat esimerkiksi kasvistortillat, 
pinaattiohukaiset, kasvispyörykät ja kasvislasagnette. Suurin osa 
perheistä on vielä sekaravintoa syöviä, minkä vuoksi monet 
ravitsemuksellisesti täysipainoisista kasvisraaka-aineista valmistetut 
ruoat ovat osalle oppilaita vieraita. Tästä syystä useiden kaikille 
oppilaille mieluisten kasvisruokien kehittäminen on toistaiseksi vaikeaa.

Kouluruokasuosituksen mukaisesti Helsingin kaupungin koulujen 
kasvisruoka sisältää kasvisten lisäksi kananmunaa ja 
maitotaloustuotteita (lakto-ovo-vegetaarinen). Kouluaterian 
ravintosisällön suunnittelun lähtökohta on voimassa olevat 
ravitsemussuositukset ja niiden toteutuminen. 
Kouluruokasuosituksessa 2008 todetaan, että tarjolla on hyvä olla kaksi 
pääruokavaihtoehtoa. Toinen vaihtoehto voi olla kasvisruoka, jossa 
liha, kala tai muna korvataan palkokasveilla tai niistä valmistetuilla 
tuotteilla. Lisäksi suosituksessa todetaan, että samalla, kun tarjotaan 
oppilaille valinnan vaihtoehtoja, on tärkeää, että kaikkien ruokien 
perustana ovat terveydelliset periaatteet. 

Ravitsemussuositusten mukaisessa lautasmallissa liha, kala ja 
kananmuna ovat toisiinsa verrattavia raaka-aineita. Ne on sijoitettu 
lautasmallissa samaan neljännekseen. Suositusten mukaisen aterian 
koostaminen ei edellytä lihan tai kalan tarjoamista päivittäin. Uudet 
pohjoismaiset ruokasuositukset julkistettiin 3.10.2013, ja niissä 
kiinnitetään huomiota aiempaa enemmän eri ruoka-aineiden laatuun ja 
merkitykseen ravintoaineiden lähteenä sekä niiden yhteyteen 
terveyteen. Pohjoismaisten suositusten perusteella laaditaan 
myöhemmin uudet kansalliset ravitsemussuositukset.

Edellä esitettyyn viitaten opetuslautakunta toteaa, että ei ole olemassa 
riittäviä perusteita muuttaa nykykäytäntöä. Kasvisruokapäiviä ja 
kouluruokailua seurataan lukuvuoden aikana ja tarvittaessa 
opetusvirasto tekee muutoksia kulloinkin voimassa olevien 
ruokalistojen tuotevalikoimiin. Opetuslautakunta toteaa, että 
viikoittainen kasvisruokapäivä on syyttä säilyttää Helsingin kaupungin 
kouluissa ja oppilaitoksissa kaupunginvaltuuston aikaisemman 
päätöksen (17.2.2010 § 49) mukaisesti.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot
Airi Rintamäki, ruokapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86307

airi.rintamaki(a)hel.fi
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§ 209
Sj / Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite avustajan maksuttomasta tai 
alennetusta lipusta kaupunginteatteriin

HEL 2013-014521 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

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 46 muuta valtuutettu esittävät, että 
kaupunki selvittää kaupunginteatterilta mahdollisuutta, että teatteri 
myöntäisi vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden avustajille 
maksuttoman tai alennuslipun, kun he vievät avustettavaansa teatteriin.

Helsingin kaupunginteatteri on osa kaupunkikonsernia, mutta 
itsenäinen säätiö. Sen vuoksi aloitteesta ei ole pyydetty 
kaupunginteatterilta lausuntoa. Valtuutettu Muttilaisen aloite on 
kuitenkin toimitettu kaupunginteatterille. Sivistystointa johtava 
apulaiskaupunginjohtaja on samassa yhteydessä pyytänyt, että 
kaupunginteatteri selvittää mahdollisuutta esitettyyn käytäntöön 
siirtymiseksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sami Muttilasen aloite
2 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite (allekirjoitettu)
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Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 07.05.2014 § 185

HEL 2013-014521 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 22.04.2014 § 466

HEL 2013-014521 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
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§ 210
Sj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite nimien ja muun historiatiedon 
saamisesta esille Santahaminan punaisten hautapaikan yhteyteen

HEL 2013-014522 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

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja 54 muuta valtuutettua esittävät, että 
kaupunki ryhtyy toimiin, joilla Santahaminaan haudattujen, 
punavankileireillä kuolleiden hautapaikan yhteyteen saadaan esille 
sinne haudattujen nimet ja muuta tietoa punavankileirien historiasta. 
Samalla esitetään selvitettäväksi mahdollisuutta esittää 
punavankileirien historiaa tapahtumapaikoilla esimerkiksi uusia 
informaatioteknologioita soveltaen.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunginmuseon johtokunnan lausuntoon, 
jossa todetaan muun muassa, että vuosi 2018 on oikea aika nostaa 
esille sisällissodan tapahtumat eri näkökulmista. Helsingin 
kaupunginmuseo tulee tuolloin toteuttamaan näyttelyn Helsinki 1918.  
Sodan tapahtumapaikkojen esittely mobiilitekniikkaa hyödyntäen tukisi 
hyvin kaupunginmuseon näyttelyä, ja toisi esiin eri paikkoihin liittyviä 
tekstejä ja muuta aineistoa. Santahaminan hautapaikan esittelyssä uusi 
teknologia olisi erityisen hyödyllinen, koska hautapaikka sijaitsee 
sotilasalueella. Johtokunta toteaa kuitenkin samalla, että 
kaupunginmuseolla ei ole itsellään resursseja koota tällaista, 
mobiiliteknologiaan perustuvaa kokonaisuutta.

Johtokunta katsoo vielä, että kun muistamisen kohteena on Suomen 
historian yksi merkittävimmistä vaiheista, tulee järjestelyjen olla 
mahdollisimman laajapohjaisia. Kaupunginmuseon on luonnollisesti 
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oltava mukana näissä järjestelyissä. Kaupunginmuseo järjestääkin 
vielä keväällä tilaisuuden, jossa mahdolliset kumppanit voivat 
keskustella vuotta 2018 koskevista suunnitelmistaan ja kartoittaa 
yhteistyön mahdollisuuksia. Ajoissa aloitettavan yhteistyön tavoitteena 
on saada eri toimijoiden resurssit käyttöön mahdollisimman 
monipuolisella ja yhteisesti pohditulla tavalla. Yhteistyön avulla voi 
löytyä myös mahdollisuus kehittää uusia informaatioteknologioita, 
joiden kautta Santahaminan hautapaikan yhteyteen saataisiin tietoa 
punavankileirien historiasta ja joukkohautaan haudatuista.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite
2 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite (allekirjoitettu)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 07.05.2014 § 186

HEL 2013-014522 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 22.04.2014 § 467

HEL 2013-014522 T 00 00 03

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättäisi 
seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 21.01.2014 § 4

HEL 2013-014522 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginmuseon johtokunta päätti esitti lausuntonaan seuraavaa:

Kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakasen ja 44 muun kaupunginvaltuutetun 
11.5.2005 tekemän aloitteen seurauksena Santahaminan 
joukkohaudan historiaa on viime vuosina selvitetty ja asiasta tullaan 
saamaan uutta tutkittua tietoa näillä näkymin vuoden 2014 aikana. 
Kaupungin historiatoimikunta julkaisee Jarmo Niemisen toimittaman 
Helsingin sotasurmat 1914-22 –teoksen, joka sisältää lukuisia 
tutkimusartikkeleita kriisivuosista sekä matrikkelin kuolleista. Jo 
vuosina 1998-2003 valtioneuvoston kanslian yhteydessä toimi 
tutkimushanke Suomen sotasurmat 1914–22. Sen tehtävänä oli tutkia 
ensimmäisessä maailmansodassa, vuoden 1918 sodassa ja 
heimosodissa surmansa saaneita suomalaisia ja vastaavissa 
sotaoloissa Suomessa menehtyneitä ulkomaalaisia. Tarkoituksena oli 
myös lopullisesti purkaa erityisesti vuoden 1918 sodan synnyttämä 
kansallinen trauma. Näiden projektien tutkimustuloksien perusteella 
myös sisällissodassa kuolleiden kohtalot Helsingin osalta ovat 
tarkentuneet ja tarkentumassa.

Santahaminan joukkohauta on Helsingin ja Suomen sisällissodan 
suurimpia joukkohautoja. Arviot haudassa lepäävien lukumääristä 
vaihtelevat 1000 ja 3500 välillä. Joukkohaudan luo pystytettiin Uuno F. 
Inkisen suunnittelema punagraniittinen muistomerkki vuonna 1949. Sitä 
on hoidettu lähinnä Entiset Punakaartilaiset ry:n, SKP:n Helsingin 
piirijärjestön ja Helsingin Vasemmistoliiton varoilla. Helsingin kaupungin 
rakennusviraston katu- ja puisto-osasto on pitänyt huolta muistomerkin 
ympäristöstä. Alueen merkittävyydestä ja kiinnostavuudesta kertoo se, 
että joukkohaudan ja muistomerkin hoidosta ja muistopaikan esiin 
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tuomisesta on 2000-luvun kuluessakin tehty erilaisia aloitteita. Myös 
Santahaminan tulevaisuutta pohtinut Santahamina-työryhmä on 
raportissaan vuonna 2008 todennut, että Santahaminassa olevien 
kulttuurihistoriallisten ja luonto- ja rakennustaiteellisten arvojen sekä 
kulttuurihistoriallisten kerrostumien säilyttäminen, hoito, tunnettavuuden 
lisääminen sekä tutustumisedellytysten parantaminen on todellinen 
kulttuuriteko. Johtokunta voi yhtyä tähän näkemykseen ja katsoo, että 
Helsingin kaupungin tulee osaltaan olla mukana tässä työssä.

Sisällissotaan liittyvää tutkittua aineistoa on jo runsaasti saatavilla ja 
kokonaisuus täydentyy koko ajan. Johtokunta katsoo, että tämän 
tutkitun, Helsinginkin menneisyyttä valottavan tiedon jakaminen on 
tärkeää. Myös Santahaminan joukkohaudan historian selvittäminen ja 
muistaminen on merkittävä osa kaupunkimme historiallista perintöä. 
Aloitteen mukainen hanke on siten kannatettava, samoin kuin siinä 
esitetty uusien informaatio- ja julkaisuteknologioiden soveltaminen niin 
tietosisällön laajuuden kuin tiedon mahdollisimman laajan 
saavutettavuuden vuoksi. Erityisesti Santahaminan tietoja esiteltäessä 
esimerkiksi uusien mobiiliteknologioiden hyödyntäminen olisi tarpeen, 
koska hautapaikka sijaitsee sotilasalueella.

Vuonna 2018 tulee kuluneeksi 100 vuotta kansakunnan jakaneesta ja 
traumatisoineesta sisällissodasta. Se on oikea hetki nostaa esille 
sodan tapahtumat eri näkökulmista katsottuna. Tätä ajatellen nyt on 
myös tilaisuus pohtia, miten kaupunkilaisille voidaan esitti mielekkäällä 
tavalla tietoa vuoden 1918 tapahtumista. Helsingin kaupunginmuseo 
tulee toteuttamaan näyttelyn Helsinki 1918. Sodan tapahtumapaikkojen 
esittely mobiiliteknologiaa hyödyntäen ja Santahaminan joukkohauta 
mukaan lukien olisi hyvin näyttelyä tukeva ja sen sisältöä laajentava, 
monipuolinen tapa tuoda esiin paikkoihin liittyvää tietoa, tekstejä, 
valokuvia ja jopa liikkuvaa kuvaa. Tämä teknologia mahdollistaa myös 
kansalaisten omien kommenttien ja tietojen lisäämisen osaksi 
aineistoa. Mikäli tällainen sisällissodan tapahtumapaikoista kertova 
tietopaketti nähdään tarpeelliseksi, vaatii se mahdollistuakseen ja 
onnistuakseen rahoitusta ja henkilöstöresursseja niin verkkosisällön 
tuottamiseen kuin sen tekniseen toteutukseen. Nykyresurssein 
Helsingin kaupunginmuseolla ei näyttelyprojektin rinnalla ole 
mahdollisuutta koota ja työstää tällaista mobiiliteknologian 
erityisosaamista vaativaa kokonaisuutta. Muutoinkin Suomen historian 
yhden merkittävimmän vaiheen merkkivuoden hankkeiden ja 
tapahtumien järjestämisen tulee pohjautua mahdollisimman 
laajapohjaiseen yhteistyöhön, jossa Helsingin kaupunginmuseon toki 
tulee olla mukana. Johtokunta toivoo, että Helsingin osalta 
sisällissotaan liittyvän aineiston kokoaminen ja julkaisutyö voisi 
muodostua useita eri tahoja yhteen kokoavaksi Suomen itsenäisyyden 
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merkkivuosien hankkeeksi ja eheyttäväksi yhteisponnistukseksi, joka 
suuntaa tulevaan.

Esittelijä
museonjohtaja
Tiina Merisalo

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi
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§ 211
Sj / Valtuutettu Mari Holopaisen aloite kehitysvammaisille 
taattavasta oikeudesta työhön

HEL 2013-015846 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

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Mari Holopaisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mari Holopainen ja 27 muuta valtuutettua toteavat, että 
kehitysvammaisia on pyritty työllistämään kaupungin työtehtäviin ja että 
kokemusten mukaan kehitysvammaiset työntekijät ovat hoitaneet 
työnsä hyvin. Kehitysvammaiset tekevät kuitenkin työtään 
määräaikaisina, ja työsuhde saatetaan katkaista kokonaan 
ketjuttamisen vuoksi. Aloitteessa esitetään, että kaupungin on 
ratkaistava, miten kehitysvammaisten oikeus työhön taataan ja 
kohtuuttomat työsuhteiden lopettamiset vältetään.

Kaupunginhallitus viittaa asiasta saatuihin lausuntoihin ja toteaa niistä 
ilmenevän, että Helsingissä on  arviolta kaksi tuhatta 
kehitysvammaista. Työikäiset kehitysvammaiset voivat osallistua joko 
sosiaalihuoltona järjestettävään työtoimintaan tai käydä normaalissa 
palkkatyössä avoimilla työmarkkinoilla. Sosiaali- ja terveysvirastossa 
on tuetun työtoiminnan palvelu niille kehitysvammaisille henkilöille, 
jotka tarvitsevat työvalmennusta ja tukea työllistyäkseen avoimille 
työmarkkinoille. Viime vuonna tuetussa työtoiminnassa oli yhteensä 30 
kehitysvammaista henkilöä. Palkkatyösuhteessa oli 75 
kehitysvammaista henkilöä ja lisäksi työllistymisen palveluiden piirissä 
oli 15 kehitysvammaista henkilöä.

Kehitysvammaiset henkilöt voivat myös osallistua elinkeino-osaston, 
sosiaali- ja terveysviraston ja opetusviraston ylläpitämiin 
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työllisyyspalveluihin. Edellytyksenä on tällöin, että henkilö on 
kirjautunut työttömänä työnhakijana Uudenmaan työ- ja 
elinkeinotoimistoon. Palvelujen tavoitteena on työllistyminen avoimille 
työmarkkinoille kuntoutuksen, erilaisten työllisyyspalvelujen tai 
opintojen kautta.

PosiVire Oy tarjoaa sosiaalisena yrityksenä yhden mahdollisuuden 
kehitysvammaisen henkilön työllistymiseen. PosiVire Oy työllistää 
työntekijöitä sitä mukaa kuin yritys saa palvelutilauksia. Tilausten 
jatkuvuus ratkaisee näin ollen sen, tekeekö yritys työntekijän kanssa 
toistaiseksi voimassa olevan vai määräaikaisen työsopimuksen.

Kuten lausunnoista ilmenee, kaupungilla on monia eri toimintoja ja 
rakenteita, joiden kautta voidaan tarjota työtä myös kehitysvammaisille 
henkilöille. Kaupungilla työskentelevien kehitysvammaisten henkilöiden 
määrä on kuitenkin alhainen. Kaupungin on asettanut 
monimuotoisuuden ja myös monimuotoisuuden johtamisen 
parantamisen tavoitteekseen. Kehitysvammaisten työllistämisessä 
kaupungilla on vielä tehtävää. Rekrytoinnista vastaavilla on tässä 
erityinen rooli, kuten myös henkilöstöhallinnon yleisillä, 
monimuotoisuutta tukevilla linjauksilla. Yksi vaihtoehto 
kehitysvammaisten työllistämiseksi on, että virastot ostavat entistä 
enemmän palveluksia PosiVire Oy:ltä. Asia on parhaillaan 
keskushallinnossa selvitettävänä. Selvityksen tuloksista informoidaan 
kaupunginhallitusta 1.12.2014 mennessä. Etenemiseen ei ole 
yksinkertaista ratkaisua, koska palveluiden ostoista päättäminen kuuluu 
virastojen päätäntävaltaan ja on riippuvainen virastoilla käytettävissään 
olevista määrärahoista.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mari Holopaisen aloite
2 Valtuutettu Mari Holopaisen aloite (allekirjoitettu)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2014 131 (294)
Kaupunginvaltuusto

Kj/21
21.05.2014

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

Kaupunginvaltuusto 07.05.2014 § 188

HEL 2013-015846 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 28.04.2014 § 505

HEL 2013-015846 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättää seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Mari Holopaisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

28.04.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään jäsen Oskalan vastaehdotuksen mukaisesti.

Vastaehdotus:
Hannu Oskala: Kappaleen 7 lauseen: "Asia on parhaillaan 
keskushallinnossa selvitettävänä" jälkeen lisätään lause: "Selvityksen 
tuloksista informoidaan kaupunginhallitusta 1.12.2014 mennessä."

Kannattaja: Lasse Männistö

22.04.2014 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
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leena.mickwitz(a)hel.fi

Kaupunginkanslia Elinkeino-osasto 26.3.2014

HEL 2013-015846 T 00 00 03

Noin 0,75 prosentilla Suomen väestöstä, toisin sanoen noin 40 000 
ihmisellä, arvioidaan olevan kehitysvamma, joka haittaa älyllistä 
suoriutumista, aiheuttaa fyysisiä toimintarajoitteita tai 
vuorovaikutukseen liittyviä ongelmia. Työikäisiä kehitysvammaisia on 
noin 23 000. Noin 14 000 kehitysvammaista henkilöä osallistuu kuntien 
järjestämään työtoimintaan. Helsingissä on arviolta kaksi tuhatta 
kehitysvammaista, joista työikäiset osallistuvat sosiaalihuoltona 
järjestettävään työtoimintaan työpaikoilla avotyötoimintana tai 
normaaliin palkkatyöhön avoimilla työmarkkinoilla. Tyypillisimpiä 
tehtäviä ovat mm. keittiö- ja siivoustyöt, kiinteistöhuolto ja kaupan eri 
tehtävät. 

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa on tuetun 
työtoiminnan palvelu kehitysvammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat 
työvalmennusta ja tukea työllistymisessä avoimille työmarkkinoille. 
Palveluun kuuluu työpaikan etsiminen avoimilta työmarkkinoilta, 
työvalmennus ja sovitut tukikäynnit. Asiakkaalle laaditaan erityishuolto-
ohjelma, jossa määritellään oikeus tuettuun työvalmennukseen. 
Työvalmentajat tekevät asiakkaan kanssa suunnitelman, jossa 
määritellään asiakkaalle sopivat työtehtävät.  Vuonna 2013 Helsingin 
kaupungin järjestämässä tuetussa työtoiminnassa oli yhteensä 30 
kehitysvammaista henkilöä, palkkatyösuhteessa 75 kehitysvammaista 
henkilöä ja työllistymisen palveluissa (työnetsintä ja opiskeluista 
valmistuvat) 15 kehitysvammaista henkilöä.

Helsingin elinkeino-osaston koordinoimiin työllisyyspalveluihin 
elinkeino-osastolla, sosiaali- ja terveysvirastossa ja opetusvirastossa 
voivat osallistua kaikki työttömät työnhakijat tasa-arvoisesti, riippumatta 
henkilöön liittyvistä erityissyistä, kuten terveydentilasta tai 
vammaisuudesta. Palveluihin ohjautumisen edellytyksenä on asiakkuus 
Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana. 
Työllisyyspalveluiden tavoitteena on työllistyminen avoimille 
työmarkkinoille kuntoutuksen, erilaisten työllisyyspalvelujen tai 
opintojen kautta. 

Silloin kun kehitysvammainen henkilö on työttömänä työnhakijana työ- 
ja elinkeinohallinnossa, on hänellä mahdollisuus osallistua kaupungin 
elinkeino-osaston järjestämiin työllisyyspalveluihin. Näitä palveluja ei 
ole tarkoitettu yksittäisten henkilöiden kohdalla pysyviksi ratkaisuiksi 
vaan niiden tavoitteena on tukea työtöntä työllistymään avoimille 
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työmarkkinoille tai hakeutumaan ammatillisia valmiuksia lisäävään 
koulutukseen.

PosiVire Oy on Helsingin kaupungin, Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Kiinteistö Oy Kaapelitalon omistama 
sosiaalinen in-house yritys. PosiVire Oy yhdistää työsopimusten 
tekemisen saamiinsa palvelutilauksiin. Tilauksen jatkuvuus ratkaisee 
sen, tekeekö yritys työntekijän kanssa toistaiseksi voimassa olevan vai 
määräaikaisen työsopimuksen.

Kaupunki noudattaa kaikessa palkkauksessa lakia sekä työ- ja 
virkaehtosopimuksia. Helsingin kaupungin ohjeessa ”Pysyvä vai 
määräaikainen palvelussuhde ja koeaika” (13.6.2012) kerrotaan missä 
tilanteissa määräaikainen palvelussuhde on mahdollinen. 
Määräaikaisen palvelussuhteen edellytyksenä voi olla mm. harjoittelu, 
toimintojen vakiintumattomuus, kelpoisuuden puuttuminen, 
projektiluonteinen työ tai työn kausiluonteisuus. Työntekijöiden kanssa 
voidaan siis solmia, toiminnan luonne huomioon ottaen, määräaikaisia 
tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia. Kaikkiin työsuhteisiin 
sovelletaan työsopimuslakiin sisällytettyjä työnantajan ja työntekijän 
oikeuksia ja velvollisuuksia.

Lisätiedot
Anu Riila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 64495

anu.riila(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.03.2014 § 144

HEL 2013-015846 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti antaa 
kaupunginhallitukselle seuraavan esittelijän ehdotuksesta poikkeavan 
lausunnon:

"Helsingissä on noin 2000 kehitysvammaista, joiden kehitysvamma 
haittaa älyllistä suoriutumista, aiheuttaa fyysisiä toimintarajoitteita tai 
vuorovaikutukseen liittyviä ongelmia. Näistä työikäiset 
kehitysvammaiset osallistuvat Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveysviraston järjestämään työtoimintaan. Osa kehitysvammaisista 
henkilöistä työskentelee normaalissa palkkatyössä avoimilla 
työmarkkinoilla. Tyypillisimpiä tehtäviä ovat mm. keittiö- ja siivoustyöt, 
kiinteistöhuolto ja kaupan eri tehtävät. 

Vain muutama henkilö on työllistynyt Posivire Oy:n kautta, joka on 
Helsingin kaupungin omistama osakeyhtiö. Kehitysvammaisten 
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työllistäjänä Posivire Oy:n tehtävänä on itse ratkaista ja tulkita 
työehtosopimusten määräyksiä siten, että kehitysvammaisten oikeus 
työhön taataan ja kohtuuttomat työsuhteiden lopettamiset vältetään.

Posivire Oy yhdistää työsopimusten tekemisen saamiinsa 
jatkopalvelutilauksiin. Jos sosiaali- ja terveysvirasto tai joku muu 
yksikkö tekee palvelutilauksen, tilauksen jatkuvuus ratkaisee sen 
tekeekö Posivire Oy kehitysvammaisen työntekijänsä kanssa 
toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen tai määräaikaisen 
työsopimuksen. Kun palvelutilauksen ajallista kestoa ei voida 
määrittää, mutta kysymys ei kuitenkaan ole määräaikaisesta 
tilauksesta, ennalta määräämättömän ajan jatkuvasta 
palvelutilauksesta Posivire Oy tekee kehitysvammaisen työntekijänsä 
kanssa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen. Kun tilaus on 
määräaikainen Posivire Oy tekee kehitysvammaisen työntekijänsä 
kanssa määräaikaisesti voimassa olevan työsopimuksen, jolla 
vältetään työsuhteen ketjuttaminen. 

Posivire Oy:n on mahdollista tehdä kehitysvammaisten 
työntekijöidensä kanssa yksinomaan toistaiseksi voimassa olevia 
työsopimuksia, mutta kuten edellä on jo todettu, tilanne voi johtaa 
toistaiseksi voimassa olevien työsuhteiden kohdalla siihen, että 
työsuhteita joudutaan purkamaan taloudellisilla ja tuotannollisilla 
perusteilla, jos töitä ei ole.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa on tuetun 
työtoiminnan palvelu kehitysvammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat 
työvalmennusta ja tukea työllistymisessä avoimille työmarkkinoille. 
Palveluun kuuluu työpaikan etsiminen avoimilta työmarkkinoilta, 
työvalmennus ja sovitut tukikäynnit. Asiakkaalle laaditaan erityishuolto-
ohjelma, jossa määritellään oikeus tuettuun työvalmennukseen. 
Työvalmentajat tekevät asiakkaan kanssa suunnitelman, jossa 
määritellään asiakkaalle sopivat työtehtävät.  Vuonna 2013 tuetussa 
työtoiminnassa oli yhteensä 30 kehitysvammaista henkilöä, 
palkkatyösuhteessa 75 kehitysvammaista henkilöä ja työllistymisen 
palveluissa (työnetsintä ja opiskeluista valmistuvat) 15 
kehitysvammaista henkilöä.

Helsingin elinkeino-osaston koordinoimiin työllisyyspalveluihin 
elinkeino-osastolla, sosiaali- ja terveysvirastossa ja opetusvirastossa 
voivat osallistua kaikki työttömät työnhakijat tasa-arvoisesti, riippumatta 
henkilöön liittyvistä erityissyistä, kuten terveydentilasta tai 
vammaisuudesta. Palveluihin ohjautumisen edellytyksenä on asiakkuus 
Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana. 
Työllisyyspalveluiden tavoitteena on työllistyminen avoimille 
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työmarkkinoille kuntoutuksen, erilaisten työllisyyspalvelujen tai 
opintojen kautta. 

Silloin kun kehitysvammainen henkilö on työttömänä työnhakijana työ- 
ja elinkeinohallinnossa, on hänellä mahdollisuus osallistua kaupungin 
elinkeino-osaston järjestämiin työllisyyspalveluihin. Näitä palveluja ei 
ole tarkoitettu yksittäisten henkilöiden kohdalla pysyviksi ratkaisuiksi 
vaan niiden tavoitteena on tukea työtöntä työllistymään avoimille 
työmarkkinoille tai hakeutumaan ammatillisia valmiuksia lisäävään 
koulutukseen." 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan mielestä Helsingin tulee parantaa 
jatkotyöllistämisen reittejä etenkin kun tehtävästä suoriutuminen 
onnistuu, jotta myös kehitysvammaisille voidaan tarjota 
pitkäkestoisempia työsuhteita. Vakansseja tulisi lisätä tälle ryhmälle 
esimerkiksi osa-aikaisten työn mahdollisuuksien kautta. Helsingin on 
tulevaisuudessa selvitettävä, miten työsuhteiden vakinaistamista voisi 
lisätä esimerkiksi pidempiaikaisilla palvelutilauksilla tai muilla keinoilla."

Käsittely

25.03.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti jäsen Tuomas 
Tuuren vastaehdotuksen mukaisesti jäsen Katriina Juvan 
kannattamana lisätä lausunnon loppuun seuraavan tekstin:

”Sosiaali- ja terveyslautakunnan mielestä Helsingin tulee parantaa 
jatkotyöllistämisen reittejä etenkin kun tehtävästä suoriutuminen 
onnistuu, jotta myös kehitysvammaisille voidaan tarjota 
pitkäkestoisempia työsuhteita. Vakansseja tulisi lisätä tälle ryhmälle 
esimerkiksi osa-aikaisten työn mahdollisuuksien kautta. Helsingin on 
tulevaisuudessa selvitettävä, miten työsuhteiden vakinaistamista voisi 
lisätä esimerkiksi pidempiaikaisilla palvelutilauksilla tai muilla keinoilla.”

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Pia Sutinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 62401

pia.sutinen(a)hel.fi
Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

tuula.poikonen(a)hel.fi
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§ 212
Sj / Valtuutettu Emma Karin aloite paperittomien lasten oikeudesta 
perusopetukseen

HEL 2014-000572 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Emma Kari ja 26 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki ryhtyy toimiin taatakseen ns. paperittomille lapsille 
yhdenvertaisen oikeuden perusopetukseen.

Kaupunginhallitus toteaa opetuslautakunnan lausuntoon viitaten, että 
perustuslain 16 §:n mukaan jokaisella on oikeus maksuttomaan 
perusopetukseen. Perusopetuslain 4 §:n mukaan kunta on velvollinen 
järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille 
perusopetusta.

Paperittomista on useita määritelmiä. Sosiaali- ja terveysministeriö 
määrittelee paperittomat EU- tai Eta-valtioiden tai Sveitsin ulkopuolelta 
tuleviksi siirtolaisiksi, joiden oleskelulupa Suomessa on päättynyt tai
sitä ei ole ollutkaan tai opiskelijaksi, jonka yksityinen sairausvakuutus 
on päättynyt tai sitä ei ole ollutkaan.

Opetusviraston oppilasrekisterin mukaan peruskouluissa oli vuoden 
alussa 337 opiskelijaa, joilla oli väliaikainen henkilötunnus. 
Käytännössä tämä tarkoittaa, että heidän rekisteröitymisensä Helsingin
väestötietoihin on kesken. Tästä ei voi kuitenkaan päätellä 
paperittomien oppilaiden määrää. Suurin osa oppilaista, joiden 
rekisteröitymisprosessi on kesken, tulee EU-maista, pääosin Virosta.
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Paperittomista oppilaista ei synny tilastoa, koska opetusvirasto ei 
kouluun ilmoittautumisen yhteydessä valvo perheiden rekisteröitymistä 
maistraattiin, vaan riittää, että huoltaja ilmoittaa Suomessa olevan 
asuinosoitteen. Opetusviraston arvion mukaan varsinaisia paperittomia 
lapsia ei ole koulussa lainkaan tai heitä on vain muutama. 

Perusopetuslain mukaan kuntien velvollisuus järjestää perusopetusta 
on laaja. Lapsella on siten oikeus saada maksutonta perusopetusta, 
vaikka hän ei asu pysyvästi kunnassa tai kunta ei ole hänen
kotikuntansa. Tätä on Helsingissä noudatettu.

Opetusvirasto valvoo oppivelvollisuuden suorittamista 
väestörekisteritietojen perusteella. Mikäli lasta ei ole ilmoitettu 
väestörekisteriin ja huoltaja ei itse tuo lasta kouluun, ei oppivelvollisen 
oleskelu Helsingissä tule opetusviraston tietoon.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Emma Karin aloite
2 Valtuutettu Emma Karin aloite (allekirjoitettu)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 07.05.2014 § 189

HEL 2014-000572 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi
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Kaupunginhallitus 28.04.2014 § 506

HEL 2014-000572 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

22.04.2014 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Opetuslautakunta 15.04.2014 § 62

HEL 2014-000572 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Perustuslain 16 §:n mukaan jokaisella on oikeus maksuttomaan 
perusopetukseen. Perusopetuslain 4 §:n mukaan kunta on velvollinen 
järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille 
perusopetusta.

Paperittomista on useita määritelmiä. Sosiaali- ja terveysministeriö 
määrittelee paperittomat EU- tai Eta-valtioiden tai Sveitsin ulkopuolelta 
tuleviksi siirtolaisiksi, joiden oleskelulupa Suomessa on päättynyt tai 
sitä ei ole ollutkaan tai opiskelijaksi, jonka yksityinen sairausvakuutus 
on päättynyt tai sitä ei ole ollutkaan.

Opetusviraston oppilasrekisterin mukaan peruskouluissa oli vuoden 
alussa 337 opiskelijaa, joilla oli väliaikainen henkilötunnus. 
Käytännössä tämä tarkoittaa, että heidän rekisteröitymisensä Helsingin 
väestötietoihin on kesken. Tästä ei voi kuitenkaan päätellä 
paperittomien oppilaiden määrää. 

Paperittomista oppilaista ei synny tilastoa, koska opetusvirasto ei valvo 
perheiden rekisteröitymistä maistraattiin eikä kouluun ilmoittautumisen 
yhteydessä, vaan riittää, että huoltaja ilmoittaa Suomessa olevan 
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asuinosoitteen. Opetusviraston arvion mukaan varsinaisia paperittomia 
lapsia ei koulussa ole lainkaan tai heitä on vain muutama. Suurin osa 
oppilaista, joiden rekisteröitymisprosessi on kesken, tulee EU-maista 
pääosin Virosta.

Perusopetuslain mukaan kuntien velvollisuus järjestää perusopetusta 
on laaja. Lapsella on siten oikeus saada maksutonta perusopetusta, 
vaikka hän ei asu pysyvästi kunnassa tai kunta ei ole hänen 
kotikuntansa. Tätä on Helsingissä noudatettu.

Opetusvirasto valvoo oppivelvollisuuden suorittamista 
väestörekisteritietojen perusteella. Mikäli lasta ei ole ilmoitettu 
väestörekisteriin tai huoltaja ei itse tuo lasta kouluun, ei oppivelvollisen 
oleskelu Helsingissä tule opetusviraston tietoon.

Käsittely

15.04.2014 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

18.03.2014 Palautettiin

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot
Taina Tervonen, vs. opetuspäällikkö, puhelin: 310 86208

taina.tervonen(a)hel.fi
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§ 213
Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat kuusi 
aloitetta

HEL 2014-006913, 2014-006914, 2014-006915, 2014-006911, 2014-006912, 2014-006916

Päätös

1. Valtuutettu Tuomas Rantasen ym. aloite asuntokannan 
hyödyntämistä koskevan strategian tekemisestä

2. Valtuutettu Jessica Karhun ym. aloite määräaikaisesta 
tontinvuokra-alennuksesta alhaisen E-luvun rakennuksille

3. Valtuutettu Terhi Mäen ym. aloite yksinasumiseen liittyvästä 
köyhyysriskistä

4. Valtuutettu Sirkku Ingervon ym. aloite koulukiusaamisen 
ehkäisystä opettajien täydennyskoulutuksen avulla

5. Valtuutettu Sirkku Ingervon ym. aloite ”kouluäijien ja –muijien” 
vapaaehtoistoiminnan koulutuksen järjestämisestä

6. Valtuutettu Henrik Nyholmin ym. aloite uimarantojen 
toiminnallisten mahdollisuuksien parantamisesta

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle 
valmisteltavaksi.
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§ 191
Namnupprop, laglighet och beslutförhet

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade konstatera att sammanträdet var lagligen 
sammankallat och beslutfört.

Behandling

Namnupprop och förhinder

Ordföranden konstaterade att förhinder för detta sammanträde har 
anmälts av de ledamöter som är antecknade som frånvarande på 
närvarolistan och att de ersättare som framgår av listan har kallats i 
deras ställe.

Laglighet och beslutförhet

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i 
den ordning kommunallagen och stadsfullmäktiges arbetsordning 
förutsätter. Enligt namnuppropet är minst två tredjedelar av 
ledamöterna närvarande. På grundval av det ovanstående 
konstaterade ordföranden att sammanträdet är lagligen sammankallat 
och beslutfört.

Bilagor

1 Läsnäololista
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§ 192
Val av protokolljusterare

Beslut

På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Seija Muurinen och 
Pentti Arajärvi till protokolljusterare med ledamöterna Leo Stranius och 
Anna Vuorjoki som ersättare.
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§ 193
Frågestund

Beslut

Under frågestunden togs upp ledamoten Anni Sinnemäkis fråga om 
främjande av vindkraft.
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§ 194
Ändringar i stadsfullmäktiges sammansättning

HEL 2013-010306 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1. konstatera att fullmäktigeersättaren Belle Selene Xias 
förtroendeuppdrag har upphört 

2. konstatera att centralvalnämnden utnämner en åttonde ersättare i 
Sannfinländarnas fullmäktigegrupp för den mandattid som utgår 
med år 2016. 

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainittu Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att fullmäktigeersättaren Belle Selene Xia 
(Sannf.) har förlorat sin valbarhet på grund av flyttning till en annan 
kommun.

Med stöd av 37 § i kommunallagen ska fullmäktige, då en 
fullmäktigeledamot har förlorat sin valbarhet, konstatera att 
förtroendeuppdraget har upphört.

Enligt 93 § i vallagen ska den kommunala centralvalnämnden på 
begäran av fullmäktiges ordförande förordna nya ersättare om antalet 
ersättare blir ofullständigt under tiden för fullmäktiges mandatperiod.
Stadsfullmäktiges ordförande begärde 23.4.2014 att 
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centralvalnämnden ska utse en åttonde ersättare i Sannfinländarnas 
fullmäktigegrupp. Centralvalnämnden utser ersättaren vid sitt 
sammanträde 11.6.2014.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainittu Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu-liikelaitos
Keskusvaalilautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 05.05.2014 § 527

HEL 2013-010306 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. todeta, että varavaltuutettu Belle Selene Xian luottamustoimi on 
päättynyt 

2. todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Perussuomalaisten 
valtuustoryhmälle 8. varavaltuutetun vuoden 2016 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012
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anna.villeneuve(a)hel.fi
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§ 195
Val av ledamot i räddningsnämnden

HEL 2013-013082 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1. bevilja Eero Jauhanen befrielse från förtroendeuppdraget som 
ledamot i räddningsnämnden 

2. välja Jörgen Jensen till ny ledamot i räddningsnämnden för den 
mandattid som utgår med år 2016. 

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt konstatera att Kristiina Sirola-
Korhonen blir personlig ersättare för den nya ledamoten.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Eero Jauhasen eronpyyntö (verkkoon)
2 Eero Jauhasen eronpyyntö

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredraganden

Eero Jauhanen (VF) anhåller 10.4.2014 om befrielse från 
förtroendeuppdraget som ledamot i räddningsnämnden.

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Eero Jauhanen till ledamot i 
räddningsnämnden för mandattiden 2013–2016. Stadsfullmäktige bör 
nu välja en ny ledamot för den återstående mandattiden.



Helsingfors stad Protokoll 9/2014 148 (294)
Stadsfullmäktige

Kj/5
21.05.2014

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Eero Jauhasen eronpyyntö (verkkoon)
2 Eero Jauhasen eronpyyntö

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Pelastuslautakunta
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 05.05.2014 § 528

HEL 2013-013082 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Eero Jauhaselle vapautuksen pelastuslautakunnan 
jäsenen luottamustoimesta

2. valita Jörgen Jensenin jäseneksi pelastuslautakuntaan vuoden 
2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen 
henkilökohtainen varajäsen on Kristiina Sirola-Korhonen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
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Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi
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§ 196
Lån till Helsinki Stadion Oy

HEL 2014-000722 T 02 05 03 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
bevilja Helsinki Stadion Oy ett tilläggslån på 115 000 euro ur fonden för 
idrotts- och friluftsanläggningar för finansiering av inglasning och 
takläggning av en läktare på Sonera Stadium, utan säkerhet och på 
följande villkor:

Löptid: Lånet ska återbetalas i jämnstora poster inom tio år.

Ränta: Räntan på lånet motsvarar grundräntan.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Keijo Härkönen, finansexpert, telefon: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Bilagor

1 Helsinki Stadion Oy, lisälainahakemus
2 Kaupunginvaltuuston päätös 13.3.2013

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helsinki Stadion Oy Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Helsinki Stadion Oy:s verksamhetsområde är att med stöd av 
arrenderätt förvalta den av staden utarrenderade tomten (91-14-528-1) 
vid Idrottsgatan i Tölö och den på tomten belägna stadionbyggnaden 
(Sonera Stadium). Affärslokalerna i södra ändan av Sonera Stadium 
har under flera år drabbats av upprepade vattenskador. Orsaken till 
vattenskadorna har utretts vid flera tillfällen, men stället för läckan har 
inte kunnat fastställas med säkerhet. Målet för projektet är att lösa 
vattenskadeproblemen i södra ändan, men samtidigt förbättras 
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förhållandena då läktaren bland annat fungerar som vind- och 
regnskydd och förhindrar spridningen av buller till näromgivningen.

Stadsfullmäktige beviljade 13.3.2013 (91 §) utan att kräva säkerhet 
Helsinki Stadion Oy ett lån på 240 000 euro för finansiering av 
inglasning och takläggning av läktaren i södra ändan av Sonera 
Stadium. Bolaget har ännu inte tagit ut lånet eftersom projektet blivit 
uppskjutet.  

De beräknade totalkostnaderna för projektet har stigit från 600 000 
euro till 891 600 euro (exkl. moms). Låneandelen på 40 % ur fonden för 
idrotts- och friluftsanläggningar uppgår då till 355 000 euro, vilket 
betyder att det behövs ett tilläggslån på 115 000 euro.

Om staden beviljar bolaget det sökta tilläggslånet kommer bolaget i 
samband med den årliga ansökan om understöd att hos staden ansöka 
om understöd för amorteringar och räntor eftersom det är frågan om en 
ombyggnad.

Stadsstyrelsen hänvisar till ett utlåtande från idrottsnämnden och anser 
att det är befogat att Helsinki Stadion Oy beviljas lånet i 
beslutsförslaget. Helsinki Stadion Oy är ett dotterbolag inom 
Helsingfors stadskoncern, och dess aktier ägs till ca 80 % av staden. 
Aktierna i stadens ägo ger en rösträtt på ca 97 % av den rösträtt som 
bolagets hela aktiestock ger. På grund av detta krävs ingen säkerhet 
för lånet.

Räntan för lånet i beslutsförslaget är för tillfället 0,5 %, och den ändras 
halvårsvis då grundräntan ändras. I fonden för idrotts- och 
friluftsanläggningar finns 25,8 mn euro att tillgå. En andel på 20 mn 
euro är reserverad för ombyggnad på Olympiastadion. Om 
stadsfullmäktige beviljar lånet kommer stadsstyrelsen i sitt 
verkställighetsbeslut att uppmana enheten finansförvaltning vid 
stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning att ingå låneavtalet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Keijo Härkönen, finansexpert, telefon: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Bilagor

1 Helsinki Stadion Oy, lisälainahakemus
2 Kaupunginvaltuuston päätös 13.3.2013

Utdrag
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Utdrag Bilagor till utdrag
Helsinki Stadion Oy Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Talous- ja suunnitteluosasto
Liikuntavirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.04.2014 § 495

HEL 2014-000722 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Helsingin Stadion Oy:lle 115 000 
euron suuruisen vakuudettoman lisälainan urheilu- ja 
ulkoilulaitosrahaston varoista Sonera Stadiumin katsomon lasittamisen 
ja kattamisen rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin kymmenen 
vuoden kuluessa.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 20.03.2014 § 57

HEL 2014-000722 T 02 05 03 00

Päätös

Liikuntalautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle Helsingin 
Stadion Oy:n katsomon lasittamista ja kattamista koskevasta 
lisälainahakemuksesta seuraavan lausunnon:

Liikuntatoimen kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana 
ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja 
liikuntalaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena. 
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Helsingin kaupunki on myöntänyt 13.3.2013, (kaupunginvaltuuston 
päätös § 91), Helsinki Stadion Oy:lle 240 000 euron suuruisen 
vakuudettoman lainan Sonera Stadiumin eteläpäädyn katsomon 
lasittamisesta ja kattamisesta aiheutuvien kustannusten 
rahoittamiseksi. Yhtiö ei ole toistaiseksi nostanut sille myönnettyä 
lainaa hankkeen lykkäytymisen vuoksi.  

Liikuntalautakunta on aikaisemmin tarkoituksenmukaisiksi 
katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin 
lainaosuutta kokonaiskustannuksista. 

Hankkeen arvioitujen kokonaiskustannusten noustua 600 000 eurosta 
891 600 euroon (alv. 0 %) on mahdollista korottaa kaupungin 
rahoitusta aiemmin myönnetyn 240 000 euron lisäksi haettu 115 000 
euroa, siten että urheilu- ja liikuntalaitosrahaston laina hankkeeseen 
olisi kokonaisuudessaan 355 000 euroa. 

Liikuntalautakunta puoltaa omalta osaltaan Helsinki Stadion Oy:n 
ilmoittamien kokonaiskustannusten 891 600 euron hankkeelle 115 000 
euron lisälainaa myönnettäväksi Helsingin kaupungin ulkoilu- ja 
liikuntalaitosrahaston varoista.  

Mikäli Helsingin kaupunki myöntää yhtiölle anotun lisälainan, yhtiö tulee 
hakemaan vuotuisen avustushakemuksen yhteydessä Helsingin 
kaupungilta avustusta lainan lyhennysten ja korkojen kattamiseksi, 
koska kyseessä on peruskorjaushanke. 

Helsinki Stadion Oy on liikuntalautakunnan myöntämien laitos- ja 
säätiöavustusten piirissä. 

Esittelijä
osastopäällikkö
Stefan Fröberg

Lisätiedot
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi
Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
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§ 197
Uppföljningsrapport 2014 om genomförandeprogrammet för boende 
och härmed sammanhängande markanvändning

HEL 2014-003992 T 10 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
anteckna uppföljningsrapporten 2014 om programmet Hemstaden 
Helsingfors.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, stf. stadssekretarare, telefon: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi
Mari Randell, bostadsprogramchef, telefon: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
Annina Ala-Outinen, planerare, telefon: 310 78050

annina.ala-outinen(a)hel.fi
Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, telefon: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi

Bilagor

1 Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön ohjelman seurantaraportti 2014
2 Asuntotuotantoprosessin sujuvoittamistyöryhmän loppuraportti 2013
3 Erityisryhmien asumisen selvitystyöryhmän loppuraportti 2013
4 Asunnottomuustyöryhmän loppuraportti 2013
5 Kriisimajoitustyöryhmän loppuraportti 2013
6 Hitas-järjestelmän tavoitteiden toteutumista koskeva selvitys 2013
7 Selvitys kumppanuuskaavoituksesta 2013
8 Ryhmärakennuttamishankkeille tarjottavia kaupungin 

neuvontapalveluita koskeva selvitys 2013
9 Yleisten rakennusten tonttien muuttamismahdollisuudet 

asuntorakentamiseen 2013

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Stadsfullmäktige godkände 12.9.2012 genomförandeprogrammet för 
boende och härmed sammanhängande markanvändning (nedan BM-
programmet) Hemstaden Helsingfors, i vilket stadens bostads- och 
markpolitiska huvudmål och delmål och åtgärderna för 
programperioden fastslås. En rapport om hur genomförandet av 
programmet fortskrider ska årligen föreläggas stadsfullmäktige. 
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Stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning ansvarar för 
utarbetandet av uppföljningsrapporten.

Uppföljningsrapporten 2014 innehåller en översikt över den aktuella 
bostadspolitiska situationen och utsikterna för bostadsproduktionen i 
Helsingfors och en utredning om hur målen för programmet Hemstaden 
Helsingfors hittills har utfallit.

Till vilken grad de kvantitativa målen för programmet Hemstaden 
Helsingfors utfaller följs upp på årsnivå och i genomsnitt för flera år. De 
årliga variationerna i bostadsproduktionen är avsevärda och beror på 
konjunkturerna. Programmet har som mål att på lång sikt påverka 
bostadsproduktionen.

Föredragandens motiveringar

Uppföljningsrapporten 2014 om genomförandeprogrammet för boende och härmed 
sammanhängande markanvändning

Målen för planläggningen och bostadsproduktionen i programmet 
Hemstaden Helsingfors har i samband med uppföljningsrapporten 2014 
ändrats så att de nu motsvarar strategiprogrammet 2013–2016 godkänt 
av stadsfullmäktige 24.4.2013. Helsingfors stad strävar att årligen 
utarbeta detaljplaner för bostadsproduktion på minst 500 000 m² vy. 
Målet för bostadsproduktionen är att årligen färdigställa minst 5 500 
bostäder.

Målet för energieffektivitet har också ändrats i enlighet med den nya 
energieffektivitetsklassificeringen för byggnader som togs i bruk 
sommaren 2013 och föreskrifterna i den nuvarande 
byggbestämmelsesamlingen. I praktiken gäller ändringarna kravet på 
energieffektivitet i upplåtelsevillkoren för tomter för flervåningshus och 
energieffektivitetsmålet för ombyggnad av stadens eget 
bostadsbestånd.

Kravet på energieffektivitet för bostadsbyggandet i Helsingfors har varit 
att uppfylla kraven för klass A i det gamla systemet. Klass A i det nya 
systemet betyder i praktiken byggnader som har egen 
energiproduktion. Av alla bygglov beviljade år 2013 i Helsingfors 
uppnådde bara ett enda bostadsprojekt kraven för klass A i det nya 
systemet. Alla flervåningshusprojekt i Helsingfors som fick bygglov 
efter 1.6.2013 tillhörde energieffektivitetsklass C och E-talen för 
projekten uppgick till 123,10 kWh/m² om året i genomsnitt.

I framtiden kommer staden att förutsätta att de tomter för 
flervåningshus som staden upplåter klart ska uppfylla kraven för 
energieffektivitetsklass C, som är förutsättningen för att bygglov 
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beviljas, och underskrida E-talet 120 kWh/m² om året. I fråga om de 
tomter som har reserverats innan reformen av lagen om energicertifikat 
för byggnader träder i kraft tillämpar staden inte de strängare 
energieffektivitetskraven. I dessa projekt strävar staden dock att genom 
projektstyrning säkerställa att den målsatta energieffektiviteten uppnås 
i byggandet. Efter att den reformerade lagen om energicertifikat för 
byggnader har trätt i kraft har staden som mål att uppnå 
energieffektivitetsklass D vad ombyggnad av stadens eget 
bostadsbestånd beträffar.

Ändringar i omvärlden år 2013

Bostadsmarknaden

Helhetsvolymen av byggandet sjönk något i hela Helsingforsregionen 
jämfört med året innan fastän antalet produktionsstarter i fråga om 
bostäder var lika stort som år 2012. Enligt Elinkeinoelämän 
keskusliittos konjunkturbarometer i januari 2014 har utsikterna för den 
närmaste framtiden för industrin och byggandet i Nyland blivit något 
ljusare. De flesta aktörerna inom branschen förväntar sig att läget 
förblir oförändrat. Med tanke på byggande är konjunkturläget 
fortfarande svagare än vanligt.

Skillnaderna i bostadspriserna har ökat i Helsingforsregionen på 2000-
talet och priserna i Helsingfors fortsatte att stiga år 2013 i högre takt än 
i den övriga huvudstadsregionen.

Bostadsproduktionen i Helsingfors

Bostadsproduktionsvolymen sjönk något år 2013 från året innan men 
antalet färdigställda bostäder blev ändå relativt högt. I Helsingfors blev 
sammanlagt 4 687 bostäder färdiga med beaktande av också de 
bostäder som blev till genom omdisponering och de nya bostäderna i 
grupphem för specialgrupper.

År 2013 började byggarbetena på sammanlagt 3 582 bostäder, vilket 
innebär att antalet byggstarter stannade klart under målnivån. 
Nedgången i antalet byggstarter kunde prognoseras redan föregående 
år: antalet bygglov beviljade under de två senaste åren har sjunkit till 
nästan samma nivå som under recessionsåren 2008–2009.

Antalet färdiga bostäder byggda av bostadsproduktionsbyrån uppgick 
till sammanlagt 1 053, vilket innebär att volymen var klart störst sedan 
början av 2000-talet. Som stadens egen produktion färdigställdes 
sammanlagt 510 arahyresbostäder, 191 bostadsrättsbostäder och 332 
bostäder med hitasvillkor.
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Regionalt samarbete och bostadspolitiken på hela landets nivå

Enligt förhandsuppgifterna ökade befolkningen i Helsingforsregionen år 
2013 med cirka 17 950 invånare, vilket är något mer än året innan. Den 
relativa tillväxten var störst i Grankulla, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, 
Vanda, Kervo och Nurmijärvi. I dessa kommuner uppgick tillväxten till 
mer än en procent om året.

Bostadsproduktionen i Helsingforsregionen stannade år 2013 på något 
lägre nivå än den målsatta nivån i och med att sammanlagt 11 248 
bostäder blev färdiga i regionen. De kommunspecifika målen för 
helhetsproduktionen uppnåddes i Esbo, Grankulla, Hyvinge, Kyrkslätt 
och Nurmijärvi. Målet om arahyresbostädernas produktionsandel på 
20 % uppnåddes i fråga om de år 2013 färdigställda bostäderna bara i 
Helsingfors (student- och ungdomsbostäderna inräknade), Esbo, 
Grankulla, Tusby och Vichtis. Mer detaljerade uppgifter om 
bostadsproduktionen i regionen anges i bilagorna 1 och 2 till 
uppföljningsrapporten.

Det regionala samarbetet var aktivt år 2013. Kommunerna i 
Helsingforsregionen bereder som bäst en gemensam 
markanvändningsplan för huvudstadsregionen (MASU) och 
kommunerna beslutar om planen år 2015. Samtidigt uppdateras även 
den regionala trafiksystemplanen HLJ 2015. År 2013 inleddes 
dessutom beredningen av en regional bostadsstrategi 2025 som har 
samma tidtabell och syfte som MASU och HLJ 2015, dvs. att fungera 
som utgångsmaterial för den nästa intentionsavtalsperioden för 
Helsingforsregionen.

År 2013 genomförde KUUMA-kommunerna en utredning om 
säkerställande av bostadsproduktion till rimliga priser i regionen i 
enlighet med intentionsavtalet 2012–2015. Enligt utredningen är 
hyrorna för arahyresbostäder och fritt finansierade bostäder ofta på 
nästan samma nivå i kranskommunerna. Dessutom är 
hyresbostadsutbudet i kranskommunerna bättre än i 
huvudstadsregionen eller i hela landet. Bostadsomsättningen har dock 
saktat ner också i KUUMA-kommunerna vid järnvägen i vilka 
efterfrågan på hyresbostäder är högst i regionen.

I regeringens ramförhandlingar våren 2013 kom man överens om att 
göra upp en helhetsbedömning av de bostadspolitiska efterfråge- och 
produktionsbidragen före utgången av regeringsperioden. Utarbetandet 
av utredningen inleddes i början av 2014 och resultaten kommer att 
utnyttjas när nästa regeringsprogram görs upp. Kruunuasunnot Oy i 
statens ägo håller på att inleda byggherreverksamhet för hyresbostäder 
till rimliga priser år 2014.
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I ramförhandlingarna år 2014 fattades ett beslut om ett bostadsspecifikt 
startbidrag på 5 000 euro som ska ingå i modellen om 20 års 
borgenslån och om befrielse från borgenssumman i 
huvudstadsregionen till utgången av 2015. Självriskräntan för 
räntestödslånen för student- och ungdomsbostäder sänktes till samma 
nivå som för vanliga hyresbostäder, dvs. 1 %. Enligt ett beslut i 
ramförhandlingarna genomförs dessutom en ny räntestödsmodell på 
20 år genom objektspecifika begränsningar utanför lagstiftningen om 
allmännyttighet. I budgetförhandlingarna beslutade man dessutom att 
ta Malms flygplats i bostadsbruk. De statliga funktionerna i 
flygplatsområdet upphör senast före ingången av 2020.

Genom statliga åtgärder vill man även främja reparationsbyggandet i 
stadsområdena. Den så kallade renoveringsgruppen tillsatt av bostads- 
och kommunikationsministern föreslog i mars 2014 nya åtgärder för 
minskning av reparationsunderskottet i förorterna. Förslaget går ut på 
att staten till exempel kan underlätta finansieringen av reparationerna 
genom att bevilja fyllnadsborgen för bostadsaktiebolags 
ombyggnadslån. Avsikten är att den nya modellen med fyllnadsborgen 
ska fungera separat vid sidan av den nuvarande räntestödslånen för 
grundlig renovering.

Slutrapporter och separata utredningar från genomförandeprogrammets arbetsgrupper år 2013

I anslutning till genomförandeprogrammet har följande arbetsgrupper 
berett sin slutrapport i samarbete med förvaltningarna:

 arbetsgruppen för smidigare bostadsproduktionsprocess 
(verkställighetsbeslut för BM-programmet)

 utredningsarbetsgruppen för boende för specialgrupper 
(verkställighetsbeslut för BM-programmet)

 bostadslöshetsarbetsgruppen (stadsdirektörens beslut)
 krisinkvarteringsarbetsgruppen (stadsdirektörens beslut)

Dessutom har följande separata utredningar blivit färdiga:

 utredning om hur målen för hitassystemet utfallit 
(verkställighetsbeslut för BM-programmet)

 utredning om erfarenheter från partnerskapsplanläggning 
(verkställighetsbeslut för BM-programmet)

 utredning om stadens rådgivningstjänster för 
gruppbyggnadsprojekt (verkställighetsbeslut för BM-
programmet)

 utredning om möjligheter att omdisponera tomter för allmänna 
byggnader till bostadstomter (verkställighetsbeslut för BM-
programmet)
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Slutrapporterna och de separata utredningarna finns som bilagorna 
2–9 till detta ärende på föredragningslistan.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi
Mari Randell, bostadsprogramchef, telefon: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
Annina Ala-Outinen, planerare, telefon: 310 78050

annina.ala-outinen(a)hel.fi
Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, telefon: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi

Bilagor

1 Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön ohjelman seurantaraportti 2014
2 Asuntotuotantoprosessin sujuvoittamistyöryhmän loppuraportti 2013
3 Erityisryhmien asumisen selvitystyöryhmän loppuraportti 2013
4 Asunnottomuustyöryhmän loppuraportti 2013
5 Kriisimajoitustyöryhmän loppuraportti 2013
6 Hitas-järjestelmän tavoitteiden toteutumista koskeva selvitys 2013
7 Selvitys kumppanuuskaavoituksesta 2013
8 Ryhmärakennuttamishankkeille tarjottavia kaupungin 

neuvontapalveluita koskeva selvitys 2013
9 Yleisten rakennusten tonttien muuttamismahdollisuudet 

asuntorakentamiseen 2013

Tiedoksi: Muutoksenhaku; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Asuntotuotantotoimikunta
Talous- ja suunnitteluosasto
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistövirasto
Rakennusvalvontavirasto
Asuntotuotantotoimisto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.04.2014 § 509

HEL 2014-003992 T 10 01 00

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi Kotikaupunkina Helsinki -
ohjelman seurantaraportin 2014.

22.04.2014 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
Annina Ala-Outinen, suunnittelija, puhelin: 310 78050

annina.ala-outinen(a)hel.fi
Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi
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§ 198
Bildande av ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag tillsammans med 
Föreningen Konstsamfundet r.f., huvudman för Amos Andersons 
konstmuseum, och överlåtelse av Glaspalatset som apportegendom 
till bolaget

HEL 2013-013193 T 10 01 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
bemyndiga fastighetsnämnden 

A

att överlåta Glaspalatset på tomten nr 1 i kvarteret nr 194 i 4 stadsdelen 
(Kampen) i Helsingfors till Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingfors som 
apportegendom i enlighet med utkastet till aktieägaravtal i bilaga 1 och 
utkastet till apportavtal i bilaga 2 och att vid behov göra ändringar och 
justeringar i aktieägaravtalet och apportavtalet.  

Överlåtelsen baserad på apportavtalet görs så snart en 
detaljplaneändring som utarbetas för den planerade tomten har trätt i 
kraft.

B

att utarrendera tomten nr 2 i kvarteret nr 194 i 4 stadsdelen till 
Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingfors från en av nämnden bestämd 
tidpunkt till 31.12.2075. Tomten, som bildas genom en 
detaljplaneändring, är avsedd för ett konstmuseum och för kontors- och 
affärslokaler, och i övrigt gäller följande villkor för utarrenderingen:

1

Årsarrendet för tomten bestäms så att poängtalet 100 för det officiella 
levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100" motsvaras av priset 21 
euro per kvadratmeter våningsyta i fråga om museilokaler, priset 32 
euro per kvadratmeter våningsyta i fråga om kontorslokaler och priset 
53 euro per kvadratmeter våningsyta i fråga om affärslokaler. Priset per 
kvadratmeter våningsyta är hälften så högt för lokaler under jord som 
för lokaler ovan jord. Hur stor våningsytan för de olika huvudändamålen 
är slås fast genom detaljplaneändringen.

2
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I övrigt gäller de sedvanliga arrendevillkoren på 
arrendeavtalsblanketterna för affärs- och kontorstomter och för lokaler 
under jord och dessutom av fastighetsnämnden eventuellt föreskrivna 
tilläggsvillkor.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att staden vid godkännandet av 
bildandet av ett ömsesidigt fastighetsbolag också utreder a) hur 
det av staden ägda Glaspalatsets Mediacentrum Ab:s samlade 
erfarenhet, speciella verksamhetsrutiner och etablerade externa 
finansiering kan utnyttjas också i fortsättningen och b) om 
Glaspalatsets Mediacentrum i fortsättningen kan se till att gamla 
busstationen utvecklas och att det i sammanhanget bedrivs 
funktionellt samarbete med det planerade ömsesidiga bolaget och 
Amos Andersons konstmuseum. (Tuomas Rantanen) 

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Tuomas Rantanen understödd av 
ledamoten Hannu Oskala under diskussionen hade föreslagit följande 
hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att staden vid godkännandet av bildandet 
av ett ömsesidigt fastighetsbolag också utreder a) hur det av staden 
ägda Glaspalatsets Mediacentrum Ab:s samlade erfarenhet, speciella 
verksamhetsrutiner och etablerade externa finansiering kan utnyttjas 
också i fortsättningen och b) om Glaspalatsets Mediacentrum i 
fortsättningen kan se till att gamla busstationen utvecklas och att det i 
sammanhanget bedrivs funktionellt samarbete med det planerade 
ömsesidiga bolaget och Amos Andersons konstmuseum.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först 
stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Tuomas 
Rantanens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter 
sig klämmen röstar nej.

1 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att staden vid godkännandet av 
bildandet av ett ömsesidigt fastighetsbolag också utreder a) hur det av 
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staden ägda Glaspalatsets Mediacentrum Ab:s samlade erfarenhet, 
speciella verksamhetsrutiner och etablerade externa finansiering kan 
utnyttjas också i fortsättningen och b) om Glaspalatsets Mediacentrum i 
fortsättningen kan se till att gamla busstationen utvecklas och att det i 
sammanhanget bedrivs funktionellt samarbete med det planerade 
ömsesidiga bolaget och Amos Andersons konstmuseum.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 56
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, 
Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Helena Kantola, Jessica Karhu, Otso 
Kivekäs, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, 
Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Petra Malin, Elina Moisio, Sami 
Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Henrik 
Nyholm, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Terhi 
Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Tuomas 
Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Tomi 
Sevander, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo 
Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja 
Tenkula, Nils Torvalds, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Pertti 
Villo, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Blanka: 27
Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, 
Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija 
Muurinen, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Pia 
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Johanna 
Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Frånvarande: 2
Eero Heinäluoma, Sara Paavolainen

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Tuomas Rantanens förslag 
till hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor
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1 Liite 1. Osakassopimusluonnos 8.4.2014
2 Liite 2. Apporttisopimusluonnos
3 Liite 3. Sijaintikartta
4 Liite 4. Hakemus
5 Liite 5. Hankesuunnitelma
6 Liite 6. Varauspäätös
7 Liite 7, Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto
8 Liite 8. Yhtiöjärjestysluonnos 9.4.2014
9 Liite 9. Lasipalatsin Mediakeskus Oy:n lausunto 28.3.2014
10 Liite 10. Perustamissopimusluonnos 18.3.2014

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Föreningen Konstsamfundet rf Kunnallisvalitus, valtuusto

Bilaga 5
Bilaga 6

Lasipalatsin Mediakeskus Oy Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Fastighetsnämnden föreslår stadsstyrelsen att staden ska besluta 
godkänna bolagsordningen och aktieägaravtalet för Fastighets Ab 
Glaspalatset i Helsingfors (nedan bolaget) i enlighet med en ansökan 
från Föreningen Konstsamfundet r.f. (nedan Konstsamfundet), utse 
företrädare för sig i styrelsen för bolaget, överlåta Glaspalatset till 
bolaget som apportegendom och fastställa arrendegrunder för tomten, 
vilken överlåts till bolaget genom ett långfristigt arrendeavtal. 

Konstsamfundets Glaspalatsprojekt för Amos Andersons konstmuseum 
omfattar nya museilokaler på 6 041 m² under Glaspalatsplatsen och en 
renovering i de nuvarande lokalerna i Glaspalatset. Renoveringen 
gäller blivande museilokaler på 2 519 m² och andra lokaler på 2 869 m².

De beräknade byggkostnaderna (exklusive moms) uppgår till 41,4 mn 
euro, varav 36,2 mn euro hänför sig till de nya museilokalerna och 
5,2 mn euro till renoveringen i Glaspalatset. Det beräknas kosta 5 mn 
euro att renovera de lokaler i Glaspalatset som förblir i stadens 
besittning. De beräknade totalkostnaderna för projektet blir följaktligen 
46,4 mn euro. 

Avsikten är att ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag, Fastighets Ab 
Glaspalatset i Helsingfors, ska bildas för projektet och att aktieägarna 
ska vara Konstsamfundet (majoritetsandel 75 %) och staden 
(minoritetsandel 25 %). Konstsamfundet tecknar de aktier i bolaget som 
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medför rätt att besitta de nya lokalerna under jord och de aktier som 
medför rätt att besitta de kontors- och utställningslokaler som 
specificeras i bolagsordningen, auditoriet i andra våningen i 
Glaspalatset och entréerna och entréhallen i första våningen. Staden 
tecknar de aktier som medför rätt att besitta de övriga lokalerna i 
Glaspalatset (affärslokalerna). Torgområdet (Glaspalatsplatsen) 
kommer att vara i bolagets besittning.   

Bolaget är byggherre för nybyggnads- och renoveringsprojektet. 
Konstsamfundet finansierar projektet genom en fondplacering i bolaget 
och eventuellt genom ett bolagslån som belastar Konstsamfundets 
aktier. Konstsamfundet betalar också kostnaderna för renovering av de 
lokaler i Glaspalatset som enligt projektplanen ska förbli i stadens 
besittning (Konstsamfundets ansvar för dessa kostnader uppgår dock 
till högst 5 mn euro). Storleken på den andel av bolaget som staden blir 
ägare till baserar sig enligt aktieägaravtalet på att staden placerar 
Glaspalatset i bolaget som apportegendom. 

Apportegendomen beräknas vara värd sammanlagt 20,7 mn euro. 
Stadens lokaler är värda 16,2 mn euro och Konstsamfundets 4,5 mn 
euro.

Det är angivet i tidsplanen för projektet att det egentliga 
planeringsarbetet ska inledas i februari 2014. Förutsatt att den 
detaljplaneändring som utarbetas för tomten har blivit färdig sker 
byggstarten våren 2015. Målet är att de nya museilokalerna ska bli 
färdiga strax efter sommaren 2017.  

Föredragandens motiveringar

Ansökan

Föreningen Konstsamfundet r.f. ber i en ansökan 24.2.2014 staden 
godkänna aktieägaravtalet och bolagsordningen för Fastighets Ab 
Glaspalatset i Helsingfors och utse en företrädare för sig i styrelsen för 
bolaget.

Konstsamfundet ber samtidigt staden besluta överlåta Glaspalatset till 
bolaget som apportegendom i enlighet med aktieägaravtalet.

Konstsamfundet ber dessutom staden fastställa arrendegrunder för 
tomten, vilken överlåts till bolaget genom ett långfristigt arrendeavtal.

Avsikten är att aktieägaravtalet ska undertecknas så snart beslutet om 
stadens deltagande i projektet har blivit fattat. 

En karta över läget utgör bilaga 3 och ansökan bilaga 4.
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Projektplan

Haahtela-rakennuttaminen Oy har utarbetat en projektplan (daterad 
20.6.2013) som ett alternativ när det gäller att lösa frågan om lokaler 
för Amos Andersons konstmuseum. Museet är i projektplanen förlagt i 
anslutning till Glaspalatset. Behovet av museilokaler, byggplatsen, 
tidsplanen för genomförandet och investeringsbehovet tas upp i 
projektplanen, och där finns också ritningar över läget för de nya 
lokalerna. 

Museets egentliga utställningslokaler (6 041 m²) byggs huvudsakligen 
under torgområdet Glaspalatsplatsen mellan Glaspalatset och Åbo 
kasern. Torgområdet får mer liv genom att det blir konsttorg. 
Museilokalerna ovan jord i Glaspalatset används för småskalig 
utställningsverksamhet och figurativ konst och för museiförvaltningen 
(2 519 m²). De övriga lokalerna ovan jord (2 869 m²), såsom 
affärslokalerna, förblir i stadens besittning.    

De beräknade byggkostnaderna (exklusive moms) uppgår till 41,4 mn 
euro, varav 36,2 mn euro hänför sig till de nya museilokalerna under 
jord och 5,2 mn euro till renoveringen i Glaspalatset. Det beräknas 
kosta 5 mn euro att renovera de lokaler i Glaspalatset som förblir i 
stadens besittning. De sammanlagda byggkostnaderna blir följaktligen 
46,4 mn euro (exklusive moms). 

Projektplanen utgör bilaga 5.

Beslut om reservering

Stadsstyrelsen beslutade 16.12.2013 (1361 §) reservera ett outbrutet 
område på ca 7 137 m² av tomten nr 1 i kvarteret nr 194 i 4 stadsdelen 
(Kampen) i Helsingfors, likaså Glaspalatset på tomten, för Föreningen 
Konstsamfundet r.f. till 30.6.2015. Reserveringen är avsedd att göra det 
möjligt att planera det privata projektet Amos Andersons konstmuseum. 
Villkoren är i övrigt följande:

1

Med den som reserveringen gäller avses nedan den i beslutet om 
reservering nämnda föreningen och i tillämpliga delar det bolag som 
föreningen bildar för genomförandet av projektet. 

Om staden beslutar bli aktieägare i bolaget krävs det att 
aktieägaravtalet och bolagsordningen för bolaget godkänns för stadens 
räkning av ett behörigt organ.

Reserveringen kan inte överföras på en tredje part utan stadens 
samtycke.
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2

Överlåtelsen gäller på villkor att en detaljplaneändring som gör det 
möjligt att genomföra projektet vinner laga kraft.

3

Projektet ska planeras i samarbete med stadens 
stadsplaneringskontor, stadsmuseum, byggnadskontor, räddningsverk 
och fastighetskontor, Museiverket, Glaspalatsets Mediacentrum Ab, 
som helt och hållet är i stadens ägo, andra förvaltningar vid behov och 
gruppen med uppgift att planera Centrumslingan. 

4

Den som reserveringen gäller ska då projektet planeras beakta bl.a. 
det nedanstående.

Den som reserveringen gäller är medveten om Glaspalatsets 
byggnadshistoriska skyddsvärden.

Då museilokalerna och den öppna platsen i kvarteret planeras ska 
särskild vikt fästas vid de stadsbildsmässiga omständigheterna. Den 
öppna platsen får mer liv genom att den görs till ett konsttorg där det är 
möjligt att röra sig fritt, där det finns uteserveringar och där det 
arrangeras stadsevenemang utöver museets utomhusverksamhet.

De bilplatser som enligt detaljplanen krävs för projektet förläggs till en 
allmän parkeringsanläggning. Servicetrafiken till museilokalerna under 
jord sker via platsen för kundtrafik i anslutning till godsstationen för 
fjärrtrafiken. 

Det har planerats att biljetthallen inklusive kringverksamheten på 
Centrumslingans centrumstation ska ligga intill museilokalerna under 
jord. Planerna för de två projekten måste därför samordnas. Huruvida 
projekten ska genomföras samtidigt eller i faser ska utredas och slås 
fast. Det ska också utredas i vilken omfattning byggandet av 
biljetthallen för Centrumslingan kräver förberedande arrangemang och 
konstruktioner då museilokalerna byggs.

5

Den som reserveringen gäller ansvarar beträffande museiprojektet för 
att det utarbetas planer och görs utredningar som arbetet på en 
detaljplaneändring kräver, närmare bestämt planer och utredningar 
som visar byggbarheten och andra tekniska och funktionella 
egenskaper. Till detta hör också att stå för kostnaderna för planerna 
och utredningarna.  
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6

Hurdan den tomt som ska överlåtas blir i fråga om de slutliga 
gränserna, ändamålen, byggrätten, den allmänna användningen, 
servitut och annat som är kopplat till planläggning bestäms genom den 
detaljplaneändring som utarbetas. 

7

Ett behörigt organ beslutar för stadens räkning huruvida Glaspalatset 
ska överlåtas till den som reserveringen gäller eller som 
apportegendom till det bolag som bildas.

8

Den tomt som bildas genom en detaljplaneändring utarrenderas till den 
som reserveringen gäller genom ett långfristigt arrendeavtal med villkor 
som staden senare fattar beslut om.

9

Ett villkor för att Glaspalatset ska överlåtas och museitomten 
utarrenderas är att en detaljplaneändring som möjliggör projektet 
vinner laga kraft.

10

Den som reserveringen gäller låter bygga de nya lokaler under jord 
som den detaljplaneändring som utarbetas möjliggör och låter renovera 
lokalerna i Glaspalatset så att de kan användas för ett konstmuseum 
och annan kulturverksamhet. Till detta hör också att stå för bygg- och 
renoveringskostnaderna. 

11

Den som reserveringen gäller ska under reserveringstiden utreda i 
vilket skick Glaspalatset är tekniskt sett och hur lämplig byggnaden är 
för det tänkta ändamålet. Staden överlåter de planer och handlingar i 
dess besittning som har att göra med fastigheten och byggnaden till 
den som reserveringen gäller för att användas för utredningarna.  

I det fall att konstruktioner öppnas och därmed jämförliga 
undersökningar görs under reserveringstiden ska en överenskommelse 
om åtgärderna i förväg träffas med fastighetskontorets lokalcentral och 
dem som använder lokalerna.

12
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Den som reserveringen gäller är skyldig att inhämta alla 
myndighetstillstånd och andra tillstånd som nybyggandet och 
reparations- och ändringsarbetena i lokalerna i Glaspalatset kräver och 
att stå för kostnaderna för tillstånden. 

13

Den som reserveringen gäller ansvarar för att de samhällstekniska 
ledningarna, anordningarna, anläggningarna och konstruktionerna blir 
flyttade i enlighet med de krav som byggandet baserat på en 
detaljplaneändring ställer, är skyldig att träffa en överenskommelse om 
flyttningen med de förvaltningar och företag som har hand om det som 
flyttas och står för kostnaderna för flyttningen. 

14

Staden förbinder sig att under reserveringstiden inte träffa sådana nya 
långfristiga hyresavtal för lokalerna i Glaspalatset som gör det svårt att 
genomföra projektet. Den strävar efter att genom att förhandla med 
Glaspalatsets Mediacentrum Ab i möjligaste mån trygga bolagets och 
dess hyrestagares ställning.

15

Staden ansvarar inte för skada, såsom kostnader för planering, 
utredningar, undersökningar m.m., som den som reserveringen gäller 
kan vållas genom att en detaljplaneändring som möjliggör projektet inte 
träder i kraft eller genom att stadsfullmäktige inte godkänner 
aktieägaravtalet och bolagsordningen för det bolag som planerats för 
projektet eller inte beslutar att byggnaden och tomten ska överlåtas till 
den som reserveringen gäller.

Beslutet om reservering utgör bilaga 6, och ett utlåtande som 
stadsplaneringskontoret gett om ansökan om reservering utgör bilaga 
7.

Aktieägaravtal och bolagsbildning

Styrelsen för Konstsamfundet behandlade projektet Glaspalatset 
29.1.2014 och befullmäktigade då verkställande direktören att för 
Konstsamfundets räkning godkänna bolagsordningen och 
aktieägaravtalet och underteckna behövliga handlingar. 

Konstsamfundet och staden bildar tillsammans det ömsesidiga 
fastighetsaktiebolaget Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingfors. Firman 
är på finska Kiinteistö Oy Helsingin Lasipalatsi.
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Bolagets verksamhetsområde är enligt arrendeavtalet att besitta en del 
av tomten nr 1 (fastighetsbeteckning 91-4-194-1) i kvarteret nr 194 i 4 
stadsdelen och att äga byggnaden och anläggningarna på tomten. 
Bolaget kan hyra ut lokaler och områden som är i dess besittning.  

Aktiekapitalet uppgår då bolaget bildas till 11 429 euro. Varje aktie 
medför 1 röst på bolagsstämman. 

Utöver aktiekapitalet har bolaget en byggnadsfond. Aktieägarna 
avsätter medel till denna i proportion till sina andelar i bolaget eller i 
någon annan proportion som är angiven i aktieägaravtalet och 
bolagsordningen eller som aktieägarna separat kommer överens om. 
Ytterligare fonder kan bildas för bolaget genom ett enhälligt beslut av 
aktieägarna på bolagsstämman. 

Aktierna nr A1–A6041 hör till aktieserie A, aktierna nr B1–B2519 till 
aktieserie B och aktierna nr C1–C2869 till aktieserie C.

Aktierna i serie A medför rätt att besitta de nya lokalerna under jord. 
Aktierna i serie B medför rätt att besitta kontorslokalerna i andra 
våningen i den flygel i Glaspalatset som vetter mot Simonsgatan, 
auditoriet (Bio Rex) och museibutiks- och utställningslokalerna i norra 
delen av andra våningen i Glaspalatset och huvudentrén och 
entréhallen i första våningen. Aktierna i serie C medför rätt att besitta 
de övriga lokaler i Glaspalatset angivna i bolagsordningen som bolaget 
får i sin besittning på basis av aktierna. Alla andra lokaler, 
konstruktioner och anordningar som är i bolagets ägo är också i 
bolagets besittning.

Parterna tecknar aktierna på följande sätt då bolaget bildas: 
Konstsamfundet tecknar alla aktier i serie A, nr A1–A6041, och alla 
aktier i serie B, nr B1–B2519, sammanlagt 8 560 aktier. Staden tecknar 
alla aktier i serie C, nr C1–C2869, 2 869 aktier.   

Teckningspriset är 6 041 euro för aktierna i serie A, 2 519 euro för 
aktierna i serie B och 2 869 euro för aktierna i serie C. Det betalas i 
pengar.

Bolaget bildas så snart aktieägaravtalet blivit undertecknat.

Ett utkast till aktieägaravtal utgör bilaga 1 och ett utkast till 
bolagsordning bilaga 8. 

Apportavtal

Enligt beslutet om reservering och aktieägaravtalet (punkt 3.6.2) ska 
Glaspalatset överlåtas till Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingfors 
genom ett apportavtal. Ett utkast till apportavtal utgör bilaga 2.  
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Enligt ett värderingsinstrument 4.2.2014 från Catella Property Oy har 
Glaspalatset ett teoretiskt marknadsvärde på 30,9 mn euro, varav 
21,2 mn euro hänför sig till de lokaler som förblir i stadens besittning 
och 9,7 mn euro till de lokaler som Konstsamfundet får i sin besittning.

Det verkliga apportvärdet blir 16,2 mn euro i fråga om lokalerna i 
stadens besittning och 4,5 mn euro i fråga om lokalerna i 
Konstsamfundets besittning, sammanlagt 20,7 mn euro, då de 
planerade förändringarna i lokalanvändningen beaktas, likaså 
renoveringsbehovet och -kostnaderna. Renoveringskostnaderna 
beräknas i projektplanen beställd av Konstsamfundet uppgå till 5 mn 
euro i fråga om stadens lokaler och till 5,2 mn euro i fråga om 
Konstsamfundets lokaler. 

Staden tecknar med apportegendomen aktierna i serie C emitterade av 
bolaget och följer därvid principerna i aktieägaravtalet. Den del av 
teckningspriset som överstiger det nominella värdet på 1 euro per aktie 
i serie C avsätts till bolagets byggnadsfond.

Ett utkast till apportavtal utgör bilaga 2.

Arrendegrunder för tomten

Enligt aktieägaravtalet ska tomten 4194/2, som bildas genom en 
detaljplaneändring, utarrenderas till Fastighets Ab Glaspalatset i 
Helsingfors genom ett långfristigt arrendeavtal på sextio år. 

Årsarrendet för tomten bestäms så att poängtalet 100 för det officiella 
levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100" motsvaras av priset 21 
euro/m² vy i fråga om museilokaler, priset 32 euro/m² vy i fråga om 
kontorslokaler och priset 53 euro/m² vy i fråga om affärslokaler. I 
nuprisnivån (poängtal för index 1 900, januari 2014) blir priset ca 400 
euro/m² vy i fråga om museilokaler, ca 600 euro/m² vy i fråga om 
kontorslokaler och ca 1 000 euro/m² vy i fråga om affärslokaler. Priset 
per kvadratmeter våningsyta är hälften så högt för lokaler under jord 
som för lokaler ovan jord. Hur stor våningsytan för de olika 
huvudändamålen är slås fast genom detaljplaneändringen.

I övrigt gäller de sedvanliga arrendevillkoren på 
arrendeavtalsblanketterna för affärs- och kontorstomter och för lokaler 
under jord och dessutom av fastighetsnämnden eventuellt föreskrivna 
tilläggsvillkor.

Arrendeavtalet träffas först efter att den detaljplaneändring som gör det 
möjligt att genomföra projektet trätt i kraft. 

Centrumslingan
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Att yta på tomten eventuellt måste reserveras för gångtrafik till 
Centrumslingans centrumstation kommer att beaktas då en 
detaljplaneändring utarbetas. Stationsprojektet och museiprojektet 
samordnas härvidlag. 

Nuvarande hyresavtal för Glaspalatset

Fastighetskontorets lokalcentral har från 15.10.1998 hyrt lokalerna i 
Glaspalatset till Glaspalatsets Mediacentrum Ab, som helt och hållet är 
i stadens ägo. Det är fråga om ett hyresavtal för affärslokaler som 
gäller tills vidare. Uthyraren har en uppsägningstid på sex månader. 
Enligt punkt 3.8 i aktieägaravtalet ska staden se till att hyresavtalen för 
lokalerna i Glaspalatset går ut senast 30.10.2015, vilket är nödvändigt 
för att projektet ska kunna genomföras. 

Glaspalatsets Mediacentrum Ab har som utlåtande om projektet riktat 
en skrivelse till stadsstyrelsen om sin verksamhet i allmänhet och om 
möjligheterna att utveckla Glaspalatskvarteret i synnerhet. Det framgår 
också vad bolaget anser om betydelsen hos den öppna platsen i 
kvarteret och om skyddsvärdena hos Glaspalatset. Bolaget 
understöder varmt det planerade museiprojektet men önskar med 
hänvisning bl.a. till villkoren i beslutet om reservering att 
verksamhetsförutsättningarna för bolaget och hyrestagarna och de 
verksamhetsmässiga värden som skapats för användningen i kvarteret 
ska kunna bevaras i så hög grad som möjligt utan onödiga avbrott. 

Utlåtandet utgör bilaga 9.

Verkställighetsbeslut

Om stadsfullmäktige godkänner stadsstyrelsens förslag kommer 
stadsstyrelsen i sitt verkställighetsbeslut 

att godkänna att Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingfors bildas och att 
godkänna utkastet till aktieägaravtal i bilaga 1, utkastet till avtal om 
bolagsbildning i bilaga 10 och utkastet till bolagsordning i bilaga 8.

att bemyndiga fastighetsnämnden att vid behov göra ändringar och 
justeringar i avtalet om bolagsbildning, bolagsordningen och 
aktieägaravtalet och att då bolaget bildas teckna alla aktier i serie C, 
nr C1–C2869. 

Koncernsektionen

Avsikten är att stadsstyrelsens koncernsektion separat ska föreläggas 
ett förslag om att bolagets förvaltning ska organiseras i enlighet med 
utkastet till avtal om bolagsbildning.
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Liite 1. Osakassopimusluonnos 8.4.2014
2 Liite 2. Apporttisopimusluonnos
3 Liite 3. Sijaintikartta
4 Liite 4. Hakemus
5 Liite 5. Hankesuunnitelma
6 Liite 6. Varauspäätös
7 Liite 7, Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto
8 Liite 8. Yhtiöjärjestysluonnos 9.4.2014
9 Liite 9. Lasipalatsin Mediakeskus Oy:n lausunto 28.3.2014
10 Liite 10. Perustamissopimusluonnos 18.3.2014

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Föreningen Konstsamfundet rf Kunnallisvalitus, valtuusto

Bilaga 5
Bilaga 6

Lasipalatsin Mediakeskus Oy Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kiinteistölautakunta
Oikeuspalvelut
Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 12.05.2014 § 556

HEL 2013-013193 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se 
päättäisi seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
luovuttamaan apporttiomaisuutena Fastighets Ab Glaspalatset i 
Helsingfors -nimiselle yhtiölle Helsingin kaupungin 4. kaupunginosan 
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(Kamppi) korttelin nro 194 tontilla nro 1 sijaitsevan Lasipalatsin 
rakennuksen liitteenä 1 olevan osakassopimusluonnoksen ja liitteenä 2 
olevan apporttisopimusluonnoksen mukaisesti sekä tekemään osakas- 
ja apporttisopimuksiin mahdollisesti tarvittavia muutoksia ja 
tarkistuksia.

Apporttisopimuksen mukainen luovutus tehdään viipymättä 
muodostettavaa tonttia koskevan asemakaavamuutoksen tultua 
voimaan.

B

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan laadittavan asemakaavamuutoksen mukaisen Helsingin 
kaupungin 4. kaupunginosan korttelin nro 194 tontin nro 2 Fastighets 
Ab Glaspalatset i Helsingfors -nimiselle yhtiölle taidemuseota ja 
toimisto- sekä liiketiloja varten lautakunnan määräämästä ajankohdasta 
alkaen 31.12.2075 saakka ja muuten seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 
21 euron kerrosneliömetrihintaa museotilan, 32 euron 
kerrosneliömetrihintaa toimistotilan ja 53 euron kerrosneliömetrihintaa 
liiketilojen kerrosalojen osalta. Maanalaisten tilojen 
kerrosneliömetrihinta on puolet maanpäällisten tilojen 
kerrosalahinnasta. Tontin pääkäyttötarkoitusten kerrosalamäärät 
vahvistuvat asemakaavan muutoksessa.

2

Muuten noudatetaan tavanomaisia liike- ja toimistotonttien sekä 
maanalaisten tilojen vuokrasopimuslomakkeiden vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti määräämiä lisäehtoja.

05.05.2014 Pöydälle

16.12.2013 Ehdotuksen mukaan

09.12.2013 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 9/2014 175 (294)
Stadsfullmäktige

Kaj/8
21.05.2014

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

Kiinteistölautakunta 06.03.2014 § 116

HEL 2013-013193 T 10 01 01 00

Kiinteistökartta 87/676 494, Mannerheimintie 22-24

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus

A

hyväksyisi omalta osaltaan Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingfors -
nimisen yhtiön perustamisen ja liitteenä nro 5 olevan yhtiöjärjestys- ja 
osakassopimusluonnoksen ja

oikeuttaisi kaupunginkanslian oikeuspalvelut tekemään 
yhtiöjärjestykseen ja osakassopimukseen mahdollisesti tarvittavia 
pienehköjä muutoksia ja tarkistuksia sekä merkitsemään 
perustamisvaiheessa kaikki C-sarjan osakkeet nrot C1 - C2869 sekä 
osoittaisi niihin tarvittavan määrärahan 2 869 euroa sekä  

kehottaisi kaupunginkanslian oikeuspalveluja esittämään yhtiön 
perustamissopimukseen, että yhtiön hallitukseen rakennusvaiheen 
ajaksi valitaan 3 jäsentä, ja esittämään hallituksen kaupungin 
varsinaisen jäsenen.

B

oikeuttaisi kiinteistölautakunnan luovuttamaan apporttiomaisuutena 
Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingfors -nimiselle yhtiölle Helsingin 
kaupungin 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin nro 194 tontilla nro 1 
sijaitsevan Lasipalatsin rakennuksen osakassopimuksen ja liitteenä nro 
6 olevan apporttisopimuksen mukaisesti sekä tekemään 
apporttisopimukseen mahdollisesti tarvittavia pienehköjä muutoksia ja 
tarkistuksia.

C

oikeuttaisi kiinteistölautakunnan vuokraamaan laadittavan 
asemakaavan muutoksen mukaisen Helsingin kaupungin 4. 
kaupunginosan korttelin nro 194 tontin nro 2 Fastighets Ab 
Glaspalatset i Helsingfors -nimiselle yhtiölle taidemuseota ja toimisto- 
sekä liiketiloja varten lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 
31.12.2075 saakka ja muuten seuraavin ehdoin:
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1       

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 
21 euron kerrosneliömetrihintaa museotilan, 32 euron 
kerrosneliömetrihintaa toimistotilan ja 53 euron kerrosneliömetrihintaa 
liiketilojen kerrosalojen osalta. Maanalaisten tilojen 
kerrosneliömetrihinta on puolet maanpäällisten tilojen 
kerrosalahinnasta. Tontin pääkäyttötarkoitusten kerrosalamäärät 
vahvistuvat asemakaavan muutoksessa.

2       

Muuten noudatetaan tavanomaisia liike- ja toimistotonttien sekä 
maanalaisten tilojen vuokrasopimuslomakkeiden vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti määräämiä lisäehtoja.

28.11.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
virastopäällikkö
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Esko Patrikainen, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi
Markku Metsäranta, toimitilapäällikkö, puhelin: 310 40369

markku.metsaranta(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 12.11.2013

HEL 2013-013193 T 10 01 01 00

Kiinteistöviraston tonttiosasto pyytää asemakaavaosaston lausuntoa 
Amos Andersonin taidemuseon hakemuksesta varata Lasipalatsi sekä 
kortteliaukion alainen tila taidemuseon toteuttamisedellytyksien 
selvittämistä varten. 

Föreningen Konstsamfundet r.f. on osoittanut kaupunginhallitukselle 
14.10.2013 päivätyn hakemuksen, jossa hakija pyytää Helsingin 
kaupunkia tekemään tonttivarauksen osasta Kampin tonttia 4194/1 
(osoite Mannerheimintie 22-24). Hakija on laadituttanut Haahtela-
rakennuttaminen Oy:llä Amos Andersonin Taidemuseon 
hankesuunnitelman (26.6.2013), jossa on tutkittu mahdollisuutta 
sijoittaa museon toiminta Lasipalatsin yhteyteen. 

Lasipalatsin rakennus ja tontti ovat kaupungin omistuksessa sekä 
kiinteistö-viraston hallinnoinnissa. Rakennus luovutettaisiin apporttina 



Helsingfors stad Protokoll 9/2014 177 (294)
Stadsfullmäktige

Kaj/8
21.05.2014

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

ja kaavoitettava tontti pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella 
perustettavalle yhtiölle, jossa myös kaupunki olisi osakkaana. 
Uudisrakentaminen sijoittuisi Lasipalatsin ja ns. Turun kasarmin -
rakennuksen välisen torin alle. 

Hankkeen toteuttaminen edellyttää asemakaavan muutosta. Tavoite 
on, että rakentaminen alkaisi vuonna 2015 ja avajaiset olisivat vuonna 
2017. 

Varauksen valmistelua varten tonttiosasto pyytää asemakaavaosaston 
lausuntoa varaushakemuksesta. Lausunto pyydetään asian valmistelun 
kiireellisyyden vuoksi antamaan viimeistään 15.11.2013 mennessä. 
Varausesityksen tekeminen kaupunginhallitukselle on tarkoitus viedä 
kiinteistölautakunnan kokoukseen marraskuussa 2013. 

Hakemussuunnitelma 26.6.2013

Hankesuunnitelman mukaan Amos Andersonin museotilat käsittävät 
Bio Rexin puoleisen osan Lasipalatsista sekä sen siipien rajaaman 
maanalaisen kaksikerroksisen tilan. Maanalainen museotila rajautuu 
Pisaran lippuhalliin ja sen Pisaran yleissuunnitelmaluonnoksessa 
esitettyyn koneportaan sijaintivaihtoehtoon. 

Museotilojen laajuus Lasipalatsin rakennuksessa on n. 2440 kem2 ja 
aukion alaisessa tilassa 3500 kem2. 

Sisäänkäynti on Bio Rexin sisäänkäyntiaulan kohdalla ja sinne on 
yhteys sekä Mannerheimintien puolelta että aukion puolelta.  Tilojen 
pysty-yhteydet ja esteettömyys edellyttää hissin ja porrasyhteyden 
sijoittamisen Lasipalatsin arkadin alueelle.  Museon toiminta ja 
tapahtumat laajentuvat myös toriaukiolle tarjoten sille uuden 
identiteetin. 

Tavoitteena on yhtenäinen hyvin muunneltava maanalainen 
näyttelytila, joka on tarvittaessa jaettavissa seinäkkeillä. Lasipalatsin 
puolelle sijoittuu lisäksi tiloja pienimuotoisempaan näyttelytoimintaan.

Uudesta museosta saavutetaan yhteys myös kaupungin maanalaisen 
jalankulkuverkoston liikennevirtoihin Pisaran lippuhallin kautta. 
Huoltoliikenneyhteys museoon on maanalaisesti kaukoliikenteen 
lastausalueen kautta. 

Museon tilojen suunniteltu laajuus on 8 560 netto�m2, josta 
uudisrakentamista on 6 040 m2 ja peruskorjausta 2 520 m2. Hanke 
käsittää lisäksi Lasipalatsin muiden käyttäjien tilojen peruskorjausta 2 
870 m2. Hankkeen kokonaislaajuus on yhteensä 11 430 netto-m2.
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Museon arvioidut rakennuskustannukset ovat 41, 4 M€, josta 
uudisrakentamisen osuus on 36,2 M€ ja peruskorjauksen osuus 5,2 
M€. Muiden käyttäjien tilojen peruskorjauksen hinta on 5, 0 M€. 
Yhteensä rakennuskustannukset ovat 46,4 M€

Asemakaavaosasto

Rakennettu ympäristö

SOK:n ja Valion rakennuttama funktionalistinen Lasipalatsi valmistui 
1936 (Viljo Revell, Heimo Riihimäki ja Niilo Kokko). Rakennuksen oli 
tarkoitus palvella vuoden 1940 olympialaisten kisavieraita. 
Liikehuoneistoja, ravintoloita ja elokuvateatterin sisältävä Lasipalatsi 
suunniteltiin alun perin väliaikaisrakennukseksi, joka oli tarkoitus 
myöhemmin purkaa suuremman liikerakennuksen tieltä. 

Lasipalatsi peruskorjattiin 1998 kulttuuri- ja mediakeskukseksi. Siinä 
yhteydessä määriteltiin myös rakennuksen suojeluarvot ja suojeltavat 
sisätilat. Lasipalatsin kulttuuri- ja mediakeskuksessa toimii kahviloita, 
ravintoloita ja monia media-alan yrityksiä. Rakennuksessa on myös 
elokuvateatteri Bio Rex, nettipalveluita ja näyttelytiloja. Lasipalatsin 
kerrosala on n. 5500 kem2.

Turun kasarmin talousrakennus vuodelta 1833 (C.L. Engel) toimi linja-
autoasemana. Rakennuksessa on nykyisin on ravintoloita, toimistotiloja  
ja näyttelytila Laituri. Turun kasarmin kerrosala on n. 1200 kem2.

Lasipalatsin aukio oli linja-autokenttänä Kampin keskuksen 
työmaavaiheeseen asti. Aukio otettiin tapahtumakäyttöön ja 
rakennettiin ja varustettiin ravintoloiden ulkotarjoilualueiksi 2005 
(määräaikaisilla rakennusluvilla). Lasipalatsin aukiota vuokrataan 
erilaisille kaupunkitapahtumille. 

Kortteli rajautuu lounaassa Narinkka-toriin  ja sen alaiseen 
kaukoliikenteen tavara-asemaan ja sen asiakasliikenteen pysäköinti- ja 
lastausalueeseen. Korttelin alapuolella kalliossa on metrotunnelipari ja 
metrotunneleiden välissä raiteenvaihtotunneli. 

Maaperä

Alue on maaperältään kitkamaata ja kallioista ja hyvää rakentamiseen. 
Maan pinta on noin + 9 …+ 10. Kallion pinta laskee pohjoisesta etelään 
päin noin + 5:stä  - 5:een. Simonpuistikon kohdalla on täyte- ja 
savikerroksia noin 3 - 6 m. Mannerheimintien länsipuolella alkaa melko 
syvä  täyte- ja savialue, joka on pohjaveden riskialuetta. Läheisyydessä 
sijaitsevien puupaaluperusteisten rakennusten kuten Rautatieasema ja 
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Postitalo, takia pohjavedet eivät saa laskea myöskään museokorttelin 
alueella.  

Metron katto on ylimmillään noin tasolla - 14 ja lattia - 20. 
Metrotunneleiden yläpuolella voidaan louhia tasolle - 4, jolloin metron 
yläpuolelle jää vielä 10 m kalliota. Työnaikaisista louhinnoista tärinä- ja 
muut vaikutukset on otettava huomioon.  Alueen vaikutuspiirissä on 
Salomonkadun 250 autopaikkaa käsittävä pysäköintilaitos. Laitoksen 
lattia on tasolla noin - 3. Alueen pohjoiskulmaa leikkaa jätevesitunneli, 
jonka katto on - 22. 

Lasipalatsi on perustettu maanvaraisesti anturoilla. Turun kasarmissa 
on kivilatomusperustukset. Kampin keskuksen työmaan yhteydessä 
Narinkan puoleiset perustukset vahvistettiin.

Kunnallisteknisiä verkostoja alueella on kaukolämpöjohto 300 mm ja 
sadevesiviemäri 300 mm sekä sähkö- ja tietoliikennekaapeleita.

Suunnittelu- ja päätöksentekotilanne

Kortteli 4194 on rakennuskiellossa asemakaavan muuttamista varten. 
Korttelin asemakaava nro 447 on vuodelta 1906. Sen rajat ovat 
täsmentyneet ympäröivien alueiden asemakaavoituksen yhteydessä.

Lasipalatsi sisältyy valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun 
kulttuuriympäristöön (RKY 2009, Vakuutusyhtiö Pohjan talo, Lasipalatsi 
ja Rautatalo). 

Yleiskaava 2002:ssa kortteli on keskustatoimintojen aluetta, 
kävelykeskustan aluetta sekä kulttuurihistoriallisesti, 
rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää 
aluetta. 

Kamppi-Töölönlahti osayleiskaavassa (vuodelta 1991) Lasipalatsin 
korttelialue kuuluu yleisten rakennusten alueeseen, jolle sai sijoittaa 
linja-autoaseman sekä liiketilaa. Turun kasarmi ja Lasipalatsi ovat 
suojeltavia rakennuksia. 

Kampin ja terminaalialueen asemakaavaluonnoksessa 
(kaupunkisuunnittelulautakunta 31.10.1996) Lasipalatsi oli yleisten - ja 
liikerakennusten korttelialuetta (Y+K) ja Turun kasarmi linja-
autoaseman korttelialuetta (LA). Molemmat olivat suojeltuja 
rakennuksia (sr). Aukio oli merkitty jalankulkuaukioksi, jonka alapuolelle 
sai rakentaa maanalaisia tiloja.  

Kampin keskuksen asemakaava vuodelta 2000 oli pohjana suunnittelu- 
ja tarjouskilpailulle. Lasipalatsin kortteli ei sisältynyt Kampin keskuksen 
asemakaavaan. Kampin keskuksen toteuttamissopimus SRV:n kanssa 
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sisälsi option Lasipalatsikorttelin keskiosan kehittämisestä. Aukion alle 
oli tarkoitus sijoittaa kaksi kerrosta liiketilaa ja sen alle pysäköintiä. 
SRV luopui sopimusoptiosta.  

Kaupunginjohtajan keskustakirjasto-työryhmä selvitti 2008 kirjaston 
sijoittamista korttelin keskelle. Ratkaisu perustui lasikatteiseen 
keskitilaan sekä laajaan maanalaiseen rakentamiseen. 

Pisaran yleissuunnitelmasta antamassaan lausunnossa 26.5.2011 
kaupunkisuunnittelulautakunta edellytti, että Lasipalatsinaukiolle 
johtavan liukuporrasyhteyden ja siihen liittyvien sisäänkäyntitilojen ja 
muiden järjestelyjen sijoittaminen korttelialueelle tulee tehdä korttelin 
muiden kehittämissuunnitelmien ehdoilla siten, että Lasipalatsin 
korttelin tulevaisuuden kehitysmahdollisuudet säilyvät avoimina.

Parhaillaan valmistellaan asemakaavaa rautateiden lähiliikenteen 
metromaista liikennöintiä varten keskustan alla 
(Pisararata–Centrumslingan). Pisaran keskusta-asema sijoittuu 
Forumin ja Lasipalatsin väliin tasolle -45. Keskusta-aseman 
päälippuhalli sijoittuu Lasipalatsin aukion Turun kasarmin puoleisen 
osan alle. Lasipalatsinaukiolle maan pintaan johtavan 
liukuporrasyhteyden ja siihen liittyvien sisäänkäyntitilojen ja muiden 
järjestelyiden sijoittaminen korttelialueelle suunnitellaan yhteistyössä 
korttelin muun kehittämistyön kanssa.  Asemakaavaluonnos on 
nähtävänä 21.10.- 29.11.2013. Päätös Pisaran toteuttamista tehdään 
aikaisintaan 2015. Pisaran rakentaminen kestää n. 5 vuotta.  

Pisaran hankeryhmä on kaavaillut kortteliaukiolle maanalaisen aseman 
rakentamisen vaatimia työmaan tiloja, ilmanvaihtoyhteyksiä, 
poistumisteitä, rakennusmateriaalin varastointia ja pienempikokoisen 
rakennusmateriaalin kuljettamista aseman työmaalle. Liukuporraskuilua 
käytettäisiin työmaan kuljetuksiin. Näitä ratkaisuja suunnitellaan 
vuoden 2014 alkupuolella. 

Lausunto

Hakemuksen tarkoittamat toimenpiteet ovat periaatteessa korttelille 
hyväksyttyjen kaavoitus- ja kehittämistavoitteiden mukaisia. 
Museotoiminta sopii kortteliin ja sen sijaintiin keskustassa sekä korttelin 
toiminnalliseen rooliin edellyttäen, että Lasipalatsin toiminnallinen 
monipuolisuus säilytetään.  

Suunnitelma tulee sovittaa Lasipalatsin sekä Turun kasarmin 
hyväksyttyihin rakennussuojelun tavoitteisiin. Tämä edellyttää 
suunnitteluvaiheen yhteistyötä kaupunginmuseon ja museoviraston 
kanssa. 
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Lasipalatsin aukio on yksi hienoista ja keskeisistä kantakaupungin 
aukioista, jota määrittää erityisesti Lasipalatsin mittakaava ja hallittu 
arkkitehtuuri. Nämä vaatimukset tulee ottaa huomioon asettaa erityisiä 
hankkeen arkkitehtisuunnittelussa sekä aukiotilan suunnittelussa. 

Suunnitelma tulee sovittaa kortteliaukion kaupunkikuvallisiin sekä 
tapahtuma- ja terassikäytön hyväksyttyihin tavoitteisiin. Aukion osalta 
tärkeä tavoite on avoin liikkumismahdollisuus alueella ja sen läpi 
jalankulun painopistesuunnissa. Edelleen tärkeä tavoite on kahviloiden 
ja ravintoloiden ulkotarjoilualueet sekä toiminta kaupunkitapahtumien 
näyttämönä. Museon oma ulkotoiminta täydentää näitä toimintoja, 
mutta ei voi korvata niitä. 

Museolle ei voi erottaa omaa erillistä piha-aluetta eikä korttelialueelle 
saa sijoittaa autopaikkoja, jätehuollon tiloja tai huoltoliikennejärjestelyjä 
pihatasoon. Asemakaavassa määriteltävät autopaikat tulee sijoittaa 
yleiseen pysäköintilaitokseen. Alue tulee huoltaa maanalaisesti 
kaukoliikenteen tavara-aseman asiakasliikennetilan kautta. 

Kortteli on pohjaveden riskialueen läheisyydessä, jonka vuoksi 
pohjavesi ei saa laskea rakentamistyön aikana eikä lopputilanteessa.

Museon suunnittelu tulee sovittaa yhteen Pisaran suunnittelun kanssa. 
Pisaran keskusta-aseman lippuhalli oheistoimintoineen on esitetty 
museotilan viereen. Sijainti on parhaillaan nähtävillä olevan 
Pisararadan asemakaavaluonnoksen mukainen ratkaisu. Pisaran 
keskusta-aseman suunnittelu käynnistyy vuoden 2014 alussa. Tässä 
vaiheessa selviää yksityiskohtaisesti Pisaran lippuhallin sijainti-, tila - ja 
yhteysvaatimukset sekä näiden tuomat reunaehdot museohankkeelle. 
Tämä edellyttää suunnitteluyhteistyötä Pisaran suunnitteluryhmän 
kanssa.

Pisaran ja museon suunnitelmien tulee sopia toisiinsa. On 
todennäköistä, että museo rakennetaan ennen Pisaraa. Niiden 
yhtäaikaisen tai vaiheittaisen rakentamisen mahdollisuus tulee myös 
selvittää ja varmistaa. Samoin tulee selvittää, missä laajuudessa 
museon toteuttamisen yhteydessä on rakennettava Pisaran lippuhallin 
rakentamisen edellyttämiä valmistelevia järjestelyjä ja rakenteita. 
Samalla tulee varmistaa työmaa-aikaisten tilajärjestelyjen riittävyys. 
Samanaikainen suunnittelu mahdollistaa mm. maaperä- ja 
pohjatutkimusten yhteensovittamisen. 

Asemakaavoitus ja hankkeen suunnittelu edellyttää tiivistä yhteistyötä 
myös kaupungin hallintokuntien kanssa. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto valmistelee Lasipalatsin korttelin 
asemakaavaa vuoden 2014 aikana, jolloin asemakaavan muutos on 
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kaupunginvaltuustossa vuoden 2015 aikana. Valmistelu- ja 
käsittelyaika riippuu myös hakijan suunnittelu- ja selvitystyön sekä 
Pisaran suunnitteluyhteistyön aikataulusta ja tuloksista. 
Kaupunkisuunnitteluvirasto pyrkii kiirehtimään Pisaran lippuhallin 
ratkaisujen suunnittelua, jotta museohankkeen tarvitsemat tiedot ovat 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa käytettävissä. 

Kortteli on tarkoitus asemakaavoittaa kortteliksi, jossa tonttijako 
määritellään toiminnallisten kokonaisuuksien mukaan 
tarkoituksenmukaisella tavalla. Kortteliaukio on korttelin sisäinen 
jalankulkualkio, jonka alla on museon tiloja ja Pisaran lippuhallin tiloja. 
Aukio voi olla oma tonttinsa tai se voidaan jakaa kuulumaan 
rakennuksien yhteyteen muodostuviin tontteihin. 

Asemakaavassa tavoitetta Lasipalatsin toiminnallisesta 
monipuolisuudesta ja elävyydestä sekä Lasipalatsin aukion roolia 
jalankulkualueena, oleskeluaukiona ja kaupunkitapahtumien 
näyttämönä käsitellään asemakaavan tarkkuudella. Siksi on tärkeää, 
että nämä tavoitteet varmistetaan rakennuksen luovutusta ja yhtiön 
muodostamista koskevissa sopimuksissa.  

Asemakaavaosasto puoltaa varaushakemusta edellä olevilla 
suunnittelua ja toteuttamista sekä suunnitteluyhteistyötä koskevilla 
ehdoilla.

Lisätiedot
Ilpo Forssen, projektipäällikkö, puhelin: 310 37199

ilpo.forssen(a)hel.fi
Seija Narvi, insinööri, puhelin: 310 37255

seija.narvi(a)hel.fi
Jukka Tarkkala, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37302

jukka.tarkkala(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 9/2014 183 (294)
Stadsfullmäktige

Kaj/9
21.05.2014

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

§ 199
Detaljplaneändring för gatuområden och områden för öppna 
platser, i området a-b-c-d ovanför nivån -8, i Gardestaden (nr 12165, 
Skillnadsplatsen)

HEL 2012-006973 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna detaljplaneändring för gatuområden och områden för öppna 
platser, i området a-b-c-d ovanför nivån −8, i 3 stadsdelen 
(Gardestaden) enligt ritning nr 12165, daterad 21.5.2013 och ändrad 
1.4.2014, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12165 kartta, päivätty 21.5.2013, 
muutettu 1.4.2014

2 Tehdyt muutokset
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12165 selostus, päivätty 

21.5.2013, muutettu 1.4.2014, päivitetty Kslk:n 1.4.2014 päätöksen 
mukaiseksi

4 Havainnekuva 1.4.2014
5 Vuorovaikutusraportti 21.5.2013, täydennetty 1.4.2014
6 Osa päätöshistoriaa 
7 Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 5
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Bilaga 7
Ilmatieteenlaitos
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Området ligger i förgrunden av Svenska Teatern i västra ändan av 
Esplanadparken. Detaljplaneområdet omfattar Skillnaden och de 
omgivande gatuområdena på Mannerheimvägen och på Norra och 
Södra esplanaden.

Det justerade förslaget till detaljplaneändring gör det möjligt att ändra 
gaturummet på Skillnaden till en öppen plats. Detaljplaneområdet har 
anvisats som en kulturhistoriskt, arkitektoniskt och med tanke på 
stadsbilden värdefull miljöhelhet. Detaljplaneområdet blir en del av 
fotgängarcentrumet och stadsrummet vid Esplanaderna. Trädraderna i 
mitten och kanterna av Mannerheimvägen och vid Norra esplanaden 
bevaras. Gång- och cykelförbindelserna förbättras. Ändhållplatserna för 
busstrafiken flyttar annanstans. Stockmanns utrangerade ramp rivs. På 
Mannerheimvägen anläggs ett nytt övergångsställe från Skillnaden till 
Bulevarden.

Den fortsatta planeringen av området, inklusive utarbetandet av 
gatuplanen, ska ske i samarbete med Svenska Teatern. Man ska 
säkerställa att teaterverksamhetens behov blir beaktade. 

Den öppna platsen blir ett bilfritt vistelse- och fotgängarområde och ett 
område för stadsevenemang. I området får man bygga en kiosk (högst 
70 m²) och en uteservering.

Byggandet av Skillnadsplatsen medför staden samhällsekonomiska 
kostnader. Kostnaderna för planen prognoseras uppgå till 2,5 mn euro.

Föredragandens motiveringar

I Generalplan 2002 för Helsingfors tas området upp som en park som 
utgör en del av fotgängarcentrumet. Det är fråga om ett kulturhistoriskt, 
arkitektoniskt och med tanke på landskapskulturen värdefullt område. I 
den underjordiska generalplanen har en metrotunnel planerats i nivån 
−25 under Skillnadsplatsen. Den aktuella detaljplaneändringen 
stämmer överens med generalplanen.
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För området gäller detaljplanerna nr 461, 463, 1529, 5790 och 6632, i 
vilka detaljplaneområdet tas upp som ett gatuområde.

Den underjordiska detaljplanen nr 10814 för den underjordiska 
parkeringsanläggningen vid Skillnaden sträcker sig till området under 
nivån −8 i södra delen av detaljplaneområdet.

Skillnaden är en del av en byggd kulturmiljö av riksintresse 
(Museiverkets RKY-inventering 2009, Esplanaden–Bulevarden).

Staden äger gatuområdena i området. Rampen på Skillnaden och det 
underjordiska skyddsrummet är i Stockmann Oyj Abp:s ägo. Den 
underjordiska elmatningsstationen vid rampen ägs av affärsverket 
HST. För underhållet av stationen ansvarar affärsverket Helsingfors 
Energi och Helen Elnät Ab.

Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningsarbetet inleddes på stadens initiativ.

Deltagandet och växelverkan ordnades i enlighet med programmet för 
deltagande och bedömning.

Under framläggandet av utkastet till detaljplaneändring kom två åsikter 
in som gällde rampen till Stockmanns förra parkeringsanläggning, 
skyddsrummet och den intilliggande elmatningsstationen för 
spårvägen. Åsikterna har beaktats till de delar som gäller 
detaljplaneområdet.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 2.8–2.9.2013.

En anmärkning gjordes om förslaget. Affärsverket Helsingfors Energi, 
Helen Elnät Ab, affärsverket Helsingfors stads trafikverk, 
samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, Meteorologiska 
institutet, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, miljöcentralen, 
direktionen för stadsmuseet, fastighetskontoret, byggnadstillsynsverket 
och byggnadstillsynsverkets stadsbildskommission, nämnden för 
allmänna arbeten och räddningsverket gav utlåtande om förslaget till 
detaljplaneändring.

Anmärkning

Garantiföreningen för Svenska Teatern rf, Stiftelsen för Svenska 
Teatern i Helsingfors rf och Nya Teaterhus-Aktiebolaget i Helsingfors 
uppger i sin anmärkning att Svenska Teatern behöver fler buss-, bil- 
och invalidplatser och större utrymmen än i nuläget för fordonstrafiken 
på den öppna platsen för teaterns servicetrafik.
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Förslaget till detaljplaneändring har inte ändrats med anledning av 
anmärkningen. Det främsta målet för detaljplaneändringen för 
Skillnadsplatsen är att utveckla den öppna platsen som ett bilfritt 
vistelse- och fotgängarområde. Teaterfastighetens behov av angörings- 
och servicetrafik har beaktats i detaljplanen nr 11887 för Svenska 
Teatern med omgivning och i trafikplanen för Skillnaden. Att öka antalet 
bilplatser för angöringstrafiken strider mot huvudmålet för detaljplanen 
och de andra planerade funktionerna på den öppna platsen. Det är 
ändamålsenligt att närmare granska arrangemangen kring teaterns 
angöringstrafik i samband med den fortsatta planeringen av 
Skillnadsplatsen och dess näromgivning då områden reserverade för 
vissa funktioner bestäms mer i detalj.

Utlåtanden

Myndigheternas ställningstaganden gällde grunderna för bevarandet av 
trädraderna och trädgruppen på den öppna platsen, storleken på den 
normativa kiosken med uteservering, antalet funktioner och tekniska 
förbindelser i anslutning till kiosken, beteckningen av cykelplatser på 
den öppna platsen och struktureringen av och de funktionella 
avgränsningarna på den öppna platsen. Dessutom föreslog man att 
den öppna platsens historiska betydelse ska framhävas i 
detaljplanebestämmelserna.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland anser att 
detaljplaneändringen bra beaktar den värdefulla kulturmiljön och gör 
det möjligt att skapa en god och trivsam stadsmiljö.

Direktionen för stadsmuseet, byggnadstillsynsverket och nämnden för 
allmänna arbeten föreslår att områdets historiska betydelse ska 
betonas mer än dess stadsbildsmässiga värde i 
detaljplanebestämmelserna och den fortsatta planeringen. Den 
särskilda bestämmelsen om bevarande av den relativt nya trädraden 
på basis av dess historiska värde ska strykas. Direktionen för 
stadsmuseet föreslår dessutom att en detaljplanebestämmelse som 
förutsätter att en miljöhistorisk utredning ska utarbetas ska läggas till 
detaljplanen.

Fastighetskontoret, byggnadstillsynsverket, stadsbildskommissionen 
och nämnden för allmänna arbeten föreslår att möjligheterna att höja 
uteserveringskioskens maximistorlek till 30–40 m² ska undersökas 
eftersom detta är ofta en yta som aktörerna behöver i motsvarande 
projekt. Lokalerna ska vara större om elmatningsstationens 
förbindelser och ventilation placeras i anslutning till kiosken.

Byggnadstillsynsverket, byggnadstillsynsverkets stadsbildskommission 
och nämnden för allmänna arbeten föreslår dessutom att man i 
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detaljplanen ska tillägga en bestämmelse om att ett verksamhetsställe 
för turistinformationen får placeras i anslutning till kiosken och att 
kiosken ska ha toaletter för allmänheten. Dessutom ska en 
bestämmelse om att den öppna platsen funktionellt och rumsligt ska 
göras tydligare läggas till detaljplanen.

Räddningsnämnden konstaterar att det även i fortsättningen ska vara 
möjligt att arrangera en rasbeständig nödutgång från Stockmanns 
skyddsrum och skyddsrummets ventilation i detaljplaneområdet under 
undantagsförhållanden.

Körmöjligheterna för räddningsfordon ska beaktas i dimensioneringen 
av serviceförbindelsen på Svenska Teaterns södra sida.

De andra utlåtandegivarna hade ingenting att påpeka.

Med anledning av utlåtandena har förslaget till detaljplaneändring 
ändrats så att beteckningarna för trädraderna och trädgruppen har 
justerats, storleken på den normativa uteserveringskiosken har höjts till 
70 m² och antalet funktioner och tekniska förbindelser i anslutning till 
kiosken har preciserats. För cykelparkering har man anvisat två 
normativa delar av den öppna platsen och platsens strukturering och 
funktionella avgränsningar har justerats. Dessutom har 
detaljplanebestämmelser justerats genom att betona den öppna 
platsens kulturhistoriska värde mer än dess stadsbildsmässiga värde.

Ändringarna framgår mer i detalj av detaljplanebeskrivningen och 
bilagan Tehdyt muutokset.

Man har underhandlat om ändringarna med de vederbörande 
förvaltningarna.

Man har inte ansett det som nödvändigt att till de övriga delarna ändra 
förslaget med anledning av utlåtandena. I detaljplanen har man bara 
anvisat utrymmesreserveringarna och avgränsningarna för områdets 
huvuddispositioner på detaljplanenivå utgående från att 
byggnadskontorets gatuplanering får så mycket spelrum som möjligt. 
Detaljplanebestämmelserna om ett vattenmotiv och ett konstverk 
baserar sig på växelverkan och områdets användningshistoria. Det är 
också motiverat att förbjuda fristående kiosker i syfte att bevara 
områdets högklassiga stadsbild.

Körmöjligheterna för räddningsfordon har blivit lösta i detaljplanen 
nr 11887 för Svenska Teatern och dess omgivning och i trafikplanen för 
Skillnaden. Vad skyddsrummets ventilationsförhållanden vid 
undantagsförhållanden beträffar har situationen inte ändrats från de 
ursprungliga planerna. Förbindelserna till det underjordiska 
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skyddsrummet och elmatningsstationen och ventilationen för stationen 
placeras enligt förslaget i anslutning till kioskbyggnaden.

I rapporten om växelverkan anges anmärkningen och utlåtandena i 
sammandrag och genmälena till dessa mer i detalj.

Övriga ändringar

På detaljplanekartan och i detaljplanebeskrivningen har det gjorts vissa 
justeringar av teknisk karaktär som inte ändrar innehållet för förslaget 
till detaljplaneändring. Detaljplanebestämmelsernas strukturering har 
ändrats. Motsvarande omstruktureringar har gjorts i 
detaljplanebeskrivningen.

Ändringarna är inte väsentliga och förslaget behöver därför inte läggas 
fram på nytt.

Beslutsförslaget stämmer överens med stadsplaneringsnämndens 
framställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12165 kartta, päivätty 21.5.2013, 
muutettu 1.4.2014

2 Tehdyt muutokset
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12165 selostus, päivätty 

21.5.2013, muutettu 1.4.2014, päivitetty Kslk:n 1.4.2014 päätöksen 
mukaiseksi

4 Havainnekuva 1.4.2014
5 Vuorovaikutusraportti 21.5.2013, täydennetty 1.4.2014
6 Osa päätöshistoriaa 
7 Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Bilagematerial

1 Ilmakuva

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
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hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 5
Bilaga 7

Ilmatieteenlaitos
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Kaupunginmuseon johtokunta
Rakennusvalvontavirasto
Ympäristökeskus
Helsingin Energia -liikelaitos
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 05.05.2014 § 532

HEL 2012-006973 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 3. kaupunginosan 
(Kaartinkaupunki) katu- ja katuaukioalueiden a-b-c-d alueella -8 tason 
yläpuolista tilaa koskevan asemakaavan muutosehdotuksen 21.5.2013 
päivätyn ja 1.4.2014 muutetun piirustuksen nro 12165 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Käsittely

05.05.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään jäsen Rantalan vastaehdotuksen mukaisesti.
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Vastaehdotus:
Marcus Rantala: lisäys 4kpl jälkeen:

Alueen jatkosuunnittelu, mukaan lukien katusuunnitelma, tehdään 
yhteistyössä Ruotsalaisen teatterin kanssa. On varmistettava, että 
teatteritoiminnan tarpeet otetaan huomioon.

Kannattaja: Lasse Männistö

28.04.2014 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 01.04.2014 § 91

HEL 2012-006973 T 10 03 03

Ksv 0888_6, Erottaja, karttaruutu G3 4918 T1

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 21.5.2013 päivätyn ja 1.4.2014 muutetun 3. kaupunginosan 
(Kaartinkaupunki) katu- ja katuaukioalueita, a-b-c-d alueella -8 
tason yläpuolista tilaa koskevan asemakaavan 
muutosehdotuksen nro 12165 hyväksymistä ja ettei tehty 
muistutus ja annetut lausunnot anna aihetta muihin 
toimenpiteisiin.

 ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville. 
Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien 
kanssa, joiden etua muutokset koskevat.

Lisäksi lautakunta päättää antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan 
vuorovaikutusraportista ilmenevän vastauksen kaupungin perusteltuna 
kannanottona tehtyyn muistutukseen.

21.05.2013 Ehdotuksen mukaan
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Esittelijä
virastopäällikkö
Mikko Aho

Lisätiedot
Kajsa Lybeck, arkkitehti, puhelin: 310 37052

kajsa.lybeck(a)hel.fi
Anne Karppinen, arkkitehti, puhelin: 310 37200

anne.karppinen(a)hel.fi
Pekka Nikulainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37122

pekka.nikulainen(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 24.09.2013 § 68

HEL 2012-006973 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon 
Erottajanaukion asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12165. 

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Erottajan 
katutilan muuttaminen katuaukioksi. Kaupunginmuseo on lausunut 
aiemmin Ruotsalaisen teatterin, Erottajan, Teatteriesplanadin ja 
ympärillä olevien katualueiden asemakaavan muutosluonnoksesta 
(7.4.2009). Tuolloin asemakaavan muutosalue oli erilaajuinen kuin nyt 
lausunnolla oleva Erottajanaukion asemakaava-alue. Kaava-alue käsitti 
aiemmin Ruotsalaisen teatterin kiinteistön ja osan Esplanadipuistoa. 
Museon lausunto koski siis osittain asioita, joita nyt esillä olevassa 
kaavaehdotuksessa ei enää ole. Erottajanaukiota koskien museo katsoi 
lausunnossaan 2009, että aukiosta tulisi laatia historiallinen selvitys 
ennen aukion yksityiskohtaisempaa suunnittelua. 

Erottaja on suunniteltu alun perin 1800-luvun alussa 
asemakaavalliseksi saumakohdaksi ja kaupungin eri koordinaatistojen 
yhdistäjäksi. Vuoden 1814 kaavaluonnoksessa Erottaja esiintyi 
puurivien reunustamana kolmiotorina. Puurivejä ei kuitenkaan koskaan 
istutettu eikä niitä myöhemmissä suunnitelmissa enää esitetty. 
Erottajasta muodostui kuitenkin kaupunkikuvallisesti tärkeä, avoimena 
pysynyt aukio. Erottaja on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi 
rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY 2009) osana Esplanadi – 
Bulevardi -kokonaisuutta, näiden kahden puistokadun yhdistäjänä ja 
merkittävänä kaupunkirakenteen nivelkohtana. 

Kaupunginmuseon johtokunta katsoo, että asemakaavan 
muutosehdotuksesta ei välity tarpeeksi alueen historiallisten arvojen 
huomioonottaminen. Koska aluetta koskevaa historiallista selvitystä ei 
ole laadittu kaavatyön taustaksi, katsoo museon johtokunta, että se 
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tulee laatia ennen alueen yleissuunnittelua. Vaatimus tulee erikseen 
merkitä asemakaavakarttaan, esimerkiksi lisäyksenä: 
”Katuaukiokokonaisuudesta tulee laatia julkisen tilan yleissuunnitelma 
sekä sen osana julkisen tilan valaistuksen kokonaissuunnitelma. 
Suunnitelmia varten on laadittava ympäristöhistoriallinen selvitys.” 
Yleissuunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen historialliset arvot, 
säilyneet tai palautettavat ominaispiirteet, rakenteet ja materiaalit 
laaditun historiaselvityksen pohjalta. 

Kaupunginmuseon johtokunta katsoo myös, että kaavamääräyksiin 
tulee tuoda Erottajan historiallinen merkitys alueen ensisijaisena 
arvona kaupunkikuvallisuuden sijaan. Kaupunkikuvallisuus on toki 
tärkeä visuaalinen ja kokemuksellinen arvo, mutta alueen todistusarvot 
ovat sen historiallisissa arvoissa: niin kaavoitushistorian, pääkaupungin 
rakentumisen kuin rakennushistoriallisten arvojen summana. 

Asemakaavaan on merkitty Eteläesplanadin suuntainen kaksirivinen 
puukuja, joka määrätään säilytettäväksi historiallisesti ja 
kaupunkikuvallisesti arvokkaana puurivinä. Kuitenkaan puurivi ei ole 
historiallinen vaan nykyiset puut ovat verrattain nuoria eikä tällaista 
puuriviä ole ko. paikassa ollut esimerkiksi vanhojen valokuvien 
perusteella vaan aukio on ollut avoin. Johtokunta esittää, ettei puita 
esitetä kaavassa säilytettäviksi erillisellä kaavamääräyksellä. 

Kaupunginmuseon johtokunta puoltaa kaavaehdotusta vain esitetyin 
muutoksin korjattuna.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Anne Mäkinen

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

johanna.bjorkman(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 20.08.2013 § 325

HEL 2012-006973 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Erottajan aukio on merkittävä liikenteen solmukohta ja kaupunkiaukio 
Helsingin keskustassa. Se on tärkeä keskeinen kaupunkitila, jonka 
rakennustaiteelliset, maisema-arkkitehtoniset ja teknistaloudelliset 
ratkaisut tulee tehdä huolellisesti yhteistyössä rakennusviraston 
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kanssa. Asemakaavan laadinnan yhteydessä aukiolle ei luotu 
kokonaiskonseptia, vaan se laaditaan rakennusvirastossa kaavan 
saatua lainvoiman. Tästä syystä yleisten töiden lautakunnan mielestä 
ei ole tarkoituksenmukaista rajata aukion toimintoja ja tiloja liian 
tiukasti. Jatkosuunnittelulle on hyvä jättää liikkumavaraa ja 
ratkaisuvaihtoehtoja.

Kaavamuutosalueelle on merkitty kaupunkikuvallisesti tärkeä puuryhmä 
ja puurivejä, jotka on asemakaavamuutosehdotuksessa merkitty 
säilytettäviksi. Mannerheimintiellä ja Esplanadeilla on ollut puurivit 
reunustamassa katutiloja. Pohjois-Esplanadin ja Mannerheimintien 
risteyksessä olevat puut on istutettu rakennusvirastossa 1980-luvun 
lopussa tehdyn suunnitelman mukaan. Koska aukion toiminnallista 
tarkastelua ei ole tehty riittävän laajasti ja yksittäisten puiden 
säilyttäminen historiallisista perusteita ei ole arvotettu riittävän 
kattavasti, tulee puiden sijainti merkitä asemakaavaan ohjeellisena tai 
maininnalla, että aukiolle on istutettava puita, joiden sommittelun 
periaatteet ja sijainti pohjautuvat aukion historiaan. Tämän vuoksi puita 
koskevia merkintöjä tulee vielä tarkistaa yhdessä rakennusviraston 
kanssa.

Aukion toimintojen mitoitusta tulee tarkistaa vielä kertaalleen, niin että 
se on toimivaa. Polkupyörien vuokrauspisteen laitteet ja muut 
pyöräpysäköintiratkaisut tulee mitoittaa aukiolle yhdessä istutusten, 
turisti-infopisteen ja kahvilakioskin kanssa. 

Erottajan aukio on kiinnostava: sinne on myös esitetty kahvilaravintolaa 
kesäkausiksi. Tarjoilukioskin tila tulee mitoittaa aukiolle suunnitellun 
toiminnan vaatimusten mukaan. Asemakaavaehdotuksessa aukiolle 
merkitty kioskitila on nyt 15 neliömetriä. Tämä on pienen katukioskin 
mitoitus. Tarjoilukioski ja kahvilaravintola tarvitsevat toimiakseen 
nykyvaatimusten mukaan huomattavasti enemmän tilaa. Myös 
Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto on kertonut, että 
aukiolle tarvitaan informaatiokioski turisteille. Tämä on tarkoituksen 
mukaista merkitä myös asemakaavaan pysyvänä kioskirakennuksena 
ja esimerkiksi kasvattamalla kahvilakioskin rakennusalaa. Aukiolle 
kaivataan myös yleisökäymälää, joka voisi sijaita samassa 
rakennuksessa yhdessä tarjoilukioskin ja turistien informaatiopisteen 
kanssa. Kaavamääräysten tulee yleisten töiden lautakunnan mielestä 
näiltä osin vastata todellista tilantarvetta ja tukea toimintaa.

Taideteoksen ja vesiaiheen sijoittamisen salliminen erikseen 
asemakaavalla on tarpeetonta samoin kuin maininta siitä, että aukiolle 
ei saa rakentaa muita kioskeja. Erottajalle tulee osoittaa riittävästi 
rakennusalaa, jotta vältytään useammalta erilliseltä rakennelmalta ja 
pömpeliltä. Riskinä on, että aukiosta muodostuu sekava ja siten 
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huonosti toimiva, jos aukiolle tulevien toimintojen ja tarpeiden 
tilavaatimuksiin ei varauduta asemakaavavaiheessa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä edellä esitetyin muutoksin.

Käsittely

20.08.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Pörrö Sahlberg: Lausunnosta tulisi poistaa kappale (3) joka alkaa 
"Kaavamuutosalueelle on merkitty kaupunkikuvallisesti tärkeä 
puuryhmä...." kokonaisuudessaan. 

Kannattajat: Antti Möller

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausunnosta tulisi poistaa kappale (3) joka alkaa 
"Kaavamuutosalueelle on merkitty kaupunkikuvallisesti tärkeä 
puuryhmä...." kokonaisuudessaan. 

Jaa-äänet: 5
Sini Korpinen, Maria Landén, Jarmo Nieminen, Henrik Nyholm, Dennis 
Pasterstein

Ei-äänet: 2
Antti Möller, Pörrö Sahlberg

Tyhjä: 1
Tuomo Valokainen

Poissa: 1
Tuula Hänninen

13.08.2013 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi
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Kiinteistövirasto 1.8.2013

HEL 2012-006973 T 10 03 03

Kiinteistövirasto toteaa 3. kaupunginosan (Kaartinkaupunki) Erottajan 
katuaukion asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12165 seuraavaa:

Kaupunki omistaa alueella olevat katualueet. Erottajalla olevan 
ajorampin ja maanalaisen väestönsuojatilan omistaa Stockmann Oyj 
Abp, jolle alue on vuokrattu. Asemakaavaehdotuksen mukaan 
ajoramppi puretaan, mistä johtuen vuokrasopimus joudutaan 
asemakaavamuutoksen voimaantultua irtisanomaan. 
Vuokrasopimuksen päättyessä ajorampin purkaminen ja siitä 
aiheutuvat kustannukset kuuluvat sopimuksen mukaan vuokralaiselle. 

Asemakaavan muutos mahdollistaa enintään 15 m2:n 
tarjoilukioskirakennuksen ja siihen liittyvän ulkotarjoilualueen 
sijoittamisen alueelle. Kiinteistövirasto esittää tutkittavaksi 
mahdollisuutta tarjoilukioskirakennuksen enimmäiskoon 
kasvattamiseksi n. 30-40 m2:een, mikä on kiinteistöviraston 
kokemuksen mukaan usein toimijoiden tarvitsema pinta-ala 
vastaavissa hankkeissa. Kun otetaan lisäksi huomioon, että 
sähkönsyöttöaseman yhteydet ja ilmanvaihto tulee sijoittaa kioskin 
yhteyteen, suurempi tila varmistaisi tilan soveltuvuuden 
tarkoitukseensa. Asemakaavamuutoksen toteutusvaiheessa 
kiinteistövirasto järjestää luovutuskilpailun kioskia ja ulkotarjoilualuetta 
varten tarvittavasta alueesta. 

Kiinteistövirastolla ei ole muuta huomauttamista muutosehdotukseen. 
Alueen toteutuksen edellyttämistä järjestelyistä tullaan sopimaan 
erikseen asemakaavan muutoksen saatua lainvoiman.

Lisätiedot
Merja Tapalinen, kiinteistölakimies, puhelin: 310 64159

merja.tapalinen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 25.06.2013 § 206

HEL 2012-006973 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa 
ympäristökeskus.

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
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Lisätiedot
Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 18.06.2013 § 82

HEL 2012-006973 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 3. 
kaupunginosan (Kaartinkaupunki) katu- ja katuaukioalueita, a-b-c-d 
alueella -8 tason yläpuolinen tila, koskevan asemakaavan 
muutosehdotuksesta nro 12165 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että Stockmannin väestönsuojan sortumankestävä 
hätäpoistumisreitti ja poikkeusolojen ilmanvaihto tulee olla mahdollista 
toteuttaa muutosalueella jatkossakin.

Huoltoreitin mitoituksessa Ruotsalaisen teatterin eteläsivulle tulee 
huomioida pelastusajoneuvon ajomahdollisuus.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen(a)hel.fi
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§ 200
Detaljplan för gatu-, park- och skyddsgrönområden och områden 
för närrekreation och detaljplaneändring för gatu- och 
skyddsgrönområden i Åggelby (nr 12240, Risdammsvägens 
omgivning)

HEL 2013-010352 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna detaljplan för gatu-, park- och skyddsgrönområden och 
områden för närrekreation och detaljplaneändring för gatu- och 
skyddsgrönområden i 28 stadsdelen (Åggelby, Dammen) enligt ritning 
nr 12240, daterad 26.11.2013 och ändrad 11.4.2014, och på de 
grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Då detaljplanen godkänns bildas det nya kvarteret nr 28131.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12240 kartta, 
päivätty 26.11.2013, muutettu 11.4.2014

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12240 selostus, 
päivätty 26.11.2013, muutettu 11.4.2014

3 Havainnekuva, 26.11.2013
4 Vuorovaikutusraportti liitteineen 26.11.2013, täydennetty 11.4.2014
5 Osa päätöshistoriaa
6 Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
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Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 6

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Området ligger i Åggelby mellan Risdammsvägen och Tusbyleden.

Förslaget till detaljplan och detaljplaneändring gör det möjligt att bygga 
flervåningshus vid Risdammsvägen och att förlänga Stendammsvägen 
varvid snökörningen orsakar färre störningar för invånarna. Det nya 
byggandet minskar trafikbullret från Tusbyleden i området. Området får 
14 150 m² ny bostadsvåningsyta och ca 350 nya invånare. Området är 
huvudsakligen inte detaljplanelagt.

Föredragandens motiveringar

Området tas i Generalplan 2002 för Helsingfors upp som område 
dominerat av flervåningshus. Den detaljplan som nu utarbetats följer 
generalplanen.

I området gäller detaljplanerna nr 6408 och nr 11570 och i dem upptas 
gatuområdet för Risdammsvägen och ett skyddsgrönområde vid 
Tusbyleden. Det övriga området har inte detaljplanelagts.

Området är i stadens ägo.

Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningsarbetet har inletts på initiativ av staden.

Deltagande och växelverkan har arrangerats i enlighet med 
programmet för deltagande och bedömning.

I anslutning till beredningen av detaljplanen och detaljplaneändringen 
har nio skriftliga åsikter mottagits. Dessutom har åsikter framförts 
muntligt vid ett diskussionstillfälle och per telefon.

De som framförde åsikter motsatte sig nytt byggande, särskilt tätheten 
av det nya byggandet och byggande i närheten av Risdammsvägen, 
minskningen av grönområden och snökörningen till mottagningsplatsen 
för snö. I åsikterna påpekades att det finns en gammal kanonväg i 
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området. Dessutom diskuterades områdets lämplighet för 
specialboende vid ett invånartillfälle.

Åsikterna har beaktats i planläggningsarbetet så att platsen för 
kanonvägen och en bestämmelse om dokumentering av vägen har 
lagts till detaljplanekartan.

Förslaget till detaljplan och detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 
3.1–3.2.2014.

Utlåtanden om förslaget gavs av affärsverket Helsingfors Energi, Helen 
Elnät Ab, samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), 
fastighetskontoret, nämnden för allmänna arbeten räddningsnämnden, 
miljöcentralen, social- och hälsovårdsverket, stadsmuseet och Närings-
, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen).

Affärsverket Helsingfors Energi, Helen Elnät Ab, räddningsnämnden, 
miljöcentralen och stadsmuseet har ingenting att påpeka om 
ändringsförslaget.

Fastighetskontoret konstaterar att de kostnader som genomförandet av 
detaljplanen orsakar för staden kan anses rimliga och detaljplanen 
genomförbar och förenlig med de ställda målen. Det är förmånligare för 
byggaren om byggnadens översta våning på tomten 28131/4 planeras 
utan indrag eller takterrasser och den lilla byggrätten på tomten 
28131/2 kan förläggas till sex våningar. Fastighetskontoret tillstyrker 
detaljplanen och detaljplaneändringen för Risdammsvägens omgivning 
och önskar att uppmärksamhet fästs vid de framförda alternativen som 
är förmånligare för byggaren.

Nämnden för allmänna arbeten konstaterar att den approximativa 
friluftsleden som i förslaget upptas bredvid Tusbyledens bullervall har 
planerats som en stigaktig förbindelse. Leden bör inte återges som en 
gång- och cykelled, såsom har gjorts i utkastet till trafikplan.

HRM konstaterar att ändringen medför byggande av vattenledning, 
spillvattenavlopp och dagvattenavlopp på ca 40 meter på 
Stendammsvägen.

Social- och hälsovårdsverket konstaterar att det i förslaget till detaljplan 
och detaljplaneändring på kvartersområdet för flervåningshus av 
internattyp finns en Omaporras-bostadsgrupp för utvecklingsstörda för 
20 invånare som kräver 1 600 m² byggrätt. I förslaget upptas endast 
1 350 m² byggrätt för AKS-kvartersområdet. Den föreslagna 
verksamheten ska placeras på tomten i den önskade omfattningen.
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Den indragna översta våningen på tomten 4 och våningstalet i 
byggnaden på tomten 2 är stadsbildsmässigt grundade, längden på de 
nya ledningarna på Stendammsvägen har lagts till 
detaljplanebeskrivningen och bilagan om utkastet till trafikplan har 
ändrats så att den motsvarar detaljplanen och detaljplaneändringen. 
Dessutom har social- och hälsovårdsverket reviderat sin åsikt om 
våningsytan på AKS-tomten och konstaterat att våningsytan på 
1 350 m² som upptas för tomten är tillräcklig.

NTM-centralen konstaterar att planeringsområdet belastas av buller 
och trafik från Tusbyleden. Bekämpningen av dem beaktas dock väl i 
förslaget till detaljplan och detaljplaneändring. Följande 
kompletteringar/preciseringar är trots allt på sin plats:

Tomten 4:
Byggande av balkonger ska förbjudas även i husets nordostliga ända 
eftersom den utsätts för en maximal bullernivå på 66,6 dB (ekvivalent 
ljudnivå dagtid).

Tomten 3:
Balkonger får inte byggas på husens nordvästliga fasad mot trafikleden 
eftersom den utsätts för en maximal bullernivå på 65 dB (ekvivalent 
ljudnivå dagtid). En bestämmelse om att balkonger som byggs på 
byggnadernas sydvästliga fasader ska inglasas bör utfärdas eftersom 
fasaden utsätts för en maximal bullernivå på mer än 60 dB (ekvivalent 
ljudnivå dagtid). Dessutom behövs en bestämmelse om genomgående 
lägenheter.

Smd-bestämmelsen som gäller kanonvägen bör preciseras med ett 
krav om arkeologisk forskning.

Bullerbestämmelserna har kompletterats i fråga om tomterna 3 och 4. 
Vägundersökningen som krävs enligt kanonvägens smd-bestämmelse 
har ändrats till arkeologisk forskning.

Noggrannare skildringar av utlåtandena och genmälena till dessa finns 
i den bifogade rapporten om växelverkan.

Ändringar i förslaget till detaljplan och detaljplaneändring

Tillägg och preciseringar gjorda i detaljplaneförslaget med anledning av 
NTM-centralens utlåtande:

Ny planbestämmelse

 På tomten 3 ska balkongerna på byggnadernas sydvästliga och 
nordvästliga fasader inglasas.
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Preciserade planbestämmelser

 Bestämmelsen för tomten 4 enligt vilken bostäderna inte får 
öppna sig endast mot Tusbyleden har utvidgats att gälla även 
bostäderna på tomten 3.

 Förbudet att placera balkonger och terrasser på byggnaden på 
tomten 4 har utvidgats att gälla båda ändarna av byggnaden.

 Vägundersökningen som krävs enligt smd-bestämmelsen 
för kanonvägen har ändrats till arkeologisk forskning.

Följande ändringar har gjorts med anledning av utlåtandena från 
nämnden för allmänna arbeten och HRM:

 Bilagan med ett utkast till trafikplan har i fråga om friluftsleden 
ändrats så att den stämmer överens med bestämmelsen i 
detaljplaneändringen.

 Längden på vattenledningen, spillvattenavloppet och 
dagvattenavloppet som byggs på Stendammsvägen har lagts till 
detaljplanebeskrivningen.

Detaljplaneområdet omfattas inte av ett förfarande med 
markanvändningsavtal.

Ändringarna är inte väsentliga och förslaget behöver därför inte läggas 
fram på nytt.

Beslutsförslaget följer stadsplaneringsnämndens förslag.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12240 kartta, 
päivätty 26.11.2013, muutettu 11.4.2014

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12240 selostus, 
päivätty 26.11.2013, muutettu 11.4.2014

3 Havainnekuva, 26.11.2013
4 Vuorovaikutusraportti liitteineen 26.11.2013, täydennetty 11.4.2014
5 Osa päätöshistoriaa
6 Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Bilagematerial

1 Ilmakuva
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Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 6

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy

För kännedom

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

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 05.05.2014 § 529

HEL 2013-010352 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 28. kaupunginosan 
(Oulunkylä, Patola) katu-, puisto-, suojaviher- ja lähivirkistysalueiden 
asemakaavaehdotuksen, ja katu- ja suojaviheralueiden asemakaavan 
muutosehdotuksen 26.11.2013 päivätyn ja 11.4.2014 muutetun 
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piirustuksen nro 12240 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta 
ilmenevin perustein.

Asemakaavan hyväksymisellä muodostuu uusi kortteli nro 28131.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 11.4.2014

HEL 2013-010352 T 10 03 03

Ksv 0578_3

28. kaupunginosan (Oulukylä, Patola) korttelia 28131 sekä katu-, 
puisto-, suojaviher- ja lähivirkistysaluetta koskevasta 
asemakaavaehdotuksesta (muodostuu uusi kortteli 28131) ja katu- ja 
suojaviheralueiden asemakaavan muutosehdotuksesta annetut 
lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 26.11.2013 asemakaava- ja 
asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistavat 
kerrostalorakentamisen Risupadontien varteen ja Kivipadontien 
jatkamisen, jolloin lumen ajosta aiheutuu nykyistä vähemmän häiriötä 
asukkaille. Uusi rakentaminen vähentää Tuusulanväylän liikennemelua 
alueella. Uutta asuinkerrosalaa tulee 14 150 k-m² ja uusia asukkaita n. 
350. Alue on pääosin asemakaavoittamatonta.

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti 
nähtävillä 3.1.–3.2.2014.

Ehdotuksesta saatiin Helsingin Energia  liikelaitoksen, Helen 
Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän 
(HSY), kiinteistöviraston, yleisten töiden lautakunnan, 
pelastuslautakunnan, ympäristökeskuksen, sosiaali- ja terveysviraston, 
kaupunginmuseon sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen (ELY-keskus) lausunnot.

Helsingin Energialla (21.2.2014), Helen Sähköverkko Oy:llä (3.2.2014), 
pelastuslautakunnalla (21.1.2014), ympäristökeskuksella (29.1.2014) ja 
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kaupunginmuseolla (21.1.2014) ei ole muutosehdotukseen 
huomautettavaa. 

Kiinteistövirasto toteaa (17.2.2014), että kaavan toteuttamisesta 
kaupungille aiheutuvia kustannuksia voidaan pitää kohtuullisina ja 
kaavaa toteuttamiskelpoisena sekä asetettujen tavoitteiden mukaisena. 
Toteuttajan kannalta edullisempaa olisi, ettei tontilla 28131/4 
rakennuksen ylimmälle kerrokselle määrättäisi sisäänvetoja tai 
kattoterasseja ja että tontin 28131/2 pieni rakennusoikeus voitaisiin 
toteuttaa kuusikerroksisena. Kiinteistövirasto puoltaa Risupadontien 
ympäristön asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksymistä ja 
pyytää kiinnittämään huomiota tontin toteuttajan kannalta esitettyihin 
edullisempiin vaihtoehtoihin.

Yleisten töiden lautakunta toteaa (4.2.2014), että ehdotukseen merkitty 
likimääräinen ulkoilutie Tuusulanväylän meluvallin vierellä on 
suunniteltu polkumaiseksi yhteydeksi. Reittiä ei tule esittää jalankulku- 
ja pyöräilyreittinä, kuten on esitetty liikennesuunnitelmaluonnoksessa.

HSY:n vesihuolto toteaa (13.2.2014), että muutos aiheuttaa 
Kivipadontielle vesijohdon, jätevesiviemärin ja hulevesiviemärin 
rakentamista n. 40 m.

Sosiaali- ja terveysvirasto toteaa (17.2.2014), että asemakaava- ja 
asemakaavan muutosehdotusalueelle asuntolatyyppisten 
asuinkerrostalojen korttelialueelle AKS sijoittuu kehitysvammaisten 20 
asukkaan Omaporras-asuntoryhmä, jolle tarvitaan 1 600 m2 
rakennusoikeutta. Ehdotuksessa on merkitty AKS korttelialueen tontille 
vain 1 350 m2 rakennusoikeutta. Esitetyn toiminnan tulee sijoittua 
tontille halutussa laajuudessa.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että tontin 4 rakennuksen vajaa ylin 
kerros ja tontin 2 rakennusten kerrosluku ovat kaupunkikuvallisesti 
perusteltuja, selostukseen on lisätty Kivipadontien uusien johtojen 
pituus ja selostuksen liikennesuunnitelmaluonnos-liite on muutettu 
vastaamaan asemakaavaa ja asemakaavamuutosta. Lisäksi sosiaali- 
ja terveysvirasto on tarkistanut kantansa AKS-tontin kerrosalaan ja 
todennut, että tontille merkitty 1 350 k-m2 on riittävä. 

ELY-keskus toteaa (24.1.2014), että suunnittelualue on 
Tuusulanväylältä tulevan melun ja liikenteen kuormittamaa. Kaava- ja 
kaavamuutosehdotuksessa niiden torjuntaan on kuitenkin kiinnitetty 
varsin hyvin huomiota. Seuraavat täydennykset/tarkennukset ovat 
kuitenkin tarpeen: 

Tontti 4
Parvekkeiden rakentaminen tulee kieltää myös talon koillispäätyyn, 
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koska siihen kohdistuu enimmillään 66,6 dB:n melutaso (päiväajan 
keskiäänitaso)

Tontti 3
Talojen väylän puoleiselle luoteisfasadille ei tule rakentaa parvekkeita, 
koska siihen kohdistuu enimmillään 65 dB:n melutaso (päiväajan 
keskiäänitaso. Rakennusten lounaisjulkisivulle rakennettavat 
parvekkeet tulee märäätä lasitettaviksi, koska fasadiin kohdistuu 
enimmillään yli 60 dB:n melutaso (päiväajan keskiäänitaso). Määräys 
läpitalon huoneistoista on myös tarpeen.

Tykkitietä koskevaa smd-kaavamääräystä on syytä täydentää 
arkeologista tutkimista koskevalla vaatimuksella. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että melumääräyksiä on täydennetty 
tonttien 3 ja 4 osalta. Tykkitien smd-määräyksen edellyttämä tien 
tutkiminen on muutettu arkeologiseksi tutkimiseksi.

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

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

ELY-keskuksen lausunnon johdosta asemakaavaehdotukseen tehdyt 
lisäykset ja tarkennukset: 

Uusi kaavamääräys 

 Tontin 3 rakennusten lounais- ja luoteisjulkisivujen parvekkeet 
on lasitettava.

Tarkennetut kaavamääräykset

 Tonttia 4 koskevaa määräystä, jonka mukaan asunnot eivät saa 
avautua pelkästään Tuusulanväylän suuntaan, on laajennettu 
koskemaan myös tontin 3 asuntoja.

 Tontilla 4 rakennuksen parvekkeiden ja terassien 
sijoittamiskielto on ulotettu koskemaan rakennuksen kumpaakin 
päätyä.

 Tykkitien smd-määräyksen edellyttämä tien tutkiminen on 
muutettu arkeologiseksi tutkimiseksi.

Yleisten töiden lautakunnan ja HSY:n lausunnon johdosta 
asemakaavaselostukseen on tehty seuraavat muutokset:

 Liikennesuunnitelmaluonnos-liite on muutettu ulkoilutien osalta 
vastaamaan kaavamuutoksen merkintää.
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 Kivipadontielle rakennettavien vesijohdon, jätevesiviemärin ja 
hulevesiviemärin pituus on lisätty selostukseen.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.

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

Lisätiedot
Sari Ruotsalainen, arkkitehti, puhelin: 310 37373

sari.ruotsalainen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveysvirasto 17.2.2014

HEL 2013-010352 T 10 03 03

Asemakaavan muutosalueelle asuntolatyyppisten asuinkerrostalojen 
korttelialueelle AKS sijoittuu kehitysvammaisten 20 asukkaan 
omaporras asuntoryhmä, jolle tarvitaan 1600 m2 rakennusoikeutta. 
Asemakaavan muutosehdotuksessa on merkitty AKS korttelialueen 
tontille vain 1350 m2 rakennusoikeutta. Esitetyn toiminnan tulee 
sijoittua tontille halutussa laajuudessa.

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 04.02.2014 § 46

HEL 2013-010352 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistaa kuuden kerrostalon 
rakentamisen Risupadontien varteen sekä Kivipadontien jatkamisen 
pohjoiseen. Risupadontien varren uuteen kortteliin 28131 on merkitty 4 
ohjeellista tonttia, joista 2, 3 ja 4 ovat asuinkerrostalojen korttelialuetta 
(AK) ja tontti 1 asuntolatyyppisten asuinkerrostalojen korttelialuetta 
(AKS). Korttelissa on rakennusalat kuudelle 4–6-kerroksiselle 
kerrostalolle. Pysäköinti on pääosin autotalleissa ja -katoksissa alueen 
reunoilla.
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Kaavan toteutuminen muuttaa Risupadontien varren rakennetuksi ja 
lisää kysyttyjen kerrostaloasuntojen määrää hyvien liikenneyhteyksien 
ja ulkoilumaastojen tuntumassa.

Asemakaavassa ja asemakaavan muutoksessa Risupadontien 
kääntöpaikka pienenee ja alueella toteutetaan vieraspysäköintipaikat. 
Kivipadontietä jatketaan pohjoiseen noin 100 metriä ja Hirsipadontien 
ja Kivipadontien jatkeen risteystä korotetaan. Jalankulku- ja 
pyöräilyreittiä Maunulan suuntaan tullaan parantamaan. Asemakaavan 
ja asemakaavan muutoksen toteuttamisesta aiheutuu kaupungille 
kustannuksia kaupunkisuunnitteluviraston arvion mukaan 220 000 
euroa. 

Asemakaavaehdotuksessa merkitty likimääräinen ulkoilutie 
Tuusulanväylän meluvallin vierellä on suunniteltu polkumaiseksi 
yhteydeksi. Reittiä ei tule esittää jalankulku- ja pyöräilyreittinä, kuten on 
esitetty liikennesuunnitelmaluonnoksessa. 

Rakentamisella ei ole merkittävää vaikutusta alueen maisemaan eikä 
laajaan Oulunkylän liikuntapuiston ja Maunulan Suursuonpuiston 
muodostamaan puistokokonaisuuteen. Aluetta voidaan edelleen 
kehittää asuinalueiden välisenä, laajana kaupunginosapuistona.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaava ja asemakaavan 
muutosta nro 12240 edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 21.01.2014 § 9

HEL 2013-010352 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti todeta, että sillä ei ole huomautettavaa 
esitettyyn asemakaavan muutokseen.

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

Esittelijä
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pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 21.1.2014

HEL 2013-010352 T 10 03 03

Kaupunginsuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Oulunkylän, Patolan (28.ko) asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 
ehdotuksesta nro 12240, Risupadontien ympäristön asemakaavan 
muutosehdotuksesta. Kaupunginmuseo lausuu asiasta 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistaa kuuden kerrostalon 
rakentamisen Risupadontien ja Tuusulanväylän väliin, vähentää 
Tuusulanväylän liikennemelua sekä Kivipadontien jatkamisen 
pohjoiseen lumenkaatopaikalle.

Kaavoitustyön yhteydessä paljastui Risupadontien kääntöpaikan ja 
Tuusulantien välissä sijaitseva museoviranomaisille entuudestaan 
tuntematon 1. maailmansodan aikaisen tykkitien katkelma. Se liittyi 
mahdollisesti lähistöllä sijaitsevien tukikohtien XXII:1 (Maunula) ja 
XXI:6 (Patola) huoltoreitteihin. Kaupunginmuseo on tutustunut 
tykkitiehen kaavoituksen yhteydessä. Tietä on jäljellä noin 45 m, se on 
noin 4,5 m leveä ja mukulakivetty keskiosa on noin 2,5 m leveä. 
Etelälaidalla näkyy oja. Pohjoispuolinen oja on peittynyt aikojen 
kuluessa maa-aineksella. Koska kyseessä on katkelma jo valtaosaltaan 
tuhoutuneesta kokonaisuudesta, kohde voidaan poistaa 
museoviranomaisten tekemän tutkimuksen jälkeen.

Tykkitie on merkitty asemakaavakarttaan kaava-alueen eteläosaan 
aluerajauksena ja smd-merkinnällä ja seuraavalla määräyksellä: 
Rakentamisen alle jäävä osa muinaismuistolain suojaamasta 1. 
maailmansodan aikaisesta tykkitiestä. Ennen rakennustöiden 
aloittamista tulee suorittaa tykkitien tutkiminen ja dokumentointi.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostuksessa mainitaan 
myös että muinaismuistolain (295/1963) 15 § pykälän mukaisesti 
rakennushankkeen toteuttaja vastaa tutkimuskustannuksista.

Asemakaavakartassa ja sen selostuksessa olevat määräykset ovat 
riittävät. 
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Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan ja 
asemakaavan muutosehdotuksesta.

Lisätiedot
Markku Heikkinen, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552

markku.heikkinen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 14.01.2014 § 7

HEL 2013-010352 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa 
ympäristökeskus.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.11.2013 § 393

HEL 2013-010352 T 10 03 03

Ksv 0578_3, karttaruutu G6

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 lähettää 26.11.2013 päivätyn 28. kaupunginosan (Oulunkylä, 
Patola) korttelin 28131 sekä katu-, puisto-, suojaviher- ja 
lähivirkistysalueiden asemakaavaehdotuksen ja katu- ja 
suojaviheralueiden asemakaavan muutosehdotuksen nro 12240 
kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin 
mielipiteisiin.

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

Käsittely

26.11.2013 Ehdotuksen mukaan
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Olavi Veltheim: Selostusta muutetaan siirtämällä sivulta 11 lause: 
"Hirsipadontien alueen kaavamuutoksen yhteydessä on suunniteltu 
parannuksia Hirsipadontien liikennejärjestelyihin (liikennesuunnitelma 
kslk 1.11.2011)" oikeaan paikkaan sivulle 7.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Sari Ruotsalainen, arkkitehti, puhelin: 310 37373

sari.ruotsalainen(a)hel.fi
Jyri Hirsimäki, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37213

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

peik.salonen(a)hel.fi
Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

kari.tenkanen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 8.10.2013

HEL 2013-010352 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt rakennusviraston kannanottoa 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta 
11.10.2013 mennessä. Asemakaavan muutosalue sijaitsee 28. 
kaupunginosassa (Oulunkylä). Alue sijaitsee Risupadontien ja 
Tuusulanväylän välissä. 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa 
kerrostalorakentaminen Risupadontien varressa, vähentää 
Tuusulanväylän liikenne-melua alueella sekä muuttaa ajoreittiä lumen 
vastaanottopaikalle paikkaan, jossa ajosta aiheutuu nykyistä 
vähemmän häiriötä alueen asukkaille.

Asemakaavan muutoksessa Risupadontien ja Tuusulanväylän väliselle 
alueelle on merkitty uusi kortteli 28131 ja sille 4 ohjeellista tonttia, joista 
2, 3 ja 4 ovat asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK) ja tontti 1 asuntola-
tyyppisten asuinkerrostalojen korttelialuetta (AKS). Korttelissa on 
rakennusalat kuudelle kerrostalolle, joista kolme sijoittuu Risupadontien 
varteen ja yksi melusuojaksi Tuusulanväylän suuntaisesti. Kaksi 
rakennusta rakentuu Kivipadontien uuden jatkeen tuntumaan. 
Pysäköinti on pääosin autotalleissa ja -katoksissa.

Risupadontien korkeusasema muuttuu kadun nykyisestä 
korkeusasemasta Kivipadontien liittymän johdosta. Asemakaavassa 
tulee esittää kadun tasauksen mukaiset uudet likimääräiset korkeudet. 
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Asemakaavan jatkosuunnittelussa tulee huomioida 
lumenvastaanottopaikan toiminta. Rakennusvirastolla on mahdollisesti 
tulevaisuudessa tarve pitää vastaanottopaikkaa avoimena myös 
yöaikaan. Tarve riippuu muiden vastaanottopaikkojen mahdollisesta 
sulkemisesta. Mahdollinen meluhaitta lumenajosta Kivipadontien 
jatkeen lähitaloihin tulee ottaa huomioon.

Rakennusvirastolla ei ole muuta huomautettavaa Risupadontien varren 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tai asemakaavan 
muutosluonnoksesta. 

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
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§ 201
Detaljplaneändring för kvarteret 43270 och torg- och gatuområden i 
Hertonäs (nr 12235, Båtsviksbågen 1)

HEL 2012-004483 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna detaljplaneändring för kvarteret nr 43270 och torg- och 
gatuområden i 43 stadsdelen (Hertonäs, Hertonäs strand) enligt ritning 
nr 12235, daterad 1.10.2013, och på de grunder som framgår av 
detaljplanebeskrivningen.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det i enlighet med utlåtandet från 
nämnden för allmänna arbeten utreds om det är möjligt att ändra 
namnet på gatuavsnittet för gång- och cykeltrafik på Petter 
Wetters väg vid skolan för att undvika missförstånd till exempel i 
taxi- och utryckningsfordonstrafiken. Det nya namnet kan vara till 
exempel Adrianastigen, då den nya Adrianaskvären och det 
invidliggande gröna gång- och cykelstråket bättre kan uppfattas 
som en helhet som stöder skolbyggnaden. (Henrik Nyholm)

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att följande två hemställningsklämmar hade föreslagits 
under diskussionen:

Ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten Sami Muttilainen 
hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att möjligheterna att få även offentlig 
service och gemensamma invånarlokaler i lokalerna i gatunivå vid 
Båtsviksbågen 1 utreds.

Ledamoten Henrik Nyholm understödd av ledamoten Sami Muttilainen 
hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att det i enlighet med utlåtandet från 
nämnden för allmänna arbeten utreds om det är möjligt att ändra 
namnet på gatuavsnittet för gång- och cykeltrafik på Petter Wetters väg 
vid skolan för att undvika missförstånd till exempel i taxi- och 
utryckningsfordonstrafiken. Det nya namnet kan vara till exempel 
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Adrianastigen, då den nya Adrianaskvären och det invidliggande gröna 
gång- och cykelstråket bättre kan uppfattas som en helhet som stöder 
skolbyggnaden.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först 
stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Ordförande föreslog och fullmäktige godkände följande 
omröstningsförfarande: Vardera hemställningsklämmen tas särskilt upp 
till omröstning.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Yrjö 
Hakanens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter 
sig klämmen röstar nej.

2 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att möjligheterna att få även 
offentlig service och gemensamma invånarlokaler i lokalerna i gatunivå 
vid Båtsviksbågen 1 utreds.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 32
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku 
Ingervo, Helena Kantola, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Vesa Korkkula, 
Tuuli Kousa, Harri Lindell, Eija Loukoila, Petra Malin, Sami Muttilainen, 
Terhi Mäki, Henrik Nyholm, Sara Paavolainen, Erkki Perälä, Sirpa 
Puhakka, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Leo 
Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 4
Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Risto Rautava, Wille Rydman

Blanka: 46
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-
Seljavaara, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, 
Fatbardhe Hetemaj, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, 
Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, 
Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Pekka Majuri, Elina Moisio, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo 
Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Osku 
Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Marcus 
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Rantala, Tatu Rauhamäki, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura 
Rissanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Johanna 
Sydänmaa, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, 
Markku Vuorinen

Frånvarande: 3
Eero Heinäluoma, Nils Torvalds, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag 
till hemställningskläm.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Henrik 
Nyholms förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig 
klämmen röstar nej.

3 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det i enlighet med utlåtandet 
från nämnden för allmänna arbeten utreds om det är möjligt att ändra 
namnet på gatuavsnittet för gång- och cykeltrafik på Petter Wetters väg 
vid skolan för att undvika missförstånd till exempel i taxi- och 
utryckningsfordonstrafiken. Det nya namnet kan vara till exempel 
Adrianastigen, då den nya Adrianaskvären och det invidliggande gröna 
gång- och cykelstråket bättre kan uppfattas som en helhet som stöder 
skolbyggnaden.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 67
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Mika Ebeling, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin 
Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Seppo 
Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso 
Kivekäs, Vesa Korkkula, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, 
Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Pekka Majuri, Petra Malin, Elina Moisio, 
Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo 
Nieminen, Henrik Nyholm, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki 
Perälä, Sirpa Puhakka, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas 
Rantanen, Tatu Rauhamäki, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura 
Rissanen, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Osmo 
Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, 
Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, 
Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Pertti Villo, Markku Vuorinen, 
Anna Vuorjoki
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Nej-röster: 1
Rene Hursti

Blanka: 14
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Nina Huru, Kauko Koskinen, 
Minerva Krohn, Harri Lindell, Seija Muurinen, Björn Månsson, Matti 
Niiranen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Wille 
Rydman, Ulla-Marja Urho

Frånvarande: 3
Eero Heinäluoma, Nils Torvalds, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Henrik Nyholms förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12235 kartta, päivätty 1.10.2013
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12235 selostus, päivätty 

1.10.2013, tarkistettu 9.4.2014
3 Havainnekuva, 1.10.2013
4 Vuorovaikutusraportti 1.10.2013, täydennetty 9.4.2014
5 Osa päätöshistoriaa 
6 Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 6

Beslutsförslag
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Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Området är beläget vid Båtsviksbågen 1 i Hertonäs strand. 

En obebyggd tomt för allmänna byggnader blir genom 
detaljplaneändringen dels kvartersområde för flervåningshus, dels 
park. Parken omges av den del av Petter Wetters väg som är gata för 
gång- och cykeltrafik och av leder av typen öppen plats avsedda för 
gång- och cykeltrafik och belägna på själva bostadstomten. Byggrätten 
omfattar sammanlagt 7 700 m² vy. Antalet boende beräknas bli ca 160. 

Enligt en preliminär beräkning uppgår totalkostnaderna för de allmänna 
områdena till ca 550 000 euro (exklusive moms) då 
detaljplaneändringen genomförs. Ca 270 000 euro härav hänför sig till 
parken och ca 140 000 euro till gatorna.

Föredragandens motiveringar

Området är i Generalplan 2002 för Helsingfors upptaget som område 
dominerat av flervåningshus för boende och verksamhet. 
Detaljplaneändringen är i överensstämmelse med generalplanen.

Området ingår i den gällande detaljplanen nr 10480. Den aktuella 
tomten är där kvartersområde för allmänna byggnader.

Området är i stadens ägo.

Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningen inleddes på initiativ av staden själv.

Deltagandet och växelverkan arrangerades i enlighet med programmet 
för deltagande och bedömning.

Åtta skrivelser med åsikter kom in under detaljplaneberedningen. 
Dessutom framfördes åsikter muntligt vid ett diskussionsmöte.

De som framförde åsikter fäster störst vikt vid att området framför 
skolan strax intill är tryggt och trafiken till skolan säker. I övrigt gäller 
åsikterna offentlig service i Hertonäs, lokaler för offentlig service i 
ändringsområdet, goda och dåliga konsekvenser av att det byggs 
affärslokaler, utsikten från grannhusen, byggnadsmassorna, höjden på 
husen och parkeringen.

Förslaget till detaljplaneändring hölls framlagt 18.10–18.11.2013.
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Inga anmärkningar framställdes mot förslaget till detaljplaneändring. 
Helen Elnät Ab, miljöcentralen och utbildningsverket har enligt 
utlåtanden som de gav ingenting att invända mot förslaget.

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster nämner i sitt 
utlåtande att ändringsförslaget inte kräver att allmänna vatten- och 
avloppsledningar i området flyttas. 

Räddningsnämnden framhåller att läget för husen i kvarteret måste 
vara sådant och körningen ske på ett sådant sätt att 
räddningsverksamhet är möjlig vid olyckor.

Nämnden för allmänna arbeten föreslår att den del av Petter Wetters 
väg som är gata för gång- och cykeltrafik och gränsar till skoltomten 
ska få ett annat namn för att missförstånd ska undvikas i taxi- och 
utryckningstrafiken. Nämnden föreslår att en trädgrupp ska planteras 
på den öppna platsen söder om gatan för gång- och cykeltrafik av den 
anledningen att fordonstrafik till Båtsviksallén, som är parkliknande, då 
blir mindre lockande och klumpiga körhinder som förfular miljön kan 
ersättas med mer estetiska. Nämnden tillstyrker i övrigt 
detaljplaneändringen. 

Namnet Petter Wetters väg ändras inte för den del som är gata för 
gång- och cykeltrafik eftersom namnet är etablerat och veterligen har 
fungerat bra hittills. Om namnet ändrades skulle följden bli långvarig 
förvirring och problem för aktörer och tillfälliga besökare i området.

Utlåtandena refereras närmare och genmälen ges i den bifogade 
rapporten över växelverkan.

Utlåtandena föranleder inga ändringar i detaljplaneförslaget. De har 
däremot lett till att ett schema över räddningsvägar har fogats till det 
material som hör till detaljplanebeskrivningen och till att de 
samhällsekonomiska kostnaderna har justerats i denna. 
Detaljplanebeskrivningen har utifrån den fortsatta planeringen 
kompletterats med uppgifter som gäller föroreningar i marken. 

Eftersom inga ändringar gjorts i detaljplaneförslaget behöver detta inte 
läggas fram på nytt.

Detaljplaneförslaget kräver inget förfarande med 
markanvändningsavtal.

Beslutsförslaget är i överensstämmelse med framställningen från 
stadsplaneringsnämnden.

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12235 kartta, päivätty 1.10.2013
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12235 selostus, päivätty 

1.10.2013, tarkistettu 9.4.2014
3 Havainnekuva, 1.10.2013
4 Vuorovaikutusraportti 1.10.2013, täydennetty 9.4.2014
5 Osa päätöshistoriaa 
6 Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Bilagematerial

1 Ilmakuva

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 6

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Pelastuslautakunta
Ympäristökeskus
Opetusvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 05.05.2014 § 530

HEL 2012-004483 T 10 03 03
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 43. kaupunginosan (Herttoniemi, 
Herttoniemenranta) korttelin nro 43270 sekä tori- ja katualueiden 
asemakaavan muutosehdotuksen 1.10.2013 päivätyn piirustuksen nro 
12235 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 9.4.2014

HEL 2012-004483 T 10 03 03

Ksv 3363_3

43. kaupunginosan (Herttoniemi) korttelia 43270 sekä tori- ja 
katualueita koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta 12235 
annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 1.10.2013 asemakaavan 12234 
muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutoksella rakentamaton yleisten rakennusten tontti 
muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi sekä puistikoksi, jota 
Petter Wetterin tien kevyen liikenteen raitti ja asuntotontilla sijaitsevat 
aukiomaiset kulkuväylät ympäröivät. Alueen yhteenlaskettu 
rakennusoikeuden määrä on 7700 k-m². 

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
18.10.–18.11.2013.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Asemakaavan 
muutosehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän, ympäristökeskuksen, 
opetusviraston, pelastuslautakunnan ja yleisten töiden lautakunnan 
lausunnot.
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Helen Sähköverkko Oy:llä (25.11.2013), ympäristökeskuksella 
(17.12.2013) ja opetusvirastolla (7.1.2014) ei ole lausunnoissaan 
huomauttamista asemakaavan muutoksen suhteen.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lausunnossa 
(12.12.2013) todetaan, että aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja 
viemärit on rakennettu valmiiksi. Muutosehdotus ei edellytä niiden 
siirtämistä. Korttelin alueella sijaitsee käytöstä poistettu 
vesihuoltotunneli ja yksityisiä hulevesiviemäreitä.

Pelastuslautakunnan lausunnossa (17.12.2013) todetaan, että 
kortteleiden rakennusten sijoittelussa ja ajojärjestelyissä tulee 
huomioida, että pelastustoiminta onnettomuuden sattuessa on 
mahdollista.

Yleisten töiden lautakunnan lausunnossa (10.12.2013) ehdotetaan, että 
koulun kohdalla oleva Petter Wetterin tien kevyen liikenteen (pp/h) 
osalle annetaan toinen nimi väärinkäsityksen estämiseksi taksi- ja 
hätäajoneuvoliikenteessä. Uusi nimi voisi olla esimerkiksi 
Adriananpolku, jolloin uusi Adriananpuistikko ja sen viertä kulkevan 
vihreän kevyen liikenteen raitin voisi paremmin mieltää yhdeksi 
koulurakennusta tukevaksi kokonaisuudeksi. Kevyen liikenteen raitin 
eteläpuolella olevalle aukiolle lautakunta ehdottaa puuryhmän 
istuttamista, jolloin ajoneuvolla ajaminen puistomaiselle Laivalahden 
puistotielle olisi nykyistä vähemmän houkuttelevaa ja raskasrakenteiset 
ympäristöä rumentavat ajoesteet voidaan korvata esteettisemmillä 
esteillä.

Yleisten alueiden toteuttamiskustannukset ovat alustavan arvion 
mukaan kokonaisuudessaan noin 550 000 euroa (alv 0%). Puiston 
osuus tästä on noin 270 000 euroa ja katujen 140 000 euroa. Yleisten 
töiden lautakunta puoltaa Herttoniemen asemakaavan muutoksen nro 
12235 hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että nimistötoimikunta päätti esittää 
asemakaavaosastolle, että Petter Wetterin tien nimeä kevyen liikenteen 
yhteyden kohdalla ei muuteta. 

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

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo, etteivät lausunnot anna aihetta 
muuttaa asemakaavan muutosehdotusta. Lausunnot on otettu 
huomioon siten, että kaavaselostuksen liiteaineistoon on lisätty 
pelastusreittikaavio ja yhdyskuntataloudelliset kustannukset on 
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päivitetty kaavaselostukseen. Kaavaselostusta on täydennetty 
jatkosuunnittelun perusteella maaperän pilaantuneisuutta koskevien 
tietojen osalta.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, ettei asemakaavan 
muutosehdotukseen ole tehty muutoksia, joten ehdotusta ei ole tarpeen 
asettaa uudelleen nähtäville.

Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi

Opetusvirasto 7.1.2014

HEL 2012-004483 T 10 03 03

Kaavaa muutetaan Herttoniemenrannassa, kohteena osoitteessa 
Laivalahdenkaari 1 sijaitsevan korttelin 43270 rakentamaton tontti 1 ja 
sen viereiset katualueet.

Tontille on voimassa olevassa kaavassa suunniteltu rakennettavan 
monitoimitalo mm. kirjaston, sosiaali- ja terveystoimen ja 
aikuisopetuksen tarpeisiin. Toteuttamiseen ei kuitenkaan ole syntynyt 
hanketta. Julkisten palveluiden mahdollisiin keskittämistarpeisiin on 
varauduttu metroaseman korttelia koskevassa asemakaavan 
muutoksessa. Tonttia vastapäätä sijaitsevat Herttoniemenrannan ala-
asteen ja  liikuntahallin rakennukset.

Tontille suunnitellaan pääasiassa asuinrakentamista.

Herttoniemenrannan ala-asteen oppilaaksiottoalueella oppilasennuste 
on laskeva eikä edellytä lisätiloja. Opetustoimella ei ole 
huomautettavaa kaavamuutosta vastaan.

Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi
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Pelastuslautakunta 17.12.2013 § 150

HEL 2012-004483 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle 43. 
kaupunginosan (Herttoniemi, Herttoniemenranta) korttelin 43270 tontin 
1 sekä tori ja katualueen asemakaavan muutosehdotukseen numero 
12235  seuraavan lausunnon:

Kortteleiden rakennusten sijoittelussa ja ajojärjestelyissä tulee 
huomioida, että pelastustoiminta onnettomuuden sattuessa on 
mahdollista.  Palo- ja pelastuskaluston tulee päästä riittävän lähelle 
rakennusta, jotta palon sammuttaminen ja henkilöiden pelastaminen 
rakennuksesta on mahdollista. 

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

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pekka Ronkainen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31031238

pekka.ronkainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 10.12.2013 § 511

HEL 2012-004483 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon.

Asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksella rakentamaton katuaukio ja yleisten 
rakennusten tontti 43270/1 muutetaan kahdeksi asuinkerrostalojen 
korttelialueeksi (AK) ja niiden välissä sijaitsevaksi puistikoksi, jota 
aukiomaiset kulkuväylät ympäröivät. AK -tonttien yhteenlaskettu 
rakennusoikeus on 6 700 k-m2 asuinkerrosalaa ja 1 000 k-m2 
monikäyttötilan kerrosalaa. Petter Wetterin tie koulun ja liikuntahallin 
edustalla muutetaan kaavassa nykyistä käyttöä vastaten jalankululle ja 
pyöräilylle varatuksi kaduksi
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Kaavamuutoksen toteuttamisen seurauksena tontin käyttö 
väliaikaisena pysäköintipaikkana loppuu. Pysäköintipaikoista on 
alueella yleisesti pulaa, joten Laivalahden puistotien varteen on pyritty 
lisäämään mahdollisimman paljon uusia pysäköintipaikkoja.

Lisätilan varaaminen koulutakseille Laivalahden puistotiellä ja erillisen 
pyöräkaistan merkitseminen Petter Wetterin tielle koulun edustalla 
kohentavat jalan ja pyörällä liikkuvien turvallisuutta. Lisäpuuistutukset 
koulun edustalla jäsentävät kävelykatutilaa ja hillitsevät luvatonta 
liikennettä

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta ehdottaa, että koulun kohdalla oleva Petter 
Wetterin tien kevyen liikenteen (pp/h) osalle annetaan toinen nimi 
väärinkäsityksen estämiseksi taksi- ja hätäajoneuvoliikenteessä. Uusi 
nimi voisi olla esimerkiksi Adriananpolku, jolloin uusi 
Adriananpuistikkon ja sen viertä kulkevan vihreän kevyen liikenteen 
raitin voisi paremmin mieltää yhdeksi koulurakennusta tukevaksi 
kokonaisuudeksi. Kevyen liikenteen raitin eteläpuolella olevalle aukiolle 
lautakunta ehdottaa puuryhmän istuttamista, jolloin ajoneuvolla 
ajaminen puistomaiselle Laivalahden puistotielle olisi nykyistä 
vähemmän houkuttelevaa ja raskasrakenteiset ympäristöä rumentavat 
ajoesteet voidaan korvata esteettisemmillä esteillä.  

Kustannukset

Yleisten alueiden toteuttamiskustannukset ovat alustavan arvion 
mukaan kokonaisuudessaan noin 550 000 euroa (alv 0%). Puiston 
osuus tästä on noin 270 000 euroa ja katujen 140 000 euroa. 

Yleisten töiden lautakunta puoltaa Herttoniemen asemakaavan 
muutoksen nro 12235 hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Käsittely

10.12.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos:  Päätösehdotuksen kappale 6 poistetaan.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi
Jenna Ikonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

jenna.i.ikonen(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 9/2014 224 (294)
Stadsfullmäktige

Kaj/11
21.05.2014

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

Ympäristölautakunta 10.12.2013 § 380

HEL 2012-004483 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon antaa ympäristökeskus.

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 01.10.2013 § 308

HEL 2012-004483 T 10 03 03

Ksv 3363_3, Laivalahdenkaari 1, karttaruutu J4

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 lähettää 1.10.2013 päivätyn 43. kaupunginosan (Herttoniemi, 
Herttoniemenranta) korttelin 43270 sekä tori- ja katualueiden 
asemakaavan muutosehdotuksen nro 12235 
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.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, maaperän pilaantuneisuus, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, liikenteen ympäristövaikutukset, puhelin: 310 
37311

matti.neuvonen(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 9/2014 225 (294)
Stadsfullmäktige

Kaj/11
21.05.2014

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

Maija Rekola, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132
maija.rekola(a)hel.fi

Peik Salonen, insinööri, kuntatekniikka, puhelin: 310 37248
peik.salonen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveysvirasto 14.6.2013

HEL 2012-004483 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta 
korttelin 43270 tontille 1 osoitteessa Laivalahdenkaari 1. Tontille 
suunnitellaan asuinrakentamista, liiketiloja ja julkista puistikkoa. 
Asemakaavaluonnosta on valmisteltu 25.4.2012  päivätyn osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman mukaan. 

Tontti on rakentamaton ja sitä käytetään tilapäisenä pysäköintialueena. 
Tontille on voimassa olevassa kaavassa suunniteltu rakennettavan 
Herttoniemenrannan monitoimitalo, jonka on tutkittu sisältävän tiloja 
mm. kirjaston, sosiaali- ja terveystoimen ja aikuisopetuksen tarpeisiin. 
Monitoimitalon toteuttamiselle ei ole syntynyt hanketta. Herttoniemen 
alueen julkisten palveluiden mahdollisiin keskittämistarpeisiin on 
varauduttu metroaseman korttelia koskevassa asemakaavan 
muutoksessa.

Sosiaali- ja terveysvirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutokseen.

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 3.6.2013

HEL 2012-004483 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 
Herttoniemenrantaan, osoitteeseen Laivalahdenkaari 1 laaditusta 
asemakaavaluonnoksesta.

Alue sijaitsee Herttoniemenrannan ytimessä vastapäätä alakoulua, 
jonka yhteydessä toimii urheiluhalli ja hammashoitola. Alue on 
huomattavan keskeinen ollen useiden katuakseleiden ja muiden 
liikkumisreittien päätteenä tai niiden varrella.

Asemakaavan muutoksella rakentamaton katuaukio ja yleisten 
rakennusten tontti 43270/1 muutetaan kahdeksi asuinkerrostalojen 
korttelialueeksi (AK) ja niiden välissä sijaitsevaksi puistikoksi, jota 
aukiomaiset kulkuväylät ympäröivät. AK-tonteille on mahdollista 
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rakentaa asuntojen (6 700 k-m2) lisäksi yhteensä 1 000 k-m2 
monikäyttötilaa. Korttelin 43270 yksikerroksisen osan päälle on 
suunniteltu viherkatto eli piha asukkaille. Petter Wetterin tien osa, joka 
sijaitsee koulun ja liikuntahallin edustalla, muutetaan kaavassa nykyistä 
käyttöä vastaten jalankululle ja pyöräilylle varatuksi kaduksi.

Rakennusvirasto pyytää ottamaan huomioon seuraavat seikat 
asemakaavan valmistelutyössä:

Asemakaavaan on merkitty asemakaava-alueella oleva Petter Wetterin 
tien osuus kevyen liikenteen raitiksi, jolla pelastusajoneuvojen ajo on 
otettava huomioon (pp/h). Tämä kevyen liikenteen raitin osuus kadusta 
tulee nimetä uudelleen väärinkäsitysten välttämiseksi. Tämän lisäksi 
raitin mitoituksessa on varmistettava kahden puurivin tarvitsema 
kasvutila, varsinkin niissä kohdissa, joissa sekä koulu että uudet 
rakennukset sijaitsevat heti raitin vieressä. 

Vaakatasoiset hallintorajat on rakennusvirastossa todettu muun 
muassa kansirakenteiden kantavuussäädösten ja epäselvien 
ylläpitovastuiden takia erittäin ongelmallisiksi kaikkien osapuolten 
kannalta. 

Rakennusviraston kanta on, että korttelialueiden välissä oleva alue 
puistikoineen ja väylineen tulee kuulua korttelialueeseen ja se tulee 
toteuttaa puistikkomaisema pihana, jossa tarvittavat julkiset kulkureitit 
ovat rasitteena. Kaavamerkintä puisto (VP) sekä sitä ympäröivät 
jalankululle ja pyöräilylle varattu katu (pp) tulee poistaa ja nämä alueet 
muuttaa kuuluvaksi osaksi asuin- ja liikehuoneistojen tontteja. Näin 
muodostettava piha palvelee asukkaiden lisäksi tarvittaessa 
rakennusten monikäyttötilojen toimintaa. 

Asuinkortteleiden pysäköinti on sijoitettu maanalaiseen pysäköintitilaan, 
jonka päälle on kaavailtu piazzamaista puistikkoa kevyenliikenteen 
kulkuväylineen. Alue tulee toteuttaa taloyhtiöiden omistukseen jäävänä 
alueena, jonka läpi osoitetaan rasitteena riittävät kevyen liikenteen 
yhteydet. Pihan haluttu ilme ja luonne voidaan varmistaa 
kaavamerkinnöin tai muulla tarkemmalla ohjeistuksella. Toteutus on 
tällöin teknisesti ja aikataulullisesti edullisempaa myös kiinteistölle kuin 
mitä se olisi, jos alue jäisi katu- ja puistoalueeksi. Katualueella 
vaadittavat kuormat ovat huomattavasti suuremmat kuin tonttialueilla. 
Kohdan ollessa katualueetta tulee koko alue riippumatta sen 
käyttötarkoituksesta, joka olisi ensisijaisesti jalankulku ja pyöräily, 
mitoittaa raskaammille liikennekuormille. Tämä tarkoittaa näin ahtaassa 
paikassa myös vastaavan mitoituksen ulottamista puistoalueelle. 

Jos alue jäisi puisto- ja katualueeksi, pysäköintihallin rakenteet tulee 
viedä riittävän syvälle, jotta kadun toteuttaminen ja kuivatuksen 
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järjestäminen jälkeenpäin on mahdollista. Tämä tarkoittaa käytännössä 
vähintään metrin peitesyvyyttä parkkihallin kattorakenteiden ylimmästä 
pinnasta, jossakin tapauksessa kahden metrin. Tällöin myös pysyvät 
kuormat katolla kasvavat ja maatäyttöjen ja liikennekuormien huomioon 
ottaminen kiinteistöille kuuluvissa kansi- ja muissa rakenteissa tulee 
kiinteistöille myös kustannuksiltaan kalliimmiksi.

Maatäyttöjen paksuus johtaa siihen, että ongelmaksi tulee myös 
ajoyhteyden järjestäminen kadulta. Halli joudutaan painamaan syvälle, 
kattorakenteet mitoittamaan raskaiden liikennekuormien takia 
paksummiksi ja hallin katon päälle järjestämään suoja- 
rakennekerrokset, ei ajoyhteydelle varattu tila riitä rampin hyvään 
toteutukseen. Näiden mitoitusvaatimusten takia ramppi sijoittuisi 
osittain katualueelle, jotta sen kaltevuus olisi ajamiseen sopiva. 
Rakennusviraston mielestä ajoyhteys tulee järjestää niin, että 
ajoramppi ei jatku Laivalahden puistotielle. 

Pysäköintihallin rakenteet voidaan tuoda lähemmäksi lopullista 
maanpinnan tasoa sekä optimoida kuormituskesto käytettävän huolto- 
ja pelastuskaluston sekä pelastusreittien ja alueiden käyttötarkoitusten 
mukaisesti silloin, kun alue toteutetaan osana rakennuksen tonttia. 
Tällöin kiinteistö säästää kustannuksissa ja kaavassa esitetty luiska 
parkkihalliin on helpommin toteutettavissa rakennuksen sisällä. Yhden 
toteuttajan rakentaessa myös reitit ja viheralueet saadaan 
koordinoidusti valmiiksi rakennusten valmistumisaikataulussa. 

Pysäköintihallin elinkaaren aikaiset ylläpitokustannukset tulevat 
pienemmiksi eikä kaupunki joudu osapuoleksi neuvoteltaessa hallin 
kunnon heikentyessä eteen tulevista korjauksista. Joka tapauksessa 
maanalainen pysäköintihalli tulee suunnitella ja mitoittaa siten, ettei 
luiskia tai siihen liittyviä muita rakenteita ulotu katualueelle.

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi
Jenna I Ikonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

jenna.i.ikonen(a)hel.fi
Ville Alajoki, projektinjohtaja, puhelin: 310 39848

ville.alajoki(a)hel.fi
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§ 202
Tillsättning av tjänsten som rektor för svenska arbetarinstitutet

HEL 2013-014497 T 01 01 04 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
anställa filosofie magister Moa Thors för tjänsten som rektor för 
svenska arbetarinstitutet räknat från 1.11.2014 med en totallön på 
5 664,50 euro i månaden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Yhdistelmä viran hakijoista
2 Arbiksen johtokunnan esityslistateksti 27.3.2014
3 Arbiksen johtokunnan esityslistatekstin suomennos
4 Sanomalehti-ilmoitus 12.2.2014
5 Valitun hakemus 1.3.2014

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Behörighetsvillkoren för och utlysningen av tjänsten

Enligt 10 § i instruktionen för svenska arbetarinstitutet anställs 
verkschefen av stadsfullmäktige sedan direktionen avgett utlåtande om 
de sökande. Rektorn är verkschef för svenska arbetarinstitutet.

Den nuvarande tjänsteinnehavaren Gunborg Gayer har meddelat att 
hon går i pension räknat från 1.11.2014. Stadsfullmäktige har 
11.12.2013 (446 §) beviljat henne avsked från tjänsten som rektor för 
svenska arbetarinstitutet räknat från 1.11.2014.

Stadsstyrelsen beslutade 16.12.2013 (1349 §) uppmana svenska 
arbetarinstitutet att utlysa tjänsten som rektor för svenska 
arbetarinstitutet i enlighet med föreskrivna krav på behörighet, 
förutsättningar i stadens språkkunskapsstadga och lön enligt 
lönesystemet för Helsingfors stads ledning.
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Rektorsbehörigheten beskrivs i förordningen om behörighetsvillkoren 
för personalen inom undervisningsväsendet. Behörig som rektor enligt 
förordningen är den som har

 högre högskoleexamen,
 behörighet som lärare för utbildningsformen i fråga,
 tillräcklig arbetserfarenhet av läraruppgifter, samt
 examen i undervisningsförvaltning enligt av utbildningsstyrelsen 

godkända grunder, slutfört studier i undervisningsförvaltning 
omfattande minst 25 studiepoäng eller minst 15 studieveckor 
som ordnas vid ett universitet eller har på annat sätt inhämtad 
tillräcklig kännedom om undervisningsförvaltning.

Enligt 9 § 1 mom. i instruktionen för svenska arbetarinstitutet är 
behörighetsvillkor för verkschefen högre högskoleexamen, föreskriven 
rektorsbehörighet och erfarenhet av administration och ledarskap.

I 2 § 3 mom. i stadens språkkunskapsstadga konstateras det att om ett 
organs protokollsspråk är svenska, krävs det av chefen för ett verk 
underställt organet utmärkta kunskaper i svenska och nöjaktiga både 
skriftliga och muntliga kunskaper i finska.

Vid tillsättningen av tjänsten ska dessutom de i 125 § i grundlagen 
angivna allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster, dvs. 
skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd, beaktas utöver 
behörighetsvillkoren.

Rektorns arbetsbeskrivning förutsätter kännedom om den fria 
bildningen och vuxenutbildningen i praktiken, en kreativ förmåga till 
problemlösning, god förmåga att leda och handleda personalen, 
självständighet och initiativförmåga, bred allmänbildning och goda 
samhällskontakter, förmåga att samarbeta och förtrogenhet med 
offentlig förvaltning.

Intervjuerna och direktionens framställning

En annons om den lediga tjänsten ingick 12.2.2014 i 
Hufvudstadsbladet, Helsingin Sanomat och tidningen Metro. Ytterligare 
har tjänsten ledigförklarats i stadens elektroniska rekryteringssystem. 
Ansökningstiden gick ut 3.3.2014 kl. 16.

Inom ansökningstiden söktes tjänsten av tolv personer varav åtta 
uppfyller behörighetskraven för tjänsten. En sammanställning av de 
sökande finns som bilaga 1 till detta ärende på föredragningslistan.

Utgående från ansökningarna kallades ********** till intervju 14.3.2014. 
De intervjuades av ordföranden för direktionen för svenska 
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arbetarinstitutet Nils Torvalds, den nuvarande tjänsteinnehavaren 
Gunborg Gayer, chefen för stadskansliets enhet för arbetsgivarpolitik 
Asta Enroos och stadssekreterare Maria Nyfors.

Efter intervjuerna meddelade ********** att de drar tillbaka sina 
ansökningar.

Med utgångspunkt i de sökandes meriter och de intervjuer som 
genomförts kallades Moa Thors ytterligare till intervju av direktionen för 
svenska arbetarinstitutet i närvaro av biträdande stadsdirektören för 
bildnings- och personalväsendet Ritva Viljanen. Direktionen beslutade 
27.3.2014 (14 §) föreslå att Moa Thors ska anställas för tjänsten.

Jämförelse av de sökandes meriter

********** är pedagogie magister och teologie magister till utbildningen. 
Han arbetar som klasslärare hos Kyrkslätts kommun. Han har tidigare 
arbetat som rektor vid Lärkkullastiftelsens folkakademi och Kronoby 
medborgarinstitut, som gymnasierektor hos Karleby stad och som 
skoldirektör och klasslärare hos Kronoby kommun.

********** är filosofie magister till utbildningen med tyska som 
huvudämne. Hon är biträdande rektor vid Helsingfors stads svenska 
arbetarinstitut. Hon har tidigare arbetat som planeringsansvarig lärare, 
huvudlärare och timlärare i tyska vid svenska arbetarinstitutet. Vid 
sidan om sin nuvarande tjänst är hon blåsorkesterdirigent vid 
Raseborgs medborgarinstitut.

********** är filosofie magister till utbildningen med nordiska språk och 
nordisk litteratur som huvudämne. Hon arbetar som tillförordnad rektor 
för Högstadieskolan Lönkan hos Helsingfors stad. Hon har tidigare 
arbetat som lektor i modersmål och litteratur hos Grankulla stad, 
timlärare vid Esbo arbetarinstitut och lektor i svenska hos Helsingfors 
stad.

Alla intervjuade har erfarenhet av den fria bildningssektorn, 
läraruppgifter och administration och ledarskap. Alla har en högre 
högskoleexamen som bra lämpar sig för branschen och utmärkta 
kunskaper i svenska och finska. Av de sökande har ********** den mest 
gedigna kunskapen i ledarskap med anledning av sitt arbete som 
biträdande rektor vid svenska arbetarinstitutet, sin mångåriga 
erfarenhet som orkesterdirigent och de utbildningar hon har genomgått. 
Hon har dessutom den bästa kännedomen om Helsingfors stads 
förvaltning. Med utgångspunkt i de sökandes meriter och de intervjuer 
som genomförts anser föredraganden att hon är lämpligast för tjänsten 
som rektor för svenska arbetarinstitutet.
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Ansökningshandlingarna är i sin helhet tillgängliga vid stadsstyrelsens 
och stadsfullmäktiges sammanträden och innan dess hos beredaren av 
ärendet.

Föredraganden konstaterar till slut att om stadsstyrelsen i sitt 
beslutsförslag föreslår att en sådan person som inte är i stadens tjänst 
ska väljas för tjänsten i stället för den som nämns i beslutsförslaget, 
ska följande stycke läggas till beslutsförslaget:

Om den som anställs för tjänsten inte är i stadens tjänst och inga 
uppgifter om hans eller hennes hälsa är tillgängliga vid anställningen är 
denna villkorlig tills den blivit fastställd med stöd av en utredning om 
hälsotillståndet. Utredningen ska lämnas in inom en månad räknat från 
den dag han eller hon fått del av beslutet om anställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Yhdistelmä viran hakijoista
2 Arbiksen johtokunnan esityslistateksti 27.3.2014
3 Arbiksen johtokunnan esityslistatekstin suomennos

Beslutshistoria

Stadsstyrelse 05.05.2014 § 533

HEL 2013-014497 T 01 01 04 00

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade att följande ska föreläggas stadsfullmäktige:

Stadsfullmäktige beslutar anställa filosofie magister Moa Thors för 
tjänsten som rektor för svenska arbetarinstitutet räknat från 1.11.2014 
med en totallön på 5 664,50 euro i månaden.

02.12.2013 Enligt förslaget

Föredragande
biträdande stadsdirektör
Ritva Viljanen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683
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maria.nyfors(a)hel.fi

Direktionen för svenska arbetarinstitutet 27.03.2014 § 14

HEL 2013-014497 T 01 01 04 00

Beslut

Direktionen beslutade att för fullmäktige föreslå att Moa Thors blir vald 
till rektor för Helsingfors stads svenska arbetarinstitut från 1.11.2014.

Behandling

Direktionen beslutade konstatera att Moa Thors var jävig och varken 
deltog i behandlingen av ärendet eller var närvarande då det 
behandlades.

Rektor Gunborg Gayer var frånvarande under intervjun med Moa 
Thors.

Gunborg Gayer: Efter att direktionen har intervjuat fil.mag. Moa Thors 
förslår föredraganden, att direktionen för fullmäktige föreslår att hon blir 
vald till rektor för Helsingfors stads svenska arbetarinstitut från 
1.11.2014.

Föredragande
rehtori
Gunborg Gayer

Upplysningar
Annika Grönqvist, telefon: 09 310 494 86

annika.gronqvist(a)arbis.hel.fi

Stadsfullmäktige 11.12.2013 § 446

HEL 2013-014497 T 01 01 04 00

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag föreslå 
att stadsfullmäktige ska besluta följande:

Stadsfullmäktige beslutade bevilja rektor Gunborg Gayer avsked från 
tjänsten som rektor för svenska arbetarinstitutet med anledning av att 
hon går i pension räknat från 1.11.2014.

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi
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§ 203
Befrielse av en nämndeman vid tingsrätten

HEL 2013-003275 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
bevilja Clas-Håkan Nyman befrielse från uppdraget som nämndeman 
vid tingsrätten.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Clas-Håkan Nymans anhållan om befrielse
2 Clas-Håkan Nymans anhållan om befrielse (för internet)

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainittu Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredraganden

Clas-Håkan Nyman anhåller 11.4.2014 om befrielse från uppdraget 
som nämndeman vid tingsrätten.

Stadsfullmäktige valde 13.2.2013 (36 §) Clas-Håkan Nyman till 
nämndeman vid tingsrätten för mandattiden 2013–2016.

Republikens president stadfäste 25.4.2014 en ändring av 2 kap. i 
rättegångsbalken. Från 1.5.2014 är tingsrätten i 
nämndemannasammansättning domför med ordföranden och två 
nämndemän. Helsingfors tingsrätt har meddelat att nya nämndemän 
inte tas i stället för sådana som anhåller om befrielse.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
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Anna Villeneuve, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Clas-Håkan Nymans anhållan om befrielse
2 Clas-Håkan Nymans anhållan om befrielse (för internet)

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainittu Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus

Beslutshistoria

Stadsstyrelse 12.05.2014 § 557

HEL 2013-003275 T 00 01 06

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade föreslå stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige beslutar bevilja Clas-Håkan Nyman befrielse från 
uppdraget som nämndeman vid tingsrätten.

Föredragande
biträdande stadsdirektör
Laura Räty

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 9/2014 236 (294)
Stadsfullmäktige

Kj/14
21.05.2014

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

§ 204
Stj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om 
kurser i läkemedelsberäkning vid stadens sjukhus

HEL 2013-013605 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Tuomo Valokainen understödd av 
ledamoten Päivi Lipponen under diskussionen hade föreslagit följande 
hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder om praxisarna 
med läkemedelstillstånd är enhetliga och om de behöriga aktörerna 
ordnar behövliga kurser i läkemedelsbehandling för närvårdare och 
sjukskötare, också inhoppare och deltidsanställda, och att social- och 
hälsovårdsinrättningarna beaktar giltiga kurser i läkemedelsbehandling 
som närvårdare och sjukskötare avlagt vid olika yrkesläroinrättningar 
och som omfattar prov i läkemedelsberäkning

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först 
stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Tuomo 
Valokainens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter 
sig klämmen röstar nej.

4 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder om 
praxisarna med läkemedelstillstånd är enhetliga och om de behöriga 
aktörerna ordnar behövliga kurser i läkemedelsbehandling för 
närvårdare och sjukskötare, också inhoppare och deltidsanställda, och 
att social- och hälsovårdsinrättningarna beaktar giltiga kurser i 
läkemedelsbehandling som närvårdare och sjukskötare avlagt vid olika 
yrkesläroinrättningar och som omfattar prov i läkemedelsberäkning
NEJ-förslag: Motsätter sig
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Ja-röster: 20
Pentti Arajärvi, Yrjö Hakanen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Helena 
Kantola, Vesa Korkkula, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, 
Petra Malin, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Nasima Razmyar, Pekka Saarnio, 
Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 18
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Rene 
Hursti, Minerva Krohn, Pekka Majuri, Lasse Männistö, Matti Niiranen, 
Jan D Oker-Blom, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, 
Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, 
Päivi Storgård, Ilkka Taipale

Blanka: 40
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Mika Ebeling, Jasmin Hamid, 
Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, 
Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso 
Kivekäs, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Timo 
Laaninen, Elina Moisio, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari 
Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana 
Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Tuomas 
Rantanen, Jukka Relander, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Leo 
Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, 
Tarja Tenkula, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Markku Vuorinen

Frånvarande: 7
Maija Anttila, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, 
Anni Sinnemäki, Nils Torvalds, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Tuomo Valokainens 
förslag till hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite (allekirjoitettu)
2 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite (allekirjoittamaton)

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.
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Föredragandens motiveringar

Ledamoten Tuomo Valokainen och 8 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att staden ska utreda möjligheten att i stadens sjukhus och 
andra vårdinrättningar ordna högkvalitativa snabbkurser i repetition av 
läkemedelsberäkning.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet och konstaterar att social- och 
hälsovårdsverket har ordnat många möjligheter för vårdpersonalen att 
öva läkemedelsberäkning, läkemedelsbehandlingsteori och 
kompletterande utbildning i läkemedelsbehandling. Vårdpersonalen 
kan öva läkemedelsberäkning även med egna lösenord på webben 
hemma hos sig eller med hjälp av läkemedelsberäkningsövningarna på 
social- och hälsovårdsverkets intranät.

Efter att den gemensamma praxis i fråga om läkemedelstillstånd för 
huvudstadsregionen, som är under beredning, tas i bruk blir praxisen 
med att öva läkemedelsberäkning enhetlig och den förbättras även i 
fråga om yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning inom 
hälsovården.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite (allekirjoitettu)
2 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite (allekirjoittamaton)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 07.05.2014 § 174

HEL 2013-013605 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga 
ärendet.

Föredragande
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Stadsstyrelsen

Upplysningar
Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 455

HEL 2013-013605 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto 
päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.02.2014 § 44

HEL 2013-013605 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon lääkelaskukurssien järjestämisestä sosiaali- ja 
terveysviraston  henkilökunnalle:

"Lääkehoito-osaaminen ja siihen liittyvät lupamenettelyt ovat osa 
potilasturvallisuusasetuksen mukaista potilas- ja asiakasturvallisuuden 
varmentamista. Sosiaali- ja terveysministeriön ohje velvoittaa 
työnantajia huolehtimaan hoitohenkilöstön voimassa olevista 
lääkehoitoluvista. Jotta työnantaja voi myöntää asianmukaiset 
lääkehoitoluvat, edellyttää se työnantajan järjestämää teoriakoulutusta, 
teoria- ja lääkelaskukoetta ja käytännön osaamisen näyttöjä niistä 
lääkehoidon osa-alueista, joihin lupa myönnetään. 

Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto myöntää hoitohenkilöstölle sosiaali- 
ja terveysministeriön ohjeen mukaisia lääkehoitolupia. Työtehtävien 
edellyttämän lääkehoito-osaamisen varmistaminen, kehittäminen ja 
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seuranta on vastuutettu hoitotyön esimiehille. Esimies seuraa ja arvioi 
työyksikön ja yksittäisten työntekijöiden lääkehoidon osaamista. 

Toteuttaessaan lääkärin määräämää suonensisäistä neste- ja 
lääkehoitoa, kipupumppuhoitoa sekä verensiirtohoitoa edellytetään 
laillistetulta terveydenhuollon ammattihenkilöiltä (sairaanhoitajilta) 
voimassa olevaa lääkehoitolupaa. Vastaavasti nimikesuojatuilta 
terveydenhuollon ammattihenkilöiltä (lähihoitajilta, perushoitajilta, 
mielisairaanhoitajilta) edellytetään työnantajan myöntämiä 
lääkehoitolupia, mikäli he osallistuvat lääkehoidon toteuttamiseen 
jakamalla lääkkeitä, antamalla potilaille pääasiassa keskushermostoon 
vaikuttavia lääkkeitä tai toteuttamalla pistoshoitolääkehoitoa lihakseen 
tai ihon alle. 

Jotta yksittäinen hoitotyöntekijä hallitsisi lääkelaskukokeen, on 
suotavaa, että hän harjoittelee lääkelaskuja etukäteen. Siihen sosiaali- 
ja terveysvirastossa on työajan puitteissa monenlaisia mahdollisuuksia.

Sairaanhoitajien on mahdollista opiskella lääkehoito-osaamista ja 
lääkelaskuja eri tavoilla. Eniten käytetty harjoittelumuoto on 
lääkehoidon ja lääkelaskujen harjoittelu verkossa Fronter-
oppimisalustalla, jonka sisältö on aikoinaan laadittu Helsingin 
terveyskeskuksessa. Fronter-oppimisalustalla on erilaisia 
laskuharjoituksia ja niihin oikeat vastaukset. Vuonna 2013 
oppimisalustalla oli 7230 käyntiä. Lääkehoidon teoriaa ja lääkelaskuja 
on mahdollista harjoitella verkossa myös omilla tunnuksillaan kotona. 
Kaupunginsairaalan opetushoitajat järjestävät lääkehoidon 
täydennyskoulutusta ja osastofarmaseuttien asiantuntemus on myös 
käytettävissä. Erilaisiin koulutuspäiviin kuuluu osana ajankohtainen 
lääkehoidon osio. Työnantaja on myös ostanut 
lääkelaskuharjoitustunteja ammattikorkeakoululta, mutta ne lopetettiin 
vähäisen kiinnostuksen vuoksi.

Kotihoidossa on lääkehoidon ja lääkelaskujen harjoittelumahdollisuus 
verkossa Sanoma Pron -oppimisalustalla. Ohjelma on kohdennettu 
erityisesti kotihoidossa työskentelevien lähihoitajien lääkehoidon 
opiskelua, lääkelaskuharjoituksia ja koetta varten. Lääkehoitoa voi 
harjoitella verkossa myös omilla tunnuksillaan kotona. Niissä sosiaali- 
ja terveysviraston työyksiköissä, joissa ei vielä ole käytössä sähköistä 
oppimisalustaa lääkelaskujen harjoitteluun, voi lääkelaskuja harjoitella 
sosiaali- ja terveysviraston intranetissa olevilla lääkelaskuharjoituksilla.

Sosiaali- ja terveysviraston lähihoitajille ja perushoitajille järjestetään 
Oiva Akatemian kautta räätälöityä lääkehoidon koulutusta Stadin 
aikuisopistossa. Koulutus sisältää myös lääkelaskuharjoituksia.
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Lopuksi mainittakoon, että Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto on 
mukana laatimassa pääkaupunkiseututasoista yhtenäistä 
lääkehoitolupakokonaisuutta nimikesuojatuille terveydenhuollon 
ammattihenkilöille. Aloitteen tekijä on ollut pääkaupunkiseudun kuntien 
sosiaali- ja terveydenhuollon johto (Pks-Soster). Prosessimalli on 
parhaillaan kommenttikierroksella pääkaupunkiseudun kunnissa ja 
tavoitteena on ottaa se käyttöön syksyllä 2014. Tähän prosessimalliin 
sisältyy myös verkossa oleva harjoitteluympäristö. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että Helsingin sosiaali- ja 
terveysvirasto on järjestänyt hoitohenkilöstölle mahdollisuuksia 
lääkelaskujen harjoitteluun. Sairaanhoitajien osalta  lääkelaskujen 
harjoittelumahdollisuudet ovat kunnossa. Joissakin yksittäisissä 
työyksiköissä voi tällä hetkellä ilmetä puutteita nimikesuojattujen 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden harjoittelumahdollisuuksissa. Kun 
nimikesuojatuille terveydenhuollon ammattihenkilöille suunnattu 
pääkaupunkiseututasoinen yhtenäinen lääkelupakäytäntö otetaan 
käyttöön, yhdenmukaistuvat myös lääkelaskujen harjoittelun muodot 
lähihoitajilla."

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Marketta Kupiainen, hallintoylihoitaja, puhelin: 310 42348

marketta.kupiainen(a)hel.fi
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§ 205
Stj / Den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen om 
dimensionerna på lokaler för barn i dagvård

HEL 2013-014519 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder 
möjligheterna att utnyttja det verktyg med kvalitetskriterier som 
utarbetats för undervisnings- och kulturministeriets 
förvaltningsområde när dimensioneringen av lokalerna för 
barndagvården justeras utgående från att de befintliga lokalerna 
för dagvården inte underdimensioneras med tanke på barnens 
och de anställdas välbefinnande och säkerhet. (Helena Kantola) 

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Helena Kantola understödd av ledamoten 
Mari Holopainen under diskussionen hade föreslagit följande 
hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att 
utnyttja det verktyg med kvalitetskriterier som utarbetats för 
undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde när 
dimensioneringen av lokalerna för barndagvården justeras utgående 
från att de befintliga lokalerna för dagvården inte underdimensioneras 
med tanke på barnens och de anställdas välbefinnande och säkerhet.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först 
stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Helena 
Kantolas förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig 
klämmen röstar nej.
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5 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder 
möjligheterna att utnyttja det verktyg med kvalitetskriterier som 
utarbetats för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 
när dimensioneringen av lokalerna för barndagvården justeras 
utgående från att de befintliga lokalerna för dagvården inte 
underdimensioneras med tanke på barnens och de anställdas 
välbefinnande och säkerhet.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 50
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Mika Ebeling, 
Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Rene Hursti, Nina 
Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, 
Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Vesa 
Korkkula, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Harri Lindell, Päivi Lipponen, 
Eija Loukoila, Petra Malin, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, 
Sari Mäkimattila, Henrik Nyholm, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, 
Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, 
Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, 
Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, 
Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Blanka: 28
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti 
Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Timo Laaninen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D 
Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Marcus 
Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Markku 
Vuorinen

Frånvarande: 7
Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Osku Pajamäki, 
Osmo Soininvaara, Nils Torvalds, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Helena Kantolas förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi
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Bilagor

1 Valtuutettu Helena Kantolan aloite (allekirjoitettu)
2 Valtuutettu Helena Kantolan aloite (allekirjoittamaton)

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Helena Kantola och 1 annan ledamot föreslår i sin motion 
att lokalerna i barnens användning inom dagvården i Helsingfors ska 
dimensioneras så att de motsvarar nio kvadratmeter lägenhetsyta per 
barn.

Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som getts och konstaterar att 
ett mål i det strategiprogram som stadsfullmäktige godkänt för 
fullmäktigeperioden 2013–2016 är att den totala ytan på de lokaler som 
används av staden själv inte ska öka under strategiperioden. I 2014 års 
budget, som stadsfullmäktige godkände 13.11.2013, har kravet på 
daghemslokaler ändrats från nio till åtta kvadratmeter i alla nya lokaler 
och i de befintliga lokaler där det är möjligt.

I anvisningarna för utarbetande av förslaget till budget för år 2014 och 
till ekonomiplan för åren 2014–2016 konstateras det att 
nybyggnadsprojekt, ombyggnader och hyresprojekt om möjligt ska 
genomföras med sikte på effektivare lokalanvändning och fler 
multifunktionella lokaler. Ett bindande mål för barnomsorgsverket år 
2014 är att den våningsyta som är i förvaltningens bruk inte ökar i 
förhållande till antalet barn inom vården.

Daghemslokalerna ska vara sunda och trygga för både barn och 
vuxna. En utgångspunkt vid planeringen av verksamheten i lokalerna 
är att inne- och utelokalerna utgör en bra och fungerande helhet, och 
då används lokalerna mångsidigt och smidigt. Att erbjuda 
dagvårdsservice nära hemmet är också ett mål med avseende på en 
bra lokalanvändning.

Daghemslokalerna planeras i samråd av yrkesfolk och experter vid 
barnomsorgsverket, miljöcentralen och fastighetskontorets lokalcentral. 
Lokalerna pedagogiska, funktionella och ekonomiska planering sker så 
att fostrings- och utbildningshelheten kan genomföras på bästa möjliga 
sätt genom lek, motion, utforskning och pyssel tillsammans med 
barnen.

Stadsstyrelsen anser att passusen om justering av lokalkravet i den av 
stadsfullmäktige godkända budgeten för år 2014 stöder lokalmålet i 
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strategiprogrammet så att den totala ytan på de lokaler som används 
av staden själv inte ökar under strategiperioden.

Barnomsorgsnämnden har 8.4.2014 preciserat principerna för 
lokalplaneringen. Barnomsorgsverket beaktar nämndens riktlinjer i det 
fortsatta arbetet. Barnomsorgsnämndens utlåtande finns i 
beslutshistorien.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Helena Kantolan aloite (allekirjoitettu)
2 Valtuutettu Helena Kantolan aloite (allekirjoittamaton)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 07.05.2014 § 175

HEL 2013-014519 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga 
ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 456

HEL 2013-014519 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto 
päättäisi seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Helena Kantolan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Varhaiskasvatuslautakunta 08.04.2014 § 72

HEL 2013-014519 T 00 00 03

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon päivähoidon tilamitoitusta koskevasta valtuutettu Helena 
Kantolan valtuustoaloitteesta:

Helsingin kaupungin strategiaohjelmaan valtuustokaudelle 2013–2016 
on kirjattu tavoite, että kaupungin omassa käytössä olevien 
kokonaistoimitilojen pinta-ala ei kasva strategiakaudella. Lisäksi 
vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014–2016 
taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeissa todetaan, että 
uudishankkeissa ja peruskorjauksissa sekä vuokrahankkeissa tulee 
pyrkiä tilatehokkuuden parantamiseen ja monikäyttöisyyden 
lisäämiseen. Varhaiskasvatusviraston sitovana tavoitteena vuonna 
2014 on, että hallintokunnan käytössä oleva huoneistoala hoidossa 
olevaa lasta kohden ei kasva. Tilojen hyvän käytön tavoitteena on 
tarjota päivähoitopalvelut läheltä kotia.

Kaupunginvaltuuston 13.11.2013 päättämään talousarvioon on kirjattu, 
että varhaiskasvatuksen tilavaatimusta tarkastetaan 9 neliöstä 8 
neliöön uusissa tiloissa ja olemassa olevissa tiloissa, joissa se on 
toiminnallisesti mahdollista.

Tällä hetkellä käytössä olevat päiväkotitilat ovat erilaisia ja eri aikoina 
rakennettuja. Varhaiskasvatusviraston huoneistoala lasta kohden 
vaihtelee päiväkodeittain 6,5–12,5 m² välillä, keskimäärin tilaa on 
käytössä hieman yli 9 m² lasta kohden. Varhaiskasvatusviraston 
nykyisissä päiväkodeissa on arviolta 35 % tiloista sellaisia, joissa on 
käytössä lapsikohtaista tilaa alle 9 m². Tilapaikkojen tarkistamisen 
yhteydessä varhaiskasvatusvirastossa käydään olemassa olevat 
päiväkotitilat yksitellen läpi ja selvitetään, missä määrin tilankäytön 
tehostamista voidaan tehdä tilojen toiminnallisuus-, terveellisyys- ja 
turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen. Muutoksen vaikutuksista 
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keskustellaan viraston henkilöstötoimikunnassa, 
varhaiskasvatusalueiden johtoryhmissä sekä kaikissa niissä yksiköissä, 
joita muutos koskee.

Varhaiskasvatusvirasto on sopinut kiinteistöviraston tilakeskuksen ja 
ympäristökeskuksen kanssa toimintatavoista tilanteissa, joissa 
tilankäytön tehokkuutta pysyvästi kasvatetaan siten, että sillä 
arvioidaan olevan vaikutusta ilmamäärien riittävyyteen tai 
hygieniatiloihin. Varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä, että 
päiväkotitilojen tulee olla terveelliset ja turvalliset sekä lapsille että 
henkilökunnalle. Käyttöönotettavat päiväkotitilat suunnitellaan 
tilakeskuksen ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden 
kanssa yhteistyössä. Päiväkotitilat rakennetaan ja toiminta tiloissa 
suunnitellaan siten, että niissä voidaan tukea lapselle ominaisten 
toimintatapojen toteutuminen päivähoitopäivän aikana sisä- ja ulkotiloja 
joustavasti käyttäen. Lähtökohtana on valtakunnallinen RT-kortti-
ohjeistus, jota sovelletaan eri kunnissa ottaen huomioon kunnan omat 
tavoitteet ja tiloihin liittyvät strategiat.

Yksi varhaiskasvatuksen vuoden 2014 kärkihankkeista on, että 
varhaiskasvatuksen tilojen pedagoginen ja taloudellinen suunnittelu 
tehdään siten, että sisä- ja ulkotilat muodostavat kokonaisuuden ja 
tiloja käytetään monipuolisesti ja joustavasti. Toimintaperiaatteena on, 
että lapset jaetaan toiminnallisiin pienryhmiin. Lasten toimintaa sisällä 
ja ulkona vuorotellaan, jolloin kaikki tilat ovat joustavasti lasten 
tarpeiden mukaisessa käytössä. 

Uusien käyttöönotettavien päiväkotitilojen suunnittelussa on tavoitteena 
varata 8 m² tilaa lasta kohden. Uusia päiväkotitiloja ovat kaikki 
uudisrakennuskohteet, päiväkotihoidon käyttöön muutettavat tilat sekä 
peruskorjatut tilat, joissa tilojen kunto, ilmamäärät ja hygieniatilojen 
mitoitus vastaavat ympäristöviranomaisten asettamia vaatimuksia. 
Päiväkotitilojen suunnittelussa varataan riittävät tilat henkilökunnan 
sosiaalitiloiksi sekä työ- ja taukotiloiksi.

Helsingissä olemassa olevien päiväkotien tilapaikkojen määrittelyssä 
käytetään lähtökohtana huoneistoalaa. Tilapaikat kertovat, kuinka 
paljon tilassa voi olla samanaikaisesti läsnä olevia lapsia. Lasten 
hoitoajoissa on tapahtunut muutoksia, muun muassa perheillä on 
aiempaa enemmän osaviikkoista hoidon tarvetta, lisäksi muita 
poissaoloja on lähes 25 % hoitopäiviin suhteutettuna. Tämä tarkoittaa, 
että lapsia ei ole yhtäaikaisesti niin paljon päiväkodissa läsnä kuin 
lapsia on hoitosuhteessa.
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Varhaiskasvatuslautakunnalle esitellään maaliskuussa tilapaikkojen 
tarkastamisen yhteenveto ja arvioidaan mahdollisuudet tehostaa tilojen 
käyttöä palvelutarpeeseen vastaamiseksi.

Lautakunta käsitteli tilanormin muutosta ja viraston tekemää 
tilapaikkatarkastelua kokouksessaan 8.4.2014 ja päätti täsmentää 
viraston tilatarkastelua seuraavasti:

 Niissä päiväkodeissa, joissa on integroitu erityisryhmä, 
vähennetään tämä ryhmä ja heidän kotialueensa tilatarkastelun 
ulkopuolelle.

 Priorisoidaan vuoden 2014 käyttösuunnitelmasta varoja tilojen ja 
pihojen suunnitteluun, akustiikkaan ja meluntorjuntaan sekä 
sisä/ulkokalusteisiin niille päiväkodeille, joihin lisätään 
tilapaikkoja.

 Koska kokonaishuoneistoalaan perustuva tilapaikkojen 
laskentatapa ei kohtele lapsia riittävän tasa-arvoisesti, jatketaan 
tilaselvitystä tarkistamalla kaikki tilat STM:n suosituksen ja 
Rakennustieto Oy:n lasten toimintatilan laskutavalla. Tämän 
tilaselvityksen jatko käynnistetään ja tilanne esitellään 
lautakunnalle 2014 loppuun mennessä. Henkilöstön tilaneliöille 
valmistellaan oma mittari.

 Tilatarkastelun jälkeen tilojen käyttö on tehostettu äärimmilleen. 
Tilapaikkojen lisääminen entisestään on palvelun laatua 
heikentävä toimenpide, jonka tulee perustua poliittiseen 
harkintaan. Ehdotus lautakunnan tekemän hoitopaikkojen 
määrää koskevan delegointipäätöksen (Vakalk 12.2.2013, 17 §) 
muuttamisesta tuodaan lautakunnan päätettäväksi kevätkauden 
aikana.

Käsittely

08.04.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa: Lautakunta käsitteli tilanormin muutosta ja viraston 
tekemää tilapaikkatarkastelua kokouksessaan 8.4.2014 ja päätti 
täsmentää viraston tilatarkastelua seuraavasti:
- Niissä päiväkodeissa joissa on integroitu erityisryhmä, vähennetään 
tämä ryhmä ja heidän kotialueensa tilatarkastelun ulkopuolelle
- Priorisoidaan vuoden 2014 käyttösuunnitelmasta varoja tilojen ja 
pihojen suunnitteluun, akustiikkaan ja meluntorjuntaan sekä 
sisä/ulkokalusteisiin niille päiväkodeille, joihin lisätään tilapaikkoja.
- Koska kokonaishuoneistoalaan perustuva tilapaikkojen laskentatapa 
ei kohtele lapsia riittävän tasa-arvoisesti, jatketaan tilaselvitystä 
tarkistamalla kaikki tilat STM:n suosituksen ja Rakennustieto Oy:n 
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lasten toimintatilan laskutavalla. Tämän tilaselvityksen jatko 
käynnistetään ja tilanne esitellään lautakunnalle 2014 loppuun 
mennessä. Henkilöstön tilaneliöille valmistellaan oma mittari.
- Tilatarkastelun jälkeen tilojen käyttö on tehostettu äärimmilleen. 
Tilapaikkojen lisääminen entisestään on palvelun laatua heikentävä 
toimenpide, jonka tulee perustua poliittiseen harkintaan. Ehdotus 
lautakunnan tekemän hoitopaikkojen määrää koskevan 
delegointipäätöksen (Vakalk 12.2.2013, 17 §) muuttamisesta tuodaan 
lautakunnan päätettäväksi kevätkauden aikana.

Kannattajat: Terhi Mäki

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta käsitteli tilanormin muutosta ja viraston 
tekemää tilapaikkatarkastelua kokouksessaan 8.4.2014 ja päätti 
täsmentää viraston tilatarkastelua seuraavasti:
- Niissä päiväkodeissa, joissa on integroitu erityisryhmä, vähennetään 
tämä ryhmä ja heidän kotialueensa tilatarkastelun ulkopuolelle.
- Priorisoidaan vuoden 2014 käyttösuunnitelmasta varoja tilojen ja 
pihojen suunnitteluun, akustiikkaan ja meluntorjuntaan sekä 
sisä/ulkokalusteisiin niille päiväkodeille, joihin lisätään tilapaikkoja.
- Koska kokonaishuoneistoalaan perustuva tilapaikkojen laskentatapa 
ei kohtele lapsia riittävän tasa-arvoisesti, jatketaan tilaselvitystä 
tarkistamalla kaikki tilat STM:n suosituksen ja Rakennustieto Oy:n 
lasten toimintatilan laskutavalla. Tämän tilaselvityksen jatko 
käynnistetään ja tilanne esitellään lautakunnalle 2014 loppuun 
mennessä. Henkilöstön tilaneliöille valmistellaan oma mittari. 
- Tilatarkastelun jälkeen tilojen käyttö on tehostettu äärimmilleen. 
Tilapaikkojen lisääminen entisestään on palvelun laatua heikentävä 
toimenpide, jonka tulee perustua poliittiseen harkintaan. Ehdotus 
lautakunnan tekemän hoitopaikkojen määrää koskevan 
delegointipäätöksen (Vakalk 12.2.2013, 17 §) muuttamisesta tuodaan 
lautakunnan päätettäväksi kevätkauden aikana.

Jaa-äänet: 3
Mukhtar Abib, Juha Levo, Laura Simik

Ei-äänet: 6
Mika Ebeling, Veronika Honkasalo, Jani Moliis, Terhi Mäki, Aleksi 
Niskanen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0
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Suoritetussa äänestyksessä Sanna Vesikansan vastaehdotus voitti 
esittelijän ehdotuksen äänin 6-3.

11.03.2014 Pöydälle

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi
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§ 206
Sj / Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om ett 
friluftsbad i nordöstra Helsingfors

HEL 2013-012983 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga 
ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Sami Muttilainen 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sami Muttilainen och 17 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att stadens ska planlägga och låta bygga ett friluftsbad i 
nordöstra Helsingfors.

Stadsstyrelsen konstaterar att stadsfullmäktige har behandlat motioner 
om ett nytt friluftsbad 15.2.2012 och 25.9.2013. Idrottsnämnden gav 
utlåtande om motionerna 13.9.2011 och 22.8.2013 och 
stadsplaneringsnämnden 4.6.2013.

I den gällande ekonomiplanen har idrottsväsendet inte anvisats några 
investeringsanlag för byggande av ett nytt friluftsbad.

Frågan om placeringen av ett friluftsbad har tagits upp vid 
samarbetsmöten mellan idrottsverket och stadsplaneringskontoret. 
Idrottsverket har vid underhandlingarna meddelat att verket i den 
närmaste framtiden inte har ekonomiska förutsättningar att bygga nya 
friluftsbad. Stadsplaneringsnämnden har i sitt utlåtande konstaterat att 
det går att anvisa en byggplats för ett friluftsbad i Stapelstadens 
idrottspark om det skulle ordnas med resurser för ett sådant bygge.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683
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maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite
2 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite (allekirjoitettu)
3 Kaupunginvaltuuston päätös 15.2.2012
4 Kaupunginvaltuuston päätös 25.9.2013

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 07.05.2014 § 180

HEL 2013-012983 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga 
ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 461

HEL 2013-012983 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi
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§ 207
Sj / Den av ledamoten Vesa Korkkula väckta motionen om 
möjligheter för ungdomar att skapa konst för kollektivtrafiken

HEL 2013-014198 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

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Vesa Korkkula 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Vesa Korkkula och 60 andra ledamöter föreslår att 
ungdomscentralen tillsammans med HST ska genomföra ett projekt där 
ungdomar skapar konst på en metrostation eller på en buss- eller 
spårvagnshållplats. Projektet kan förslagsvis organiseras av 
ungdomsgårdarna i närområdet kring stationen.

Stadsstyrelsen konstaterar med hänvisning till ungdomsnämndens 
utlåtande att ett konstprojekt i likhet med det som avses i motionen 
redan har genomförts. På Norra Haga järnvägsstation har ett konstverk 
skapats med ungdomskrafter. Detta konstprojekt startade på initiativ av 
ungdomar i området Haga–Kårböle och gjordes möjligt av 
ungdomscentralen tillsammans med festivalen IHME för nutidskonst. 
Ungdomscentralen har beredskap att genomföra också andra 
motsvarande projekt.

HST förhåller sig positiv i sitt utlåtande till ungdomskonst på en 
metrostation eller en spårvagns- eller busshållplats som HST förvaltar. 
Det finns således en grund för nya konstprojekt. Med tanke på 
förberedelserna är det önskvärt att lokala ungdomar kommer med 
initiativ exempelvis via ungdomsgårdarna, webbplatsen Krut eller 
beslutsfattarna.

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite
2 Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite (allekirjoitettu)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 07.05.2014 § 182

HEL 2013-014198 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 22.04.2014 § 463

HEL 2013-014198 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Vesa Korkkulan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
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Nuorisolautakunta 30.01.2014 § 6

HEL 2013-014198 T 00 00 03

Päätös

Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Nuorisoasiainkeskus on selvittänyt mahdollisuutta toteuttaa hanke, 
jossa nuoret pääsisivät tekemään taidetta jollekin metroasemalle tai 
bussi- tai raitiovaunupysäkille.

HKL on tehnyt periaatteellisen sisäisen päätöksen siitä, että se ei salli 
graffititaidetta asemillaan, mutta on kiinnostunut ottamaan esille 
muunlaista nuorten tekemää taidetta, jos paikkoja juna-asemilta tai 
metroasemilta löytyy.

Bussi- tai raitiovaunupysäkkien tila on kaupallisessa käytössä ja 
edellyttää mainospaikan ostamista, mikä tietää kustannusvaikutuksia, 
mutta ei estä mahdollisen hankkeen toteuttamista. 

Haaga-Kaarelan alueella nuoret ovat osallistavan budjetoinnin 
työpajassa tuoneet esiin ajatuksen nuorten tekemän taiteen viemisestä 
paikallisille julkisen liikenteen asemille ja tämä hanke on jo lähtenyt 
eteenpäin. Tarkoituksena on tuottaa Pohjois-Haagan rautatieasemalle 
Haaga-Kaarelan alueen nuorten taiteilija Sasha Huberin tuella 
valmistama teos kevään 2014 aikana. Nuorisoasiainkeskus toteuttaa 
hankkeen yhteistyössä IHME-nykytaidefestivaalin kanssa.

Nuorisoasiainkeskuksella on edellytykset toteuttaa muitakin 
vastaavanlaisia hankkeita. Jotta ne olisivat nuorten toiveiden mukaisia, 
toivotaan niihin Haaga-Kaarelan esimerkin mukaisesti aloitetta 
paikallisilta nuorilta esim. nuorisotalojen tai Ruuti-sivuston kautta tai 
päättäjien kautta.

Käsittely

30.01.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä lisäsi kappaleen kuusi viimeisen lauseen loppuun seuraavan: 
"tai päättäjien kautta."

Esittelijä
osastopäällikkö
Leena Ruotsalainen

Lisätiedot
Leena Ruotsalainen, osastopäällikkö, puhelin: 310 89120

leena.ruotsalainen(a)hel.fi
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Ulla Laurio, toimistopäällikkö, puhelin: 310 70137
ulla.laurio-makinen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 23.01.2014 § 16

HEL 2013-014198 T 00 00 03

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan 
lausunnon:

Valtuustoaloitteessa esitetään, että HKL yhdessä 
nuorisoasiainkeskuksen kanssa toteuttaa hankkeen, jossa nuoret 
pääsevät tekemään jollekin metroasemalle tai bussi- tai 
raitiovaunupysäkille taidetta. Hankkeen organisoivat kyseisen aseman 
lähialueen nuorisotalot.

HKL suhtautuu valtuustoaloitteessa ehdotettuun hankkeeseen 
myönteisesti ja on valmis hankkeeseen, jossa HKL:n hallinnoimalle 
metroasemalle tai raitiovaunu- tai bussipysäkille toteutetaan nuorten 
taidetta. HKL toivookin nuorisoasiainkeskukselta ehdotuksia siitä, mitkä 
olisivat soveliaita kohteita, minkä laajuinen toteuttava hanke olisi ja 
ketkä hankkeen voisivat toteuttaa. HKL voi tämän jälkeen aloittaa 
hankkeen toteuttamiseen vaatimat toimenpiteet.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi
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§ 208
Sj / Den av ledamoten Terhi Koulumies väckta motionen om 
slopande av dagen med vegetarisk mat i skolorna

HEL 2013-014515 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga 
ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Terhi Koulumies 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Terhi Koulumies och 24 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att skolorna ska återgå till den tidigare praxisen där eleverna 
har möjlighet att välja antingen en vegetarisk rätt eller en kötträtt till 
lunch.

Stadsstyrelsen konstaterar med hänvisning till utbildningsnämndens 
utlåtande att en dag med vegetarisk mat en gång i veckan har 
genomförts i stadens skolor, gymnasier och yrkesläroanstalter räknat 
från 10.1.2011 i enlighet med stadsfullmäktiges beslut 17.2.2010 
(49 §).

Innehållet, kvaliteten och volymen för stadens skol- och 
studerandemattjänster följer i sina huvuddrag statens 
näringsdelegations rekommendationer om skolbespisning från år 2008. 
Enligt rekommendationerna ska skolmåltiden täcka en tredjedel av 
elevens näringsbehov. Den kompletterar härigenom måltiderna hemma 
och ska inte vara dagens enda måltid för barn och ungdomar.

I enlighet med rekommendationerna om skolbespisningen innehåller 
den vegetariska maten i skolorna också ägg och mjölkprodukter 
(laktoovovegetarisk kost). I näringsrekommendationernas tallriksmodell 
är kött, fisk och ägg råvaror som kan jämföras med varandra och de 
har i tallriksmodellen placerats i samma fjärdedel. Att sammansätta en 
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måltid enligt rekommendationerna förutsätter alltså inte att man ska 
bjuda på kött eller fisk varje dag.

Enligt de uppgifter som Palmia gett utbildningsverket fäster eleverna 
eller vårdnadshavarna i nuläget inte särskild uppmärksamhet vid dagen 
med vegetarisk mat och de ger inte mer negativ respons om den 
vegetariska dagen än om andra dagar. Utbildningsverket har inte heller 
längre fått negativ respons om den vegetariska dagen. Den respons 
som har kommit in har gällt skolmaten i allmänhet. Enligt 
utbildningsverket har dagen med vegetarisk mat en gång i veckan efter 
motståndet i början så småningom blivit godkänd som en del av 
skolans vardag.

Det är viktigt att eleverna och studerandena dagligen äter en måltid i 
skolan och att skolmatens kvalitet följer de mål som satts upp för skol- 
och studerandemåltiderna. När skolmatslistorna för läsåret 2013/2014 
förnyades och matprodukter utvecklades var målet att i synnerhet 
uppnå en matlista med maträtter som är godtagbara och välkomna. 
Matlistan förnyades med beaktande av elevernas åsikter. Som resultat 
av den inkomna responsen och utvecklingsarbetet har elevernas 
favoriträtter valts till huvudrättsalternativet på de vegetariska dagarna. 
Matkonsumtionen varierar i skolorna varje dag och påverkas mer av 
hur välkommen maträtten är än om det är fråga om en vegetarisk rätt, 
en fiskrätt eller en kötträtt. Vissa vegetariska maträtter är redan nu mer 
populära än motsvarande kött- eller fiskrätter. Konsumtionen av 
vegetariska rätter har så småningom ökat även de dagar då man fritt 
kan välja den vegetariska maten i stället för kött eller fisk.

Med hänvisning till det ovanstående konstaterar stadsstyrelsen att det 
inte finns tillräckliga grunder för att ändra den nuvarande praxisen. 
Dagen med vegetarisk mat har etablerat sig i skolans vardag. Dagarna 
med vegetarisk mat och skolbespisningen följs upp under läsåret och 
utbildningsverket ändrar produkturvalet på de vid tidpunkten gällande 
matlistorna vid behov.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite
2 Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite (allekirjoitettu)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu
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Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 07.05.2014 § 184

HEL 2013-014515 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga 
ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 465

HEL 2013-014515 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Terhi Koulumiehen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Opetuslautakunta 25.02.2014 § 25

HEL 2013-014515 T 00 00 03

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:
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Viikoittainen kasvisruoka on toteutettu Helsingin kaupunginvaltuuston 
päätöksen (17.2.2010 § 49) mukaisesti Helsingin kaupungin kouluissa, 
lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 10.1.2011 alkaen. 
Opetusvirasto kuuli asiassa myös oppilaskuntia ja johtokuntia. Saatujen 
lausuntojen perusteella noin puolet oppilaskunnista ja johtokunnista 
kannatti viikoittaista kasvisruokapäivää, puolet vastusti. 

Opetuslautakunta pitää tärkeänä, että oppilaat ja opiskelijat syövät 
päivittäin koulussa tarjolla olevan aterian ja että kouluruoan laatu on 
koulu- ja opiskelijaruokailulle asetettujen tavoitteiden mukainen. 
Helsingin kaupungin koulu- ja opiskelijaruokapalvelujen sisältö-, laatu- 
ja määrätaso on pääpiirteissään valtion ravitsemusneuvottelukunnan 
antaman kouluruokailusuosituksen 2008 mukainen. 
Kouluruokasuosituksen ja kouluissa tarjottavan ruoan suunnittelun ja 
käytännön toteutuksen perustana ovat toistaiseksi vielä Suomalaiset 
ravitsemissuositukset – ravinto ja liikunta tasapainoon vuodelta 2005. 
Kouluruokasuosituksen mukaan kouluateria kattaa kolmanneksen 
oppilaan ravinnon tarpeesta. Kouluateria täydentää näin kodissa 
tapahtuvaa ruokailua eikä sen tarkoituksena ole olla lapsen tai nuoren 
ainoa päivittäinen ateria.

Ruoan päivittäinen kulutus vaihtelee kouluittain ja ruoan menekkiin 
vaikuttaa ennemminkin ruoan mieluisuus kuin se, onko kyseessä 
kasvis-, kala- tai liharuoka. Kun ruoka on mieluisaa, se maistuu. 
Kouluruoan maittavuutta ja sen seurantaa korostetaan myös 
kouluruokasuosituksessa. Osa kasvisruoista on jopa suositumpaa kuin 
vastaavat liha- tai kalaruoat. Kasvisruoan menekki on lisääntynyt 
vähitellen myös niinä päivinä, kun liha- tai kalaruoan rinnalla on 
vapaasti otettavissa kasvisruokaa. Palveluntuottajan (Palmia) 
opetusvirastolle antaman tiedon mukaan oppilaat tai huoltajat eivät 
nykyisin kiinnitä erityistä huomiota kasvisruokapäivään eivätkä oppilaat 
tai huoltajat anna siitä muita ruokapäiviä enemmän kielteistä palautetta. 
Myöskään opetusvirastoon ei kasvisruokapäivästä ole tullut enää 
kielteistä palautetta. Mikäli palautetta on saatu, on se koskenut yleisesti 
ottaen kouluruokaa. Viikoittainen kasvisruokapäivä on hyväksytty alun 
vastustuksen jälkeen vähitellen osaksi koulujen arkea.

Kouluruoan korkea hyväksyttävyysarvo ja ruoan mieluisuus varmistavat 
parhaiten sen, että oppilaat ja opiskelijat syövät päivittäin kouluaterian. 
Kouluruoan hyväksyttävyyttä lisää ruoan herkullinen ja syömään 
houkutteleva ulkonäkö ja maku, tarjoilun oikea-aikaisuus, palvelu sekä 
ruokailunympäristön viihtyisyys. Opetusviraston ja palveluntuottajien 
näkemystä vahvistavat Helsingin yliopiston maatalous-
metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2013 valmistuneet kaksi 
maisterintutkielmaa. Tutkielmissa analysoitiin muun muassa 
kouluruoan maittavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Kun Helsingin 
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kaupungin lukuvuoden 2013–2014 kouluruokalistoja uudistettiin ja 
ruokatuotteita kehitettiin, oli tavoitteena erityisesti ruokalistan ja 
ruokalajien hyväksyttävyys ja mieluisuus. Ruokalistan uudistaminen 
tehtiin oppilaita kuullen. 

Saadun palautteen ja kehittämistyön tuloksena kasvisruokapäivien 
toiseksi pääruokavaihtoehdoksi on valittu oppilaiden suosikkiruokia. 
Suosittuja kasvisruokia ovat esimerkiksi kasvistortillat, 
pinaattiohukaiset, kasvispyörykät ja kasvislasagnette. Suurin osa 
perheistä on vielä sekaravintoa syöviä, minkä vuoksi monet 
ravitsemuksellisesti täysipainoisista kasvisraaka-aineista valmistetut 
ruoat ovat osalle oppilaita vieraita. Tästä syystä useiden kaikille 
oppilaille mieluisten kasvisruokien kehittäminen on toistaiseksi vaikeaa.

Kouluruokasuosituksen mukaisesti Helsingin kaupungin koulujen 
kasvisruoka sisältää kasvisten lisäksi kananmunaa ja 
maitotaloustuotteita (lakto-ovo-vegetaarinen). Kouluaterian 
ravintosisällön suunnittelun lähtökohta on voimassa olevat 
ravitsemussuositukset ja niiden toteutuminen. 
Kouluruokasuosituksessa 2008 todetaan, että tarjolla on hyvä olla kaksi 
pääruokavaihtoehtoa. Toinen vaihtoehto voi olla kasvisruoka, jossa 
liha, kala tai muna korvataan palkokasveilla tai niistä valmistetuilla 
tuotteilla. Lisäksi suosituksessa todetaan, että samalla, kun tarjotaan 
oppilaille valinnan vaihtoehtoja, on tärkeää, että kaikkien ruokien 
perustana ovat terveydelliset periaatteet. 

Ravitsemussuositusten mukaisessa lautasmallissa liha, kala ja 
kananmuna ovat toisiinsa verrattavia raaka-aineita. Ne on sijoitettu 
lautasmallissa samaan neljännekseen. Suositusten mukaisen aterian 
koostaminen ei edellytä lihan tai kalan tarjoamista päivittäin. Uudet 
pohjoismaiset ruokasuositukset julkistettiin 3.10.2013, ja niissä 
kiinnitetään huomiota aiempaa enemmän eri ruoka-aineiden laatuun ja 
merkitykseen ravintoaineiden lähteenä sekä niiden yhteyteen 
terveyteen. Pohjoismaisten suositusten perusteella laaditaan 
myöhemmin uudet kansalliset ravitsemussuositukset.

Edellä esitettyyn viitaten opetuslautakunta toteaa, että ei ole olemassa 
riittäviä perusteita muuttaa nykykäytäntöä. Kasvisruokapäiviä ja 
kouluruokailua seurataan lukuvuoden aikana ja tarvittaessa 
opetusvirasto tekee muutoksia kulloinkin voimassa olevien 
ruokalistojen tuotevalikoimiin. Opetuslautakunta toteaa, että 
viikoittainen kasvisruokapäivä on syyttä säilyttää Helsingin kaupungin 
kouluissa ja oppilaitoksissa kaupunginvaltuuston aikaisemman 
päätöksen (17.2.2010 § 49) mukaisesti.

Esittelijä
opetustoimen johtaja



Helsingfors stad Protokoll 9/2014 262 (294)
Stadsfullmäktige

Kj/18
21.05.2014

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

Rauno Jarnila

Lisätiedot
Airi Rintamäki, ruokapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86307

airi.rintamaki(a)hel.fi
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§ 209
Sj / Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om gratis- 
eller rabattbiljetter till stadsteatern för personliga assistenter

HEL 2013-014521 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

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Sami Muttilainen 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sami Muttilainen och 46 andra ledamöter föreslår att 
staden ska utreda möjligheterna för stadsteatern att bevilja gratis- eller 
rabattbiljetter för de personliga assistenterna för handikappade eller 
funktionshindrade personer när de tar sin klient till teatern.

Helsingfors stadsteater är en del av stadskoncernen, men en 
självständig stiftelse. Därför har något utlåtande inte begärts från 
stadsteatern. Ledamoten Muttilainens motion har dock skickats till 
stadsteatern. Biträdande stadsdirektören för bildnings- och 
personalväsendet har i samband med detta begärt att stadsteatern ska 
utreda möjligheten att övergå till den praxis som anges i motionen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sami Muttilasen aloite
2 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite (allekirjoitettu)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu
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Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 07.05.2014 § 185

HEL 2013-014521 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 22.04.2014 § 466

HEL 2013-014521 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
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§ 210
Sj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om namn och 
övriga historiska uppgifter i anslutning till de rödas gravplats på 
Sandhamn

HEL 2013-014522 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

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta 
motionen vara slutligt behandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Yrjö Hakanen och 54 andra ledamöter föreslår att staden 
ska vidta åtgärder för att i anslutning till gravplatsen för dem som avled 
på fånglägret för de röda på Sandhamn och begravdes där lägga ut 
namnen på de avlidna och övriga uppgifter om fånglägrens historia. 
Samtidigt föreslår ledamöterna att staden ska utreda möjligheten att 
presentera fånglägrens historia på händelseplatserna till exempel med 
hjälp av den moderna informationsteknologin.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet från direktionen för stadsmuseet i 
vilket man bland annat konstaterar att året 2018 är den rätta tidpunkten 
att ur olika synvinklar lyfta fram inbördeskrigets händelser. Helsingfors 
stadsmuseum kommer då att bygga en utställning med namnet 
Helsingfors 1918. Att presentera krigets händelseplatser med hjälp av 
mobil teknik skulle bra stödja stadsmuseets utställning och lyfta fram 
texter och annat material om de olika platserna. Speciellt nyttigt skulle 
det vara att berätta om Sandhamns gravplats genom ny teknologi 
eftersom gravplatsen ligger i ett militärområde. Direktionen konstaterar 
dock samtidigt att stadsmuseet inte har själv några resurser att 
sammanställa en dylik helhet som bygger på mobil teknologi.

Direktionen anser ytterligare att när det fråga om att komma ihåg en av 
de viktigaste faserna i Finlands historia ska arrangemangen vara så 
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bredbasiga som möjligt. Stadsmuseet ska naturligtvis delta i 
arrangemangen. Stadsmuseet ordnar redan i vår en tillställning där 
eventuella samarbetspartner kan diskutera om sina planer inför året 
2018 och kartlägga samarbetsmöjligheterna. Målet för det i god tid 
inledda samarbetet är att tillsammans komma överens om hur de olika 
aktörernas resurser kan tas i bruk på ett så mångsidigt sätt som möjligt 
efter gemensamma överläggningar. Genom samarbete kan man också 
komma på nya möjligheter att utnyttja den moderna 
informationsteknologin, med vilken historisk information om fånglägret 
för de röda och dem som har begravts i massgraven kan läggas ut i 
anslutning till de rödas gravplats på Sandhamn.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite
2 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite (allekirjoitettu)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 07.05.2014 § 186

HEL 2013-014522 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 22.04.2014 § 467

HEL 2013-014522 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättäisi 
seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 21.01.2014 § 4

HEL 2013-014522 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginmuseon johtokunta päätti esitti lausuntonaan seuraavaa:

Kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakasen ja 44 muun kaupunginvaltuutetun 
11.5.2005 tekemän aloitteen seurauksena Santahaminan 
joukkohaudan historiaa on viime vuosina selvitetty ja asiasta tullaan 
saamaan uutta tutkittua tietoa näillä näkymin vuoden 2014 aikana. 
Kaupungin historiatoimikunta julkaisee Jarmo Niemisen toimittaman 
Helsingin sotasurmat 1914-22 –teoksen, joka sisältää lukuisia 
tutkimusartikkeleita kriisivuosista sekä matrikkelin kuolleista. Jo 
vuosina 1998-2003 valtioneuvoston kanslian yhteydessä toimi 
tutkimushanke Suomen sotasurmat 1914–22. Sen tehtävänä oli tutkia 
ensimmäisessä maailmansodassa, vuoden 1918 sodassa ja 
heimosodissa surmansa saaneita suomalaisia ja vastaavissa 
sotaoloissa Suomessa menehtyneitä ulkomaalaisia. Tarkoituksena oli 
myös lopullisesti purkaa erityisesti vuoden 1918 sodan synnyttämä 
kansallinen trauma. Näiden projektien tutkimustuloksien perusteella 
myös sisällissodassa kuolleiden kohtalot Helsingin osalta ovat 
tarkentuneet ja tarkentumassa.

Santahaminan joukkohauta on Helsingin ja Suomen sisällissodan 
suurimpia joukkohautoja. Arviot haudassa lepäävien lukumääristä 
vaihtelevat 1000 ja 3500 välillä. Joukkohaudan luo pystytettiin Uuno F. 
Inkisen suunnittelema punagraniittinen muistomerkki vuonna 1949. Sitä 
on hoidettu lähinnä Entiset Punakaartilaiset ry:n, SKP:n Helsingin 
piirijärjestön ja Helsingin Vasemmistoliiton varoilla. Helsingin kaupungin 
rakennusviraston katu- ja puisto-osasto on pitänyt huolta muistomerkin 
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ympäristöstä. Alueen merkittävyydestä ja kiinnostavuudesta kertoo se, 
että joukkohaudan ja muistomerkin hoidosta ja muistopaikan esiin 
tuomisesta on 2000-luvun kuluessakin tehty erilaisia aloitteita. Myös 
Santahaminan tulevaisuutta pohtinut Santahamina-työryhmä on 
raportissaan vuonna 2008 todennut, että Santahaminassa olevien 
kulttuurihistoriallisten ja luonto- ja rakennustaiteellisten arvojen sekä 
kulttuurihistoriallisten kerrostumien säilyttäminen, hoito, tunnettavuuden 
lisääminen sekä tutustumisedellytysten parantaminen on todellinen 
kulttuuriteko. Johtokunta voi yhtyä tähän näkemykseen ja katsoo, että 
Helsingin kaupungin tulee osaltaan olla mukana tässä työssä.

Sisällissotaan liittyvää tutkittua aineistoa on jo runsaasti saatavilla ja 
kokonaisuus täydentyy koko ajan. Johtokunta katsoo, että tämän 
tutkitun, Helsinginkin menneisyyttä valottavan tiedon jakaminen on 
tärkeää. Myös Santahaminan joukkohaudan historian selvittäminen ja 
muistaminen on merkittävä osa kaupunkimme historiallista perintöä. 
Aloitteen mukainen hanke on siten kannatettava, samoin kuin siinä 
esitetty uusien informaatio- ja julkaisuteknologioiden soveltaminen niin 
tietosisällön laajuuden kuin tiedon mahdollisimman laajan 
saavutettavuuden vuoksi. Erityisesti Santahaminan tietoja esiteltäessä 
esimerkiksi uusien mobiiliteknologioiden hyödyntäminen olisi tarpeen, 
koska hautapaikka sijaitsee sotilasalueella.

Vuonna 2018 tulee kuluneeksi 100 vuotta kansakunnan jakaneesta ja 
traumatisoineesta sisällissodasta. Se on oikea hetki nostaa esille 
sodan tapahtumat eri näkökulmista katsottuna. Tätä ajatellen nyt on 
myös tilaisuus pohtia, miten kaupunkilaisille voidaan esitti mielekkäällä 
tavalla tietoa vuoden 1918 tapahtumista. Helsingin kaupunginmuseo 
tulee toteuttamaan näyttelyn Helsinki 1918. Sodan tapahtumapaikkojen 
esittely mobiiliteknologiaa hyödyntäen ja Santahaminan joukkohauta 
mukaan lukien olisi hyvin näyttelyä tukeva ja sen sisältöä laajentava, 
monipuolinen tapa tuoda esiin paikkoihin liittyvää tietoa, tekstejä, 
valokuvia ja jopa liikkuvaa kuvaa. Tämä teknologia mahdollistaa myös 
kansalaisten omien kommenttien ja tietojen lisäämisen osaksi 
aineistoa. Mikäli tällainen sisällissodan tapahtumapaikoista kertova 
tietopaketti nähdään tarpeelliseksi, vaatii se mahdollistuakseen ja 
onnistuakseen rahoitusta ja henkilöstöresursseja niin verkkosisällön 
tuottamiseen kuin sen tekniseen toteutukseen. Nykyresurssein 
Helsingin kaupunginmuseolla ei näyttelyprojektin rinnalla ole 
mahdollisuutta koota ja työstää tällaista mobiiliteknologian 
erityisosaamista vaativaa kokonaisuutta. Muutoinkin Suomen historian 
yhden merkittävimmän vaiheen merkkivuoden hankkeiden ja 
tapahtumien järjestämisen tulee pohjautua mahdollisimman 
laajapohjaiseen yhteistyöhön, jossa Helsingin kaupunginmuseon toki 
tulee olla mukana. Johtokunta toivoo, että Helsingin osalta 
sisällissotaan liittyvän aineiston kokoaminen ja julkaisutyö voisi 
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muodostua useita eri tahoja yhteen kokoavaksi Suomen itsenäisyyden 
merkkivuosien hankkeeksi ja eheyttäväksi yhteisponnistukseksi, joka 
suuntaa tulevaan.

Esittelijä
museonjohtaja
Tiina Merisalo

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi
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§ 211
Sj / Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om 
garanterad rätt till arbete för utvecklingsstörda

HEL 2013-015846 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

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Mari Holopainen 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Mari Holopainen och 27 andra ledamöter konstaterar att 
utvecklingsstörda har sysselsatts av staden när det är möjligt, och 
erfarenheterna visar att de utvecklingsstörda har skött sitt arbete väl. 
De utvecklingsstörda är dock visstidsanställda, och anställningen kan 
helt och hållet avbrytas då det är fråga om kedjeavtal. Det föreslås i 
motionen att staden ska avgöra hur de utvecklingsstördas rätt till arbete 
ska garanteras och oskälig avbrytning av anställningsförhållanden 
undvikas.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena i saken och konstaterar att det 
enligt dessa finns uppskattningsvis två tusen utvecklingsstörda i 
Helsingfors. Utvecklingsstörda i arbetsför ålder kan antingen delta i 
arbetsverksamhet i socialvårdens regi eller också ha normalt 
lönearbete på den öppna arbetsmarknaden. Social- och 
hälsovårdsverket har en tjänst med stödd arbetsverksamhet för 
utvecklingsstörda som behöver arbetsträning och stöd för att få arbete 
på den öppna arbetsmarknaden. I fjol omfattade den stödda 
arbetsverksamheten sammanlagt 30 utvecklingsstörda. Sammanlagt 
75 utvecklingsstörda var anställda i lönearbete och dessutom 
omfattades 15 utvecklingsstörda av sysselsättningstjänsterna.

Utvecklingsstörda kan också delta i de sysselsättningstjänster som 
tillhandahålls av stadskansliets näringslivsavdelning, social- och 
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hälsovårdsverket och utbildningsverket. En förutsättning är att 
personen i fråga är inskriven som arbetslös arbetssökande vid Nylands 
arbets- och näringsbyrå. Målet är att personen ska få arbete på den 
öppna arbetsmarknaden via habilitering, olika sysselsättningstjänster 
eller studier.

PosiVire Oy erbjuder som socialt företag en möjlighet för 
utvecklingsstörda att få arbete. PosiVire Oy sysselsätter anställda efter 
hand som företaget får servicebeställningar. Kontinuiteten i 
beställningarna avgör därmed om företaget med den anställda ingår ett 
arbetsavtal som gäller tills vidare eller på viss tid.

Såsom det framgår av utlåtandena har staden många olika funktioner 
och strukturer genom vilka också utvecklingsstörda kan erbjudas 
arbete. Antalet utvecklingsstörda som arbetar hos staden är i alla fall 
litet. Staden har som mål att förbättra pluralismen och 
mångfaldsledningen. När det gäller att sysselsätta utvecklingsstörda 
har staden ännu åtgärder att vidta. De som ansvarar för rekryteringen 
har här en särskild roll, likaså de allmänna riktlinjer inom 
personaladministrationen som stöder pluralismen. Ett alternativ för att 
sysselsätta utvecklingsstörda är att förvaltningarna köper allt mer 
tjänster av PosiVire Oy. Detta utreds för närvarande inom 
centralförvaltningen. Stadsstyrelsen informeras om resultaten av 
utredningen senast 1.12.2014. Det finns ingen enkel lösning att gå 
vidare, eftersom förvaltningarna har rätten att besluta om vilka tjänster 
de köper och detta beror på de anslag som de har till sin disposition.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Mari Holopaisen aloite
2 Valtuutettu Mari Holopaisen aloite (allekirjoitettu)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 07.05.2014 § 188

HEL 2013-015846 T 00 00 03
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Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga 
ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 28.04.2014 § 505

HEL 2013-015846 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättää seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Mari Holopaisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

28.04.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään jäsen Oskalan vastaehdotuksen mukaisesti.

Vastaehdotus:
Hannu Oskala: Kappaleen 7 lauseen: "Asia on parhaillaan 
keskushallinnossa selvitettävänä" jälkeen lisätään lause: "Selvityksen 
tuloksista informoidaan kaupunginhallitusta 1.12.2014 mennessä."

Kannattaja: Lasse Männistö

22.04.2014 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Kaupunginkanslia Elinkeino-osasto 26.3.2014
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HEL 2013-015846 T 00 00 03

Noin 0,75 prosentilla Suomen väestöstä, toisin sanoen noin 40 000 
ihmisellä, arvioidaan olevan kehitysvamma, joka haittaa älyllistä 
suoriutumista, aiheuttaa fyysisiä toimintarajoitteita tai 
vuorovaikutukseen liittyviä ongelmia. Työikäisiä kehitysvammaisia on 
noin 23 000. Noin 14 000 kehitysvammaista henkilöä osallistuu kuntien 
järjestämään työtoimintaan. Helsingissä on arviolta kaksi tuhatta 
kehitysvammaista, joista työikäiset osallistuvat sosiaalihuoltona 
järjestettävään työtoimintaan työpaikoilla avotyötoimintana tai 
normaaliin palkkatyöhön avoimilla työmarkkinoilla. Tyypillisimpiä 
tehtäviä ovat mm. keittiö- ja siivoustyöt, kiinteistöhuolto ja kaupan eri 
tehtävät. 

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa on tuetun 
työtoiminnan palvelu kehitysvammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat 
työvalmennusta ja tukea työllistymisessä avoimille työmarkkinoille. 
Palveluun kuuluu työpaikan etsiminen avoimilta työmarkkinoilta, 
työvalmennus ja sovitut tukikäynnit. Asiakkaalle laaditaan erityishuolto-
ohjelma, jossa määritellään oikeus tuettuun työvalmennukseen. 
Työvalmentajat tekevät asiakkaan kanssa suunnitelman, jossa 
määritellään asiakkaalle sopivat työtehtävät.  Vuonna 2013 Helsingin 
kaupungin järjestämässä tuetussa työtoiminnassa oli yhteensä 30 
kehitysvammaista henkilöä, palkkatyösuhteessa 75 kehitysvammaista 
henkilöä ja työllistymisen palveluissa (työnetsintä ja opiskeluista 
valmistuvat) 15 kehitysvammaista henkilöä.

Helsingin elinkeino-osaston koordinoimiin työllisyyspalveluihin 
elinkeino-osastolla, sosiaali- ja terveysvirastossa ja opetusvirastossa 
voivat osallistua kaikki työttömät työnhakijat tasa-arvoisesti, riippumatta 
henkilöön liittyvistä erityissyistä, kuten terveydentilasta tai 
vammaisuudesta. Palveluihin ohjautumisen edellytyksenä on asiakkuus 
Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana. 
Työllisyyspalveluiden tavoitteena on työllistyminen avoimille 
työmarkkinoille kuntoutuksen, erilaisten työllisyyspalvelujen tai 
opintojen kautta. 

Silloin kun kehitysvammainen henkilö on työttömänä työnhakijana työ- 
ja elinkeinohallinnossa, on hänellä mahdollisuus osallistua kaupungin 
elinkeino-osaston järjestämiin työllisyyspalveluihin. Näitä palveluja ei 
ole tarkoitettu yksittäisten henkilöiden kohdalla pysyviksi ratkaisuiksi 
vaan niiden tavoitteena on tukea työtöntä työllistymään avoimille 
työmarkkinoille tai hakeutumaan ammatillisia valmiuksia lisäävään 
koulutukseen.

PosiVire Oy on Helsingin kaupungin, Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Kiinteistö Oy Kaapelitalon omistama 
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sosiaalinen in-house yritys. PosiVire Oy yhdistää työsopimusten 
tekemisen saamiinsa palvelutilauksiin. Tilauksen jatkuvuus ratkaisee 
sen, tekeekö yritys työntekijän kanssa toistaiseksi voimassa olevan vai 
määräaikaisen työsopimuksen.

Kaupunki noudattaa kaikessa palkkauksessa lakia sekä työ- ja 
virkaehtosopimuksia. Helsingin kaupungin ohjeessa ”Pysyvä vai 
määräaikainen palvelussuhde ja koeaika” (13.6.2012) kerrotaan missä 
tilanteissa määräaikainen palvelussuhde on mahdollinen. 
Määräaikaisen palvelussuhteen edellytyksenä voi olla mm. harjoittelu, 
toimintojen vakiintumattomuus, kelpoisuuden puuttuminen, 
projektiluonteinen työ tai työn kausiluonteisuus. Työntekijöiden kanssa 
voidaan siis solmia, toiminnan luonne huomioon ottaen, määräaikaisia 
tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia. Kaikkiin työsuhteisiin 
sovelletaan työsopimuslakiin sisällytettyjä työnantajan ja työntekijän 
oikeuksia ja velvollisuuksia.

Lisätiedot
Anu Riila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 64495

anu.riila(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.03.2014 § 144

HEL 2013-015846 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti antaa 
kaupunginhallitukselle seuraavan esittelijän ehdotuksesta poikkeavan 
lausunnon:

"Helsingissä on noin 2000 kehitysvammaista, joiden kehitysvamma 
haittaa älyllistä suoriutumista, aiheuttaa fyysisiä toimintarajoitteita tai 
vuorovaikutukseen liittyviä ongelmia. Näistä työikäiset 
kehitysvammaiset osallistuvat Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveysviraston järjestämään työtoimintaan. Osa kehitysvammaisista 
henkilöistä työskentelee normaalissa palkkatyössä avoimilla 
työmarkkinoilla. Tyypillisimpiä tehtäviä ovat mm. keittiö- ja siivoustyöt, 
kiinteistöhuolto ja kaupan eri tehtävät. 

Vain muutama henkilö on työllistynyt Posivire Oy:n kautta, joka on 
Helsingin kaupungin omistama osakeyhtiö. Kehitysvammaisten 
työllistäjänä Posivire Oy:n tehtävänä on itse ratkaista ja tulkita 
työehtosopimusten määräyksiä siten, että kehitysvammaisten oikeus 
työhön taataan ja kohtuuttomat työsuhteiden lopettamiset vältetään.
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Posivire Oy yhdistää työsopimusten tekemisen saamiinsa 
jatkopalvelutilauksiin. Jos sosiaali- ja terveysvirasto tai joku muu 
yksikkö tekee palvelutilauksen, tilauksen jatkuvuus ratkaisee sen 
tekeekö Posivire Oy kehitysvammaisen työntekijänsä kanssa 
toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen tai määräaikaisen 
työsopimuksen. Kun palvelutilauksen ajallista kestoa ei voida 
määrittää, mutta kysymys ei kuitenkaan ole määräaikaisesta 
tilauksesta, ennalta määräämättömän ajan jatkuvasta 
palvelutilauksesta Posivire Oy tekee kehitysvammaisen työntekijänsä 
kanssa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen. Kun tilaus on 
määräaikainen Posivire Oy tekee kehitysvammaisen työntekijänsä 
kanssa määräaikaisesti voimassa olevan työsopimuksen, jolla 
vältetään työsuhteen ketjuttaminen. 

Posivire Oy:n on mahdollista tehdä kehitysvammaisten 
työntekijöidensä kanssa yksinomaan toistaiseksi voimassa olevia 
työsopimuksia, mutta kuten edellä on jo todettu, tilanne voi johtaa 
toistaiseksi voimassa olevien työsuhteiden kohdalla siihen, että 
työsuhteita joudutaan purkamaan taloudellisilla ja tuotannollisilla 
perusteilla, jos töitä ei ole.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa on tuetun 
työtoiminnan palvelu kehitysvammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat 
työvalmennusta ja tukea työllistymisessä avoimille työmarkkinoille. 
Palveluun kuuluu työpaikan etsiminen avoimilta työmarkkinoilta, 
työvalmennus ja sovitut tukikäynnit. Asiakkaalle laaditaan erityishuolto-
ohjelma, jossa määritellään oikeus tuettuun työvalmennukseen. 
Työvalmentajat tekevät asiakkaan kanssa suunnitelman, jossa 
määritellään asiakkaalle sopivat työtehtävät.  Vuonna 2013 tuetussa 
työtoiminnassa oli yhteensä 30 kehitysvammaista henkilöä, 
palkkatyösuhteessa 75 kehitysvammaista henkilöä ja työllistymisen 
palveluissa (työnetsintä ja opiskeluista valmistuvat) 15 
kehitysvammaista henkilöä.

Helsingin elinkeino-osaston koordinoimiin työllisyyspalveluihin 
elinkeino-osastolla, sosiaali- ja terveysvirastossa ja opetusvirastossa 
voivat osallistua kaikki työttömät työnhakijat tasa-arvoisesti, riippumatta 
henkilöön liittyvistä erityissyistä, kuten terveydentilasta tai 
vammaisuudesta. Palveluihin ohjautumisen edellytyksenä on asiakkuus 
Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana. 
Työllisyyspalveluiden tavoitteena on työllistyminen avoimille 
työmarkkinoille kuntoutuksen, erilaisten työllisyyspalvelujen tai 
opintojen kautta. 

Silloin kun kehitysvammainen henkilö on työttömänä työnhakijana työ- 
ja elinkeinohallinnossa, on hänellä mahdollisuus osallistua kaupungin 
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elinkeino-osaston järjestämiin työllisyyspalveluihin. Näitä palveluja ei 
ole tarkoitettu yksittäisten henkilöiden kohdalla pysyviksi ratkaisuiksi 
vaan niiden tavoitteena on tukea työtöntä työllistymään avoimille 
työmarkkinoille tai hakeutumaan ammatillisia valmiuksia lisäävään 
koulutukseen." 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan mielestä Helsingin tulee parantaa 
jatkotyöllistämisen reittejä etenkin kun tehtävästä suoriutuminen 
onnistuu, jotta myös kehitysvammaisille voidaan tarjota 
pitkäkestoisempia työsuhteita. Vakansseja tulisi lisätä tälle ryhmälle 
esimerkiksi osa-aikaisten työn mahdollisuuksien kautta. Helsingin on 
tulevaisuudessa selvitettävä, miten työsuhteiden vakinaistamista voisi 
lisätä esimerkiksi pidempiaikaisilla palvelutilauksilla tai muilla keinoilla."

Käsittely

25.03.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti jäsen Tuomas 
Tuuren vastaehdotuksen mukaisesti jäsen Katriina Juvan 
kannattamana lisätä lausunnon loppuun seuraavan tekstin:

”Sosiaali- ja terveyslautakunnan mielestä Helsingin tulee parantaa 
jatkotyöllistämisen reittejä etenkin kun tehtävästä suoriutuminen 
onnistuu, jotta myös kehitysvammaisille voidaan tarjota 
pitkäkestoisempia työsuhteita. Vakansseja tulisi lisätä tälle ryhmälle 
esimerkiksi osa-aikaisten työn mahdollisuuksien kautta. Helsingin on 
tulevaisuudessa selvitettävä, miten työsuhteiden vakinaistamista voisi 
lisätä esimerkiksi pidempiaikaisilla palvelutilauksilla tai muilla keinoilla.”

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Pia Sutinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 62401

pia.sutinen(a)hel.fi
Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

tuula.poikonen(a)hel.fi
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§ 212
Sj / Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om papperslösa 
barns rätt till grundläggande utbildning

HEL 2014-000572 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga 
ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Emma Kari väckta 
motionen vara slutligt behandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Emma Kari och 26 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
staden ska vidta åtgärder för att garantera s.k. papperslösa barn 
jämlika rättigheter till grundläggande utbildning.

Stadsstyrelsen konstarerar med hänvisning till utlåtandet från 
utbildningsnämnden att enligt 16 § i grundlagen har alla rätt till avgiftsfri 
grundläggande utbildning. Enligt 4 § i lagen om grundläggande 
utbildning är kommunen skyldig att för barn i läropliktsåldern som bor 
på kommunens område ordna grundläggande utbildning.

Det finns flera definitioner för de papperslösa. Social- och 
hälsovårdsministeriet definierar dem som invandrare som kommit från 
andra än EU- och EES-länder samt Schweiz och vars 
uppehållstillstånd har löpt ut eller som inte ens har haft något 
uppehållstillstånd eller som studerande vars privata sjukförsäkring har 
löpt ut eller som inte ens har haft en sådan.

Enligt utbildningsverkets elev- och studentregister fanns det i början av 
2014 sammanlagt 337 elever i grundskolorna som hade en tillfällig 
personbeteckning. I praktiken innebär detta att deras registrering i 
Helsingfors stads befolkningsuppgifter är ofullbordad. Av detta kan man 
dock inte dra några slutsatser om antalet papperslösa elever och 
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studerande. Största delen av eleverna med ofullbordad 
registreringsprocess kommer från EU-länder, främst från Estland.

Det kommer inte automatiskt upp någon statistik över papperslösa 
elever eftersom utbildningsverket inte övervakar registreringen av 
familjerna i magistratet i samband med anmälningen utan det räcker 
med att vårdnadshavaren anmäler en bostadsadress i Finland. Enligt 
utbildningsverkets bedömning finns det inga egentliga papperslösa 
barn i skolorna eller de är bara få.

Enligt lagen om grundläggande utbildning har kommunerna en 
vidsträckt skyldighet att ordna grundläggande utbildning. Barn har 
därigenom rätt att få avgiftsfri grundläggande utbildning även om de 
inte bor i kommunen på permanent basis eller kommunen inte är deras 
hemkommun. Helsingfors stad har följt denna princip.

Utbildningsverket övervakar fullföljande av läroplikten på basis av 
uppgifterna i befolkningsregistret. Om ett barn inte har anmälts till 
befolkningsregistret och vårdnadshavaren inte själv tar barnet till 
skolan, får utbildningsverket inte veta om att ett läropliktigt barn 
uppehåller sig i Helsingfors.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Emma Karin aloite
2 Valtuutettu Emma Karin aloite (allekirjoitettu)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 07.05.2014 § 189

HEL 2014-000572 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga 
ärendet.
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 28.04.2014 § 506

HEL 2014-000572 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

22.04.2014 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Opetuslautakunta 15.04.2014 § 62

HEL 2014-000572 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Perustuslain 16 §:n mukaan jokaisella on oikeus maksuttomaan 
perusopetukseen. Perusopetuslain 4 §:n mukaan kunta on velvollinen 
järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille 
perusopetusta.

Paperittomista on useita määritelmiä. Sosiaali- ja terveysministeriö 
määrittelee paperittomat EU- tai Eta-valtioiden tai Sveitsin ulkopuolelta 
tuleviksi siirtolaisiksi, joiden oleskelulupa Suomessa on päättynyt tai 
sitä ei ole ollutkaan tai opiskelijaksi, jonka yksityinen sairausvakuutus 
on päättynyt tai sitä ei ole ollutkaan.

Opetusviraston oppilasrekisterin mukaan peruskouluissa oli vuoden 
alussa 337 opiskelijaa, joilla oli väliaikainen henkilötunnus. 
Käytännössä tämä tarkoittaa, että heidän rekisteröitymisensä Helsingin 
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väestötietoihin on kesken. Tästä ei voi kuitenkaan päätellä 
paperittomien oppilaiden määrää. 

Paperittomista oppilaista ei synny tilastoa, koska opetusvirasto ei valvo 
perheiden rekisteröitymistä maistraattiin eikä kouluun ilmoittautumisen 
yhteydessä, vaan riittää, että huoltaja ilmoittaa Suomessa olevan 
asuinosoitteen. Opetusviraston arvion mukaan varsinaisia paperittomia 
lapsia ei koulussa ole lainkaan tai heitä on vain muutama. Suurin osa 
oppilaista, joiden rekisteröitymisprosessi on kesken, tulee EU-maista 
pääosin Virosta.

Perusopetuslain mukaan kuntien velvollisuus järjestää perusopetusta 
on laaja. Lapsella on siten oikeus saada maksutonta perusopetusta, 
vaikka hän ei asu pysyvästi kunnassa tai kunta ei ole hänen 
kotikuntansa. Tätä on Helsingissä noudatettu.

Opetusvirasto valvoo oppivelvollisuuden suorittamista 
väestörekisteritietojen perusteella. Mikäli lasta ei ole ilmoitettu 
väestörekisteriin tai huoltaja ei itse tuo lasta kouluun, ei oppivelvollisen 
oleskelu Helsingissä tule opetusviraston tietoon.

Käsittely

15.04.2014 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

18.03.2014 Palautettiin

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot
Taina Tervonen, vs. opetuspäällikkö, puhelin: 310 86208

taina.tervonen(a)hel.fi
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§ 213
Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande sex 
motioner

HEL 2014-006913, 2014-006914, 2014-006915, 2014-006911, 2014-006912, 2014-006916

Beslut

1. Motion av ledamoten Tuomas Rantanen m.fl. om en strategi för 
hur bostadsbeståndet utnyttjas

2. Motion av ledamoten Jessica Karhu m.fl. om nedsatt tomtarrende 
på viss tid för byggnader med lågt E-tal

3. Motion av ledamoten Terhi Mäki m.fl. om fattigdomsrisken för 
ensamboende

4. Motion av ledamoten Sirkku Ingervo m.fl. om förebyggande av 
skolmobbning med hjälp av fortbildning för lärarna

5. Motion av ledamoten Sirkku Ingervo m.fl. om utbildning av frivilliga 
rastvänner för skolorna

6. Motion av ledamoten Henrik Nyholm m.fl. om förbättring av de 
funktionella möjligheterna på badstränder

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för 
beredning.
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HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO

HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

Sara Paavolainen
puheenjohtaja
ordförande

Antti Peltonen
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Sari-Anna Pennanen
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Seija Muurinen Pentti Arajärvi

Leo Stranius Anna Vuorjoki

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 30.05.2014.
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Protokollet har hållits offentligt framlagt på Helsingfors stads 
registratorskontor (Norra esplanaden 11-13) 30.05.2014.

Antti Peltonen
hallintopäällikkö
förvaltningschef
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 191 - 193, 197, 204 - 213 §

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 194 - 196, 198, 202, 203 § 

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
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 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. 

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 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
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 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

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

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 97 euron 
oikeudenkäyntimaksun.

Pöytäkirja

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

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 199 - 201 §

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
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 maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla 
maankäytöllä on vaikutuksia

 rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa 
kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu 
yleisesti nähtäväksi.

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

Valitusperusteet

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
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Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 

siihen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
ehyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

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

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 97 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
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

191 - 193, 197, 204 - 213 § i protokollet

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning.

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

194 - 196, 198, 202, 203 § 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
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 beslutet har tillkommit i felaktig ordning 
 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina 

befogenheter 
 beslutet annars strider mot lag

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
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 
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 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan 
utredning över när besvärstiden har börjat 

 de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin 
begäran, om dessa inter redan tidigare har tillställts 
myndigheten

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 97 euro för 
behandlingen av ärendet.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på 
begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads 
registratorskontor.

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13 
Telefonnummer: (09) 310 13700 (Allmän förvaltning, Energi och 

Hamnen)
 (09) 310 13701 (Stadsplanerings- och fastighetsväsendet)

 (09) 310 13702 (Byggnads- och miljöväsendet)

 (09) 310 13703 (Bildningsväsendet)

 (09) 310 13704 (Social- och hälsovårdsväsendet)

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

3
BESVÄRSANVISNING

199 - 201 § 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
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 av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel 
direkt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna
 av närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och andra 

myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhetsområde
 av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område 

den markanvändning som anges i detaljplanen har 
konsekvenser

 av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden 
som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska 
område där sammanslutningen är verksam

Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast 
besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part och andra med rätt att anföra besvär 
anses har fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av 
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller 
midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna 
inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina 

befogenheter
 beslutet annars strider mot lag

Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Banbyggarvägen 5
 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079
Telefonnummer: 029 56 42000
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Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på 
skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 det beslut som besvärsskriften gäller
 till vilka delar ändring söks i beslutet och hurdana ändringar som 

söks
 på vilka grunder ändring söks

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun 
uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare 
eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i 
besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det 
telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas 
ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga 
företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver 
emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet 
innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att 
betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia
 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan 

utredning över när besvärstiden har börjat
 de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin 

begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 97 euro för 
behandlingen av ärendet.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på 
begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads 
registratorskontor.
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E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB 10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer: (09) 310 13701

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00. 


