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Kokousaika 25.11.2015 16:00 - 21:53

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. 
varapuheenjohtaja

Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. 
varapuheenjohtaja

Abdulla, Zahra
Andersson, Hennariikka
Anttila, Maija
Arajärvi, Pentti saapui 18:10, poissa: 298§ - 306§
Arhinmäki, Paavo saapui 16:40, poissa: 298§ - 306§
Asko-Seljavaara, Sirpa
Brettschneider, Gunvor
Ebeling, Mika
Enroth, Matti
Hakanen, Yrjö
Hakola, Juha
Hamid, Jasmin poistui 18:33, poissa: 308§ - 325§
Hetemaj, Fatbardhe saapui 16:10, poissa: 298§ - 306§
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hursti, Rene
Huru, Nina
Ikävalko, Suzan saapui 16:11, poissa: 298§ - 306§
Ingervo, Sirkku
Jalovaara, Ville
Järvinen, Jukka
Kanerva, Seppo
Kantola, Helena
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Kousa, Tuuli
Krohn, Minerva
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Laaninen, Timo
Lindell, Harri
Lovén, Jape
Majuri, Pekka
Modig, Silvia saapui 16:05, poissa: 298§
Muttilainen, Sami
Månsson, Björn
Mäki, Terhi
Mäkimattila, Sari
Männistö, Lasse
Niiranen, Matti
Oker-Blom, Jan D
Oskala, Hannu saapui 16:05, poissa: 298§
Pajamäki, Osku
Pakarinen, Pia
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Perälä, Erkki poistui 20:31, poissa: 316§ - 325§
Puhakka, Sirpa saapui 16:05, poissa: 298§
Raatikainen, Mika
Raittinen, Timo
Rantala, Marcus
Rantanen, Tuomas
Rauhamäki, Tatu
Rautava, Risto saapui 16:08, poissa: 298§ - 304§
Razmyar, Nasima saapui 17:15, poissa: 298§ - 306§
Relander, Jukka saapui 16:10, poissa: 298§ - 306§
Rissanen, Laura
Rydman, Wille saapui 16:14, poissa: 298§ - 306§
Sevander, Tomi
Soininvaara, Osmo
Storgård, Päivi
Stranius, Leo saapui 17:20, poissa: 298§ - 306§
Sumuvuori, Johanna
Sydänmaa, Johanna
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Valokainen, Tuomo
Vuorjoki, Anna
Hyttinen, Nuutti varajäsen
Korkkula, Vesa varajäsen
Laaksonen, Heimo varajäsen
Landén, Maria varajäsen
Lehtipuu, Otto varajäsen
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Luukkainen, Hannele varajäsen
Malin, Petra varajäsen
Nuorteva, Johanna varajäsen

saapui 20:31, poissa: 298§ - 314§
Nyholm, Henrik varajäsen

poistui 16:40, poissa: 308§ - 325§
Taipale, Kaarin varajäsen
Tuure, Tuomas varajäsen

poistui 17:20, saapui 19:57, poissa: 
308§ - 312§

Vesikansa, Sanna varajäsen
Ylikahri, Ville varajäsen

Muut

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Räty, Laura apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio kansliapäällikkö
Sarvilinna, Sami kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Andersson, Victor kaupunginsihteeri
Erroll, Katri hallintoasiantuntija
Härmälä, Timo kaupunginsihteeri
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Sippola-Alho, Tanja kaupunginsihteeri
Thoden, Annikki vs. kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Nyfors, Maria kaupunginsihteeri
Linden, Timo vs. apulaiskaupunginsihteeri
Kari, Tapio viestintäpäällikkö
Kirjonen, Tuuli tiedottaja
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Teppo, Tiina johtava asiantuntija

Asiantuntijat

Malinen, Matti talousarviopäällikkö
Viljakainen, Juha hankepäällikkö
Niininen, Tero erityissuunnittelija

Puheenjohtaja
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Harry Bogomoloff kaupunginvaltuuston 1. 
varapuheenjohtaja
298-306, osa 307, 308-325 §

Sara Paavolainen kaupunginvaltuuston 2. 
varapuheenjohtaja
osa 307 §

Pöytäkirjanpitäjä

Tiina Teppo johtava asiantuntija
298-312 §, osa 307 §, 316-325 §

Antti Peltonen hallintopäällikkö
osa 307 §, 313-315 §

Maria Nyfors kaupunginsihteeri
osa 307 §
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Tid 25.11.2015 16:00 - 21:53

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande
Paavolainen, Sara stadsfullmäktiges II vice ordförande
Abdulla, Zahra
Andersson, Hennariikka
Anttila, Maija
Arajärvi, Pentti anlände 18:10, frånvarande: 298§ - 

306§
Arhinmäki, Paavo anlände 16:40, frånvarande: 298§ - 

306§
Asko-Seljavaara, Sirpa
Brettschneider, Gunvor
Ebeling, Mika
Enroth, Matti
Hakanen, Yrjö
Hakola, Juha
Hamid, Jasmin avlägsnade sig 18:33, frånvarande: 

308§ - 325§
Hetemaj, Fatbardhe anlände 16:10, frånvarande: 298§ - 

306§
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hursti, Rene
Huru, Nina
Ikävalko, Suzan anlände 16:11, frånvarande: 298§ - 

306§
Ingervo, Sirkku
Jalovaara, Ville
Järvinen, Jukka
Kanerva, Seppo
Kantola, Helena
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Koskinen, Kauko
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Koulumies, Terhi
Kousa, Tuuli
Krohn, Minerva
Laaninen, Timo
Lindell, Harri
Lovén, Jape
Majuri, Pekka
Modig, Silvia anlände 16:05, frånvarande: 298§
Muttilainen, Sami
Månsson, Björn
Mäki, Terhi
Mäkimattila, Sari
Männistö, Lasse
Niiranen, Matti
Oker-Blom, Jan D
Oskala, Hannu anlände 16:05, frånvarande: 298§
Pajamäki, Osku
Pakarinen, Pia
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Perälä, Erkki avlägsnade sig 20:31, frånvarande: 

316§ - 325§
Puhakka, Sirpa anlände 16:05, frånvarande: 298§
Raatikainen, Mika
Raittinen, Timo
Rantala, Marcus
Rantanen, Tuomas
Rauhamäki, Tatu
Rautava, Risto anlände 16:08, frånvarande: 298§ - 

304§
Razmyar, Nasima anlände 17:15, frånvarande: 298§ - 

306§
Relander, Jukka anlände 16:10, frånvarande: 298§ - 

306§
Rissanen, Laura
Rydman, Wille anlände 16:14, frånvarande: 298§ - 

306§
Sevander, Tomi
Soininvaara, Osmo
Storgård, Päivi
Stranius, Leo anlände 17:20, frånvarande: 298§ - 

306§
Sumuvuori, Johanna
Sydänmaa, Johanna
Torsti, Pilvi
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Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Valokainen, Tuomo
Vuorjoki, Anna
Hyttinen, Nuutti ersättare
Korkkula, Vesa ersättare
Laaksonen, Heimo ersättare
Landén, Maria ersättare
Lehtipuu, Otto ersättare
Luukkainen, Hannele ersättare
Malin, Petra ersättare
Nuorteva, Johanna ersättare

anlände 20:31, frånvarande: 298§ - 
314§

Nyholm, Henrik ersättare
avlägsnade sig 16:40, frånvarande: 
308§ - 325§

Taipale, Kaarin ersättare
Tuure, Tuomas ersättare

avlägsnade sig 17:20, anlände 
19:57, frånvarande: 308§ - 312§

Vesikansa, Sanna ersättare
Ylikahri, Ville ersättare

Övriga

Pajunen, Jussi stadsdirektör
Sauri, Pekka biträdande stadsdirektör
Räty, Laura biträdande stadsdirektör
Viljanen, Ritva biträdande stadsdirektör
Korhonen, Tapio kanslichef
Sarvilinna, Sami stadsjurist
Saxholm, Tuula finansdirektör
Summanen, Juha förvaltningsdirektör
Andersson, Victor stadssekreterare
Erroll, Katri förvaltningsexpert
Härmälä, Timo stadssekreterare
Matikainen, Kristiina stadssekreterare
Sippola-Alho, Tanja stadssekreterare
Thoden, Annikki stf. stadssekreterare
Vallittu, Anja stadssekreterare
Mickwitz, Leena stadssekreterare
Nyfors, Maria stadssekreterare
Linden, Timo stf. biträdande stadssekreterare
Kari, Tapio kommunikationschef
Kirjonen, Tuuli informatör
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Djupsjö, Stefan övertranslator
Peltonen, Antti förvaltningschef
Teppo, Tiina ledande sakkunnig

Sakkunniga

Malinen, Matti budgetchef
Viljakainen, Juha projektchef
Niininen, Tero specialplanerare

Ordförande

Harry Bogomoloff stadsfullmäktiges I vice ordförande
298-306, delvis 307, 308-325 §

Sara Paavolainen stadsfullmäktiges II vice ordförande
delvis 307 §

Protokollförare

Tiina Teppo ledande sakkunnig
298-312 §, delvis 307 §, 316-325 §

Antti Peltonen förvaltningschef
delvis 307 §, 313-315 §

Maria Nyfors stadssekreterare
delvis 307 §
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§ Asia

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

299 Pj/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

300 Kj/3 Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen valinta
Val av ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion

301 Kj/4 Opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston jäsenen ja 
varapuheenjohtajan valinta
Val av ledamot och vice ordförande i utbildningsnämnden och dess 
finska sektion

302 Sj/6 Kahden käräjäoikeuden lautamiehen valinta
Val av två nämndemän vid tingsrätten

303 Kaj/7 Kalasataman Vilhonvuorenkadun ja Koksikadun 1. vaiheen 
liikennesuunnitelman hyväksyminen
Trafikplan för första etappen av Vilhelmsbergsgatan och Koksgatan i 
Fiskehamnen

304 Kaj/8 Kluuvin korttelin 2002 tonttien 4 ja 6 asemakaavan muuttaminen (nro 
12325, Kaisaniemenkatu 3 ja Vuorikatu 8 )
Detaljplaneändring för tomterna 4 och 6 i kvarteret 2002 i Gloet (nr 
12325, Kajsaniemigatan 3 och Berggatan 8)

305 Kaj/9 Sörnäisten katualueen asemakaavan hyväksyminen ja korttelin 252 
osan sekä katu- ja satama-alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 
12302, Vilhonvuorenkadun jatke)
Detaljplan för gatuområde och detaljplaneändring för en del av 
kvarteret 252 och hamn- och gatuområden i Sörnäs (nr 12302, 
förlängning till Vilhelmsbergsgatan)

306 Kaj/10 Pitäjänmäen korttelin 46016 tonttien 6, 11 ja 14 asemakaavan 
muuttaminen (nro 12271, Hiomotie 2-6 ja 10)
Detaljplaneändring för tomterna 6, 11 och 14 i kvarteret 46016 i 
Sockenbacka (nr 12271, Sliperivägen 2-6 och 10)

307 Kj/5 Kaupungin talousarvio vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelma vuosiksi 
2016-2018
Stadens budget för år 2016 och ekonomiplan för åren 2016-2018

308 Kj/11 Valtuutettu Jukka Relanderin aloite koskien Vanhankaupunginkosken 
länsihaaran sulkevan padon purkamista
Den av ledamoten Jukka Relander väckta motionen om rivning av den 
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damm som skär av Gammelstadsforsens västra gren

309 Kj/12 Valtuutettu Leo Straniuksen aloite liputuksesta viittomakielen päivänä
Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om flaggning på 
teckenspråkets dag

310 Kj/13 Valtuutettu Oskalan aloite liikennevalvonnan resurssien lisääminen 
siviilipalvelusmiehillä
Den av ledamoten Hannu Oskala väckta motionen om ökade resurser 
för trafikövervakning genom anställning av civiltjänstgörare

311 Kj/14 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite koskien Viikin Gardenian toiminnan 
jatkamiseksi
Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om fortsatt 
verksamhet vid Gardenia i Vik

312 Kj/15 Valtuutettu Jasmin Hamidin aloite lainarahaston perustamisesta 
siirtolapuutarha- ja kesämajayhdistyksille
Den av ledamoten Jasmin Hamid väckta motionen om inrättande av 
en lånefond för koloniträdgårds- och sommarstugeföreningarna

313 Kj/16 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite vaikuttamisesta TTIP-
sopimusneuvotteluihin
Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om påverkande i 
TTIP-avtalsförhandlingarna

314 Ryj/17 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite lämpimän pukukopin 
toteuttamisesta Violanpuiston kentälle talvikaudeksi
Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om en varm 
omklädningshytt vid Violaparkens plan under vintersäsongen

315 Stj/18 Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite vastuullisen robotisaation 
ohjelman laatimisesta Helsinkiin
Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om ett program 
för ansvarsfull robotisering hos Helsingfors stad

316 Stj/19 Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite ikääntyneiden yhteisöllisen 
asumisen ja asumispalvelujen kehittämisestä
Den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen om utveckling 
av gemenskapsboende och boendetjänster för äldre

317 Stj/20 Valtuutettu Seija Muurisen aloite rintamaveteraanien uudesta 
päivystyspisteestä
Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om en ny 
servicejour för krigsveteraner

318 Sj/21 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite koulujen tietotekniikan opetuksesta, 
laitetuesta ja hankinnoista
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Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om IT-undervisning, 
-support och -upphandlingar i skolorna

319 Sj/22 Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite opettajien kouluttamisesta 
koulukiusaamisen ehkäisemiseen
Den av ledamoten Sirkku Ingervo väckta motionen om utbildning av 
lärare i förebyggande av skolmobbning

320 Sj/23 Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite liikuntapaikkojen käyttämisestä 
välituntitoimintaan
Den av ledamoten Sanna Vesikansa väckta motionen om utnyttjande 
av idrottsplatser för rastverksamhet

321 Kaj/24 Valtuutettu Pia Pakarisen aloite Merimiehenkadun pätkän nimen 
muuttamisesta Norssinkaduksi
Den av ledamoten Pia Pakarinen väckta motionen om ändring av 
namnet på en stump av Sjömansgatan till Norssinkatu

322 Kaj/25 Valtuutettu Laura Kolben aloite vanhojen rakennusten 
kulttuuriperintöstrategian laatimisesta
Den av ledamoten Laura Kolbe väckta motionen om en 
kulturarvsstrategi för gamla byggnader

323 Kaj/26 Valtuutettu Seija Muurisen aloite Kulosaaren metroaseman 
liityntäpysäköintialueen laajentamisesta
Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om förstoring av 
infartsparkeringsplatsen vid Brändö metrostation

324 Kaj/27 Valtuutettu Matti Niirasen aloite kadun, kujan, aukion tms. 
nimeämisestä Harri Holkerin mukaan
Den av ledamoten Matti Niiranen väckta motionen om namngivning av 
en lämplig gata, gränd, öppen plats e.d. efter Harri Holkeri

325 -/28 Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 298
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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää todeta esteen ilmoittaneet valtuutetut ja 
heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä 
todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 299
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta valittiin pöytäkirjantarkastajiksi 
valtuutetut Pilvi Torsti ja Harri Lindell sekä varalle valtuutetut Dan 
Koivulaakso ja Emma Kari.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi 
valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 300
Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen valinta

HEL 2015-007338 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1. myöntää Jarmo Niemiselle eron kaupunginhallituksen 
konsernijaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

2. valita Juha Hakolan Ulla-Marja Urhon henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 
2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Jarmo Niemisen eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Jarmo Niemisen (Kok.) 14.1.2015 (§ 6) 
kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäseneksi vuoden 2016 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Jarmo Nieminen pyytää 29.9.2015 
eroa kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen 
luottamustoimesta.
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Kuntalain (365/1995) 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota 
pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka 
valittavana luottamushenkilö on. Kesken toimikautta avoimeksi 
tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi 
ajaksi uusi luottamushenkilö.

Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginvaltuusto 
valitsee kaupunginhallituksen, konsernijaoston, johtamisen jaoston ja 
tietotekniikkajaoston jäsenet ja varajäsenet. Konsernijaoston jäsenet ja 
varajäsenet valitaan kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. 
Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen kunnanhallitukseen 
kuntalain 33 ja 35 §:n (365/1995) mukaisesti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Jarmo Niemisen eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupuginkanslia
Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1065

HEL 2015-007338 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää
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1. myöntää Jarmo Niemiselle eron kaupunginhallituksen 
konsernijaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

2. valita Juha Hakolan Ulla-Marja Urhon henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 
2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

09.11.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää Juha Hakolaa 
konsernijaoston varajäseneksi Laura Rissasen ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 04.11.2015 § 274

HEL 2015-007338 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1. myöntää Juho Lindmanille eron kaupunginhallituksen 
tietotekniikkajaoston varajäsenen luottamustoimesta sekä

2. valita Heikki Wileniuksen Mikko Pörin uudeksi henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi tietotekniikkajaostoon vuoden 2016 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 301
Opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston jäsenen ja 
varapuheenjohtajan valinta

HEL 2014-000587 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää Wille Rydmanille eron opetuslautakunnasta ja 
sen suomenkielisen jaoston jäsenen ja 
varapuheenjohtajan luottamustoimista sekä

2. valita Daniel Sazonovin uudeksi jäseneksi ja Anniina 
Palmin uudeksi varapuheenjohtajaksi opetuslautakuntaan ja sen 
suomenkieliseen jaostoon vuoden 2017 toukokuun lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto totesi, että uuden jäsenen 
henkilökohtainen varajäsen opetuslautakunnassa ja sen 
suomenkielisessä jaostossa on Elisa Koponen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Laura Rissanen 
ehdottanut Daniel Sazonovia uudeksi jäseneksi ja Anniina Palmia 
puheenjohtajaksi opetuslautakuntaan ja sen suomenkieliseen jaostoon.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Wille Rydmanin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2015 7 (420)
Kaupunginvaltuusto

Kj/4
25.11.2015

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

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Wille Rydmanille eron opetuslautakunnasta ja 
sen suomenkielisen jaoston jäsenen ja 
varapuheenjohtajan luottamustoimista sekä

2. valita _____________ uudeksi jäseneksi ja 
varapuheenjohtajaksi opetuslautakuntaan ja sen 
suomenkieliseen jaostoon vuoden 2017 toukokuun lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen 
henkilökohtainen varajäsen opetuslautakunnassa ja sen 
suomenkielisessä jaostossa on Elisa Koponen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013 (5 §) Wille Rydmanin (Kok.) 
jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi opetuslautakuntaan ja sen  
suomenkieliseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. Wille Rydman pyytää 4.11.2015 eroa 
opetuslautakunnasta ja sen suomenkielisen jaoston jäsenen ja 
varapuheenjohtajan luottamustoimista.

Kuntalain (365/1995) 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota 
pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka 
valittavana luottamushenkilö on. Kesken toimikautta avoimeksi 
tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi 
ajaksi uusi luottamushenkilö.

Opetustoimen johtosäännön (27.8.2014, 2 §) mukaan lautakunnan 
suomenkieliset jäsenet muodostavat suomenkielisen jaoston. 
Valittavan henkilön tulee kuulua suomenkieliseen kieliryhmään ja oltava 
vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 33 ja 36 §:n (365/1995) 
mukaisesti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
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lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Wille Rydmanin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Opetuslautakunta
Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.11.2015 § 1089

HEL 2014-000587 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Wille Rydmanille eron opetuslautakunnasta ja 
sen suomenkielisen jaoston jäsenen ja 
varapuheenjohtajan luottamustoimista sekä

2. valita _____________ uudeksi jäseneksi ja 
varapuheenjohtajaksi opetuslautakuntaan ja sen 
suomenkieliseen jaostoon vuoden 2017 toukokuun lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen 
henkilökohtainen varajäsen opetuslautakunnassa ja sen 
suomenkielisessä jaostossa on Elisa Koponen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.
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Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 302
Kahden käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2015-001320 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

 myöntää Arto Puttille ja Jani Seikkulalle vapautuksen 
käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä sekä

 valita Jari Siiskosen ja Ville Knuutilan käräjäoikeuden 
lautamiehiksi vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Arto Puttin eronpyyntö
2 Jani Seikkulan eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 13.2.2013 (36 §) Arto Puttin ja Jani 
Seikkulan käräjäoikeuden lautamiehiksi kaupunginvaltuuston 
toimikauden ajaksi. Arto Putti pyytää 7.10.2015 ja Jani Seikkula 
1.10.2015 vapautusta käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä.
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Lautamiehet valitaan valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. 
Käräjäoikeuden lautamiehen tehtävistä vapautettavien tilalle valitaan 
uudet lautamiehet toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Arto Puttin eronpyyntö
2 Jani Seikkulan eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1067

HEL 2015-001320 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää 

 myöntää Arto Puttille ja Jani Seikkulalle vapautuksen 
käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä sekä

 valita Jari Siiskosen ja Ville Knuutilan käräjäoikeuden 
lautamiehiksi vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
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lauri.menna(a)hel.fi
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§ 303
Kalasataman Vilhonvuorenkadun ja Koksikadun 1. vaiheen 
liikennesuunnitelman hyväksyminen

HEL 2015-009076 T 08 00 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä jatkosuunnittelun pohjaksi kaupunkisuunnitteluviraston 
liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 6474-7 mukaisen Kalasataman 
Vilhonvuorenkadun ja Koksikadun 1.vaiheen liikennesuunnitelman.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Piirustus 6474-7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
HSL Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Sörnäisten rantatieltä Kalasataman alueelle jatkettava 
Vilhonvuorenkatu toimii Kalasataman eteläosan sisääntulokatuna. 
Vilhonvuorenkadun ja Koksikadun muodostama kokoojakatuosuus 
täydentää Kalasataman katuverkkoa ja yhdistää Sörnäisten rantatien, 
Parrulaiturin ja Hermannin rantatien. 
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Katuosuus on myös sujuva joukkoliikenteen yhteys Sörnäisten 
rantatien ja Kalasataman metroaseman välillä. Katuosuudella 
varaudutaan linja-autoliikenteen kasvuun ja mahdolliseen 
raitioliikenteeseen myöhemmin.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat

Kalasataman Vilhonvuorenkadun ja Koksikadun 1.vaiheen 
liikennesuunnitelma on Vilhonvuorenkadun osalta 21.4.2015 
kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymän Vilhonvuorenkadun 
jatkeen asemakaavan muutosehdotuksen nro 12302 mukainen. 
Koksikadun osalta liikennesuunnitelma on asemakaavojen 12106 (tullut 
voimaan 21.12.2012), 12227 (tullut voimaan 5.12.2014) ja 12291 (tullut 
voimaan 22.5.2015) mukainen.  

Liikennesuunnitelma liittyy pohjoisosassa 
kaupunkisuunnittelulautakunnan 25.3.2014 hyväksymään Kalasataman 
keskuksen ensimmäisen vaiheen liikennesuunnitelmaan 
(liikennesuunnitteluosaston piirustus 6297-1). Kalasataman keskuksen 
vilkkaimmin liikennöityjen lähikatujen liikennejärjestelyissä varaudutaan 
pitkäkestoiseen välivaiheeseen ennen Sörnäistentunnelin 
rakentamista. Tällöin Kalasataman keskus on jo avattu, mutta 
keskustan ja Lahdenväylän välinen pääkatuliikenne kulkee vielä 
metroaseman ali. 

Liikennesuunnitelma liittyy länsiosassa nykyiseen Sörnäisten 
rantatiehen. Liikennesuunnitelmassa on myös varauduttu 
Sörnäistentunneliin, jonka alustava liikennesuunnitelma hyväksyttiin 
kaupunkisuunnittelulautakunnassa 4.6.2013 
(liikennesuunnitteluosaston piirustukset 6199-7 ja 6200-1). 

Pyöräliikenteen laatukäytävien (baanojen) verkkosuunnitelma 
hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 5.3.2013 
(liikennesuunnitteluosaston piirustus 6168-7). Baanan linjaus 
Kalasataman keskuksesta etelään riippuu kuitenkin Kalasataman 
eteläosan raideliikenteen ratkaisuista. Tarkoituksenmukaisin baanareitti 
voidaan valita vasta, kun Kruunusiltoihin eli Laajasalon raitio- ja 
pyöräliikenteen siltayhteyksiin kuuluvan osuuden linjaus Kalasataman 
Nihdistä kantakaupunkiin päätetään.

Helsingin seudun liikenne (HSL) on luonnostellut Kalasataman 
joukkoliikenteen järjestelyitä Koillis-Helsingin linjastosuunnitelman 
laatimisen yhteydessä (käsitelty HSL:n hallituksessa 5.5.2015). 

Liikennesuunnitelma
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Vilhonvuorenkatu jatketaan Kalasataman alueelle Koksikadun ja 
Parrulaiturin liittymään asti. Samalla Kalasataman eteläosa liittyy 
kantakaupungin katuverkkoon. Koksikatu liittyy pohjoisosassa 
Hermannin rantatien Kalasataman keskuksen kohdan 
liikennejärjestelyihin. Vilhonvuorenkadun ja Koksikadun katuosuuden 
ajorata on ensimmäisessä vaiheessa kaksikaistainen. Joukkoliikenteen 
kasvuun on kuitenkin varauduttu. Liikennesuunnitelman liitteenä 
olevassa luonnoksessa on esitetty tilavaraus joko raitioliikenteelle tai 
bussikaistoille.

Vilhonvuorenkadun liikennemääräksi on arvioitu autoliikenteen osalta 
noin 8 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Koksikadulle on arvioitu noin 
6 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenne-ennuste on tehty 
tilanteeseen, jossa Sörnäistentunneli on käytössä. Katuosuuden 
liikennemäärät ovat läpiajoliikenteen vuoksi suuremmat ennen tunnelin 
valmistumista.    

Vilhonvuorenkadun, Koksikadun ja Parrulaiturin liittymäalueella 
varaudutaan muutoksiin Hanasaaren alueen maankäytön suunnittelun 
myötä.   

Pyöräliikenteen pääreitistön osana toimivalle katuosuudelle 
rakennetaan yksisuuntaiset pyörätiet tai pyöräkaistat. Suunnitelmassa 
on myös varaus uudelle pyöräliikenteen laatukäytävälle eli baanalle, 
joka kulkee Koksikadun itäreunalla Hanasaarenlaiturilta 
Kalasatamankujalle.  

Kalasataman metroaseman kautta kulkevalle raitiotielle on 
kääntöraidevaraus Koksikadun kolmio - nimisen korttelin ympäri reittiä 
Koksikatu - Kalasatamankuja - Leonkatu.

Vilhonvuorenkadun varrella on tilaa vieras- ja asiointipysäköinnille.

Suvilahden tonttiliittymä Sörnäisten rantatielle suljetaan. Uusi 
tonttiliittymä on Vilhonvuorenkadun länsipäässä.  

Vilhonvuorenkadun itäpäässä on nykyinen voimalinjapylväs osittain 
katualueella. Kadun eteläreunan jalkakäytävä kiertää pylvään, kunnes 
voimalinja siirtyy maakaapeliin.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen valmistuttua on tiedusteltu 
liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL) ja rakennusviraston (HKR) tarvetta 
lausunnon antamiselle. Ne ovat todenneet, että suunnitteluyhteistyö on 
ollut tiivistä eikä erilliseen lausuntokierrokseen ole tarvetta.

Kustannukset 
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Liikennejärjestelyiden kustannukset sisältyvät uuden alueen 
asemakaavan toteuttamisesta aiheutuviin kokonaiskustannuksiin. 
Asemakaavaselostuksissa Vilhonvuorenkadun ja Koksikadun alueen 
rakentamisesta aiheutuviksi kokonaiskustannuksiksi on arvioitu noin 
17,5 - 19,5 milj. euroa (alv 0 %). Tämä summa sisältää myös 
rakennusten purkamisesta ja pilaantuneen maan puhdistamisesta  
aiheutuvat esirakentamiskustannukset varsinaisten kadun 
rakentamiskustannusten lisäksi.

Jatkotoimenpiteet

Rakennusvirasto on käynnistänyt katuosuuden katusuunnittelun.  
Katuosuuden rakentaminen alkaa tämän hetkisen arvion mukaan 
vuonna 2016.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Piirustus 6474-7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
HSL Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Rakennusvirasto
Kaupunkisuunnittelulautakunta
HKL
Helsingin energia
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Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 18.11.2015

HEL 2015-009076 T 08 00 01

Kaupunginkanslia on esittänyt liikennelaitos -liikelaitokselle (HKL) 
lausuntopyynnön Kalasataman Vilhovuorenkadun ja Koksikadun 
ensimmäisen vaiheen liikennesuunnitelmasta. Sörnäisten rantatieltä 
Kalasataman alueelle jatkettava Vilhonvuorenkatu toimii Kalasataman 
eteläosan sisääntulokatuna. Vilhonvuorenkadun ja Koksikadun 
muodostama kokoojakatuosuus täydentää Kalasataman katuverkkoa ja 
yhdistää Sörnäisten rantatien, Parrulaiturin ja Hermannin rantatien.

Katuosuus on myös sujuva joukkoliikenteenyhteys Sörnäisten rantatien 
ja Kalasataman metroaseman välillä. Katuosuudella varaudutaan linja-
autoliikenteen kasvuun ja mahdolliseen raitioliikenteeseen 
myöhemmin. Kalasataman metroaseman kautta kulkevalle raitiotielle 
on kääntöraidevaraus Koksikadun kolmio -nimisen korttelin ympäri.

HKL on aiemmin lausunut Kaupunkisuunnitteluvirastolle (Ksv) 
Koksikadun kolmion asemakaavan muutoksesta, luonnoksesta sekä 
Vilhovuorenkadun jatkeen asemakaavasta, asemakaavan muutoksesta 
ja luonnoksesta. Näissä lausunnoissa HKL on painottanut raitiotien 
suunnittelussa huomion arvoisia seikkoja, jotka ovat seuraavia:

HKL:n näkemyksen mukaan suunniteltaessa tarkemmin 
liikennejärjestelyjä korttelin alueella tulee huomioida esim. pysäköinnin 
suunnittelussa, että raitiotioliikenteelle ei aiheudu mahdollisesta 
väärinpysäköinnistä haittaa. Raitiotien järjestelyt tulee toteuttaa siten, 
että raitiovaunulle taataan kaikissa tilanteissa häiriötön kulku. 
Suunniteltaessa asuinrakentamista näin lähelle raitiotieratoja, tulee 
rakentamisessa kiinnittää erityistä huomioita raitiovaunuliikenteestä 
aiheutuvaan meluun ja tärinään. Etenkin kääntölenkin kaltaisissa 
paikoissa, joissa vaunu kulkee lähes koko matkan kaarteessa, aiheutuu 
raitioliikenteestä normaalia enemmän asukkaita häiritsevää melua ja 
tärinää. Suunnittelussa tulee huomioida raitiotieradan, ajojohtimien ja 
pylväiden sekä ripustusten vaatima tila sekä kiinnitysratkaisut.

Raitiotiesuunnittelussa tulee jatkossa käyttää valmistumassa olevaa 
Ksv:n ja HKL:n yhteistä raitioteiden suunnitteluohjetta.

HKL:llä ei ole ko. suunnitelmasta aiemmin lausutun lisäksi 
kommentoitavaa.
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Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 16.11.2015 § 1094

HEL 2015-009076 T 08 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä jatkosuunnittelun pohjaksi 
kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 
6474-7 mukaisen Kalasataman Vilhonvuorenkadun ja Koksikadun 
1.vaiheen liikennesuunnitelman.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.08.2015 § 232

HEL 2015-009076 T 08 00 01

Hankenro 0942_7

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 
liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 6474-7 mukaisen Kalasataman 
Vilhonvuorenkadun ja Koksikadun 1.vaiheen liikennesuunnitelman 
hyväksymistä.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Johanna Iivonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37137

johanna.iivonen(a)hel.fi
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§ 304
Kluuvin korttelin 2002 tonttien 4 ja 6 asemakaavan muuttaminen 
(nro 12325, Kaisaniemenkatu 3 ja Vuorikatu 8 ) 

HEL 2012-004893 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 2. kaupunginosan (Kluuvi) korttelin 2002 tontin 4 tason -6 
yläpuolella ja tontin 6 tason -5 yläpuolella olevan alueen asemakaavan 
muutoksen 2.6.2015 päivätyn ja 20.10.2015 muutetun piirustuksen nro 
12325 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12325 kartta, päivätty 2.6.2015, 
muutettu 20.10.2015

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12325 selostus, päivätty 
2.6.2015, muutettu 20.10.2015

3 Havainnekuva 2.6.2015
4 Vuorovaikutusraportti, päivätty 2.6.2015, täydennetty 20.10.2015
5 Osa päätöshistoriaa, Internet-versio

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos laaditaan osana Kluuvin alueen 
rakennuskieltotonttien asemakaavan muutosta. 
Kadunvarsirakennusten katutason tilat määrätään myymälä- ja muiksi 
asiakaspalvelutiloiksi. Rakennukset porrashuoneineen suojellaan.

Kiinteistö Oy Kaisaniemenkatu 3:n (tontti 6) kaava päivitetään 
vastaamaan alkuperäistä ja samalla nykyistä rakennusluvan mukaista 
sekoittunutta liike-, toimisto- ja asumiskäyttöä. Rakennuksen ullakoille 
voi rakentaa asuntoja. 

Asunto Oy Vuorikatu 6:n (tontti 4) kaava päivitetään vastaamaan 
nykyistä rakennusluvan mukaisesti toteutunutta asumiskäyttöä sekä 
ullakkopoikkeusluvan mukaisesti toteutettuja ullakkoasuntoja.

Esittelijän perustelut

Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
ja oikeusvaikutteisen Helsingin yleiskaava 2002:n ja maanalaisen 
yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten 
tavoitteiden toteutumista. 

Asemakaava-alue sijaitsee ydinkeskustassa keskeisten 
joukkoliikenneterminaalisen läheisyydessä ja palvelujen äärellä. 

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on keskustatoimintojen aluetta © ja 
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin 
kannalta merkittävää aluetta sekä kävelykeskustan aluetta. 
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Maanalaisessa yleiskaavassa kaava-alueella on olemassa olevan 
Kluuvin huoltotunnelin ja kaava-alueen pohjoispuoleisen metrolinjan 
tilavaraus. Kaava-alueen alapuolella on lisäksi Pisararadan 
maanalainen tilavaraus (ratatunnelin alapinta tasolla -47). 

Tonttien asemakaavassa vuodelta 1914 on määritelty vain tonttien 
rajat. Alueella on lisäksi voimassa Kluuvin huoltotunnelin maanalainen 
asemakaava vuodelta 1987, Kaisaniemen metroaseman lippuhallin 
maanalainen asemakaava vuodelta 1990 ja Pisararadan maanalainen 
asemakaava vuodelta 2015. 

Kaisaniemenkatu 3:n rakennus on vuodelta 1925. Vuorikatu 8 
piharakennus on vuodelta 1898 ja kadunvarsirakennus vuodelta 1906. 

Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin 
mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi.

Asemakaavan muutos

Kaisaniemenkatu 3 (tontti 6) merkitään asuin-, liike- ja 
toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Rakennus porrashuoneineen 
suojellaan (sr-2). Kerrosala on yhteensä 6 400 k-m². Uusi kerrosala 
(yht. 760 k-m²) jakautuu ohjeellisesti ullakkoasuntoihin (n. 530 k-m² ) 
sekä kellaritiloihin, joita voidaan käyttää Kaisaniemenkadun tason 
liiketilojen laajennukseen tai myöhempien asuntomuutosten varasto- ja 
yhteistiloiksi (n. 230 k-m²). Tonttitehokkuus e = 6,2.

Vuorikatu 8:n kiinteistö (tontti 4) merkitään asuinkerrostalojen 
korttelialueeksi (AK). Rakennukset porrashuoneineen suojellaan (sr-1). 
Kerrosala on määritelty vastaamaan nykyistä rakennusluvan 
mukaisesti toteutunutta asumiskäyttöä sekä ullakkopoikkeusluvan 
mukaisesti toteutettuja ullakkoasuntoja. Kerrosala on yhteensä 3 850 k-
m². Tonttitehokkuus e = 3,0. 

Rakennussuojelua ja ullakkorakentamista koskevat määräykset on 
laadittu kaupunginmuseon lausunnon mukaisesti. Rakennusten 
ilmanlaatua ja ääneneristysvaatimuksia koskevat 
asemakaavamääräykset on laadittu ympäristöviranomaisten 
lausuntojen sekä hakijan teettämän meluselvityksen pohjalta.

Asemakaavan muutoksen vaikutukset ja kustannukset

Lisärakentaminen tapahtuu olemassa olevan kaupunkikuvallisen 
hahmon puitteissa, eikä sillä ole vaikutusta kaupunkikuvaan taikka 
katunäkymiin.

Alue on rakennettu valmiiksi Vuorikatu 8:n tontilla. Kaisaniemenkatu 3:n 
muutoksia ja peruskorjauksia normaalikerroksissa toteutetaan tarpeen 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2015 22 (420)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/8
25.11.2015

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

mukaisesti. Ullakkoasunnot sekä uusi ullakkotason kerros on tarkoitus 
toteuttaa vuosina 2016–2017.

Kaavan käyttötarkoitukset tukevat keskustan toiminnallista 
monipuolisuutta. Asuminen puolestaan elävöittää ja luo sosiaalista 
kontrollia keskustaan. Rakennussuojelulla taataan myös olemassa 
olevan kaupunkikuvan ja historiallisten kerrostumien säilyminen. 

Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia nykyiseen liikenteeseen. 
Melumääräyksillä huolehditaan asuntojen ääneneristävyydestä 
liikennemelua ja ilmanvaihdon aiheuttamaa melua vastaan sekä 
pihojen olosuhteista. 

Asemakaavan muutoksesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Asemakaavan muutos on tullut vireille kaupungin ja Kiinteistö Oy 
Kaisaniemenkatu 3:n aloitteesta. Vuorovaikutus on järjestetty 
selostuksen liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
mukaisesti. Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuoden 2013 
kaavoituskatsauksessa. 

Valmistelun aikana ei ole esitetty mielipiteitä. Viranomaisyhteistyötä on 
tehty asianomaisten hallintokuntien, liikelaitosten ja kuntayhtymien 
kanssa. Viranomaisten kannanotot ja lausunnot ovat liitteenä ja ne on 
otettu huomioon kaavaehdotuksessa. 

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
7.8.–7.9.2015.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa kaupunginmuseon johtokunta, kiinteistövirasto, yleisten 
töiden lautakunta, Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), pelastuslautakunta ja 
ympäristölautakunta. Lausunto oli lisäksi pyydetty 
rakennusvalvontavirastolta. Lautakuntien lausuntojen käsittelyyn ei ole 
liittynyt äänestyksiä.

Lausunnot ja niiden johdosta tehdyt muutokset

Ympäristölautakunta toteaa, että bussiliikenne tuottaa myös 
huomattavia pienhiukkaspäästöjä, mikä heikentää ilmanlaatua. 
Ehdotusta tulee täydentää määräyksellä koneellisesta ilmanvaihdosta. 
Ilmanotto tulee järjestää suodatettuna mahdollisimman ylhäältä ja 
etäältä Kaisaniemenkadun liikenteestä. Julkisivun 
ääneneristysvaatimusta voidaan alentaa vastaamaan tehdyn 
liikennemeluselvityksen mukaista arvoa. Meluselvitys tulee liittää 
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kaavaselostukseen. Rakennusratkaisuissa on huomioitava toimitiloista 
muualle rakennuksiin yöaikaan kantautuva melu.

Pelastuslautakunta toteaa, että uusien ullakkoasuntojen 
varatiejärjestelyissä tulee huomioida pelastustien ja nostopaikkojen 
vaatimukset katualueelle. 

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. Rakennusvalvontavirasto 
ilmoitti, että ullakkohanke on käyty läpi ennakkoneuvotteluissa. 
Olemassa olevaa vesikaton pintaa joudutaan normaalisti korottamaan 
vähäisesti rakenteiden tuuletuksen aikaansaamiseksi.

Lausuntojen johdosta asemakaavaehdotukseen sisältyviä 
kaavamääräyksiä on tarkistettu ilmanvaihtoa ja julkisivujen 
ääneneristävyyttä koskevilta osin. Asemakaavan selostusta on 
täydennetty ympäristöhäiriöiden ja pelastusturvallisuuden huomioon 
ottamisen osalta. Selostuksen liitteeksi on lisätty meluselvitys.  

Kaupunkisuunnitteluvirasto on lisäksi tehnyt rakennusoikeuden 
määrittelyyn liittyvän tarkistuksen: Tontin 6 rakennusoikeus (6 200 k-
m²) on muutettu 6 400 k-m²:ksi vastaamaan rakennusvalvontaviraston 
laskentaohjetta, nykyisen rakennuksen tarkistettua kerrosalaa ja 
kellarikerroksessa liiketilojen laajennuksien käyttöön sopivien tilojen 
kerrosalaa. Selostuksen liitekuvia on päivitetty ja kaavaselostusta on 
täydennetty tarkistuksen osalta.

Tehdyt muutokset ilmenevät tarkemmin kaavaselostuksesta. 
Kaavakarttaan on tehty myös teknisluonteisia tarkistuksia, jotka eivät 
muuta ehdotuksen sisältöä.

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

Lopuksi

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuulumatonta 
aluetta.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan yksimielisen 
esityksen mukainen. Kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt esitykseen 
edellä mainittuja vähäisiä tarkistuksia.

Kiinteistövirasto toteaa, että kaavamuutoksesta ei koidu tonttien 
omistajille kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen 
päätöksen edellyttämää merkittävää hyötyä ja maapoliittisia 
neuvotteluja ei ole siten tarpeen käydä.

Esittelijä
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Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12325 kartta, päivätty 2.6.2015, 
muutettu 20.10.2015

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12325 selostus, päivätty 
2.6.2015, muutettu 20.10.2015

3 Havainnekuva 2.6.2015
4 Vuorovaikutusraportti, päivätty 2.6.2015, täydennetty 20.10.2015
5 Osa päätöshistoriaa, Internet-versio

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
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hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
HKL-Infrapalvelut
Kaupunginmuseo
Kiinteistölautakunta
Pelastuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Yleisten töiden lautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto/Koski
Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.11.2015 § 1091

HEL 2012-004893 T 10 03 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 2. kaupunginosan (Kluuvi) 
korttelin 2002 tontin 4 tason -6 yläpuolella ja tontin 6 tason -5 
yläpuolella olevan alueen asemakaavan muutoksen 2.6.2015 päivätyn 
ja 20.10.2015 muutetun piirustuksen nro 12325 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 20.10.2015

HEL 2012-004893 T 10 03 03

Ksv 0890_4
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2. kaupunginosan (Kluuvi) korttelin 2002 tontin 4 tason -6 yläpuolella ja 
tontin 6 tason -5 yläpuolella olevan alueen asemakaavan 
muutosehdotuksesta annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 2.6.2015 asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutos laaditaan osana Kluuvin alueen 
rakennuskieltotonttien asemakaavan muutosta. Kaavamuutoksen 
tavoitteena on yleiskaavan mukainen liikekeskustan elinvoimaisuuden 
ja monipuolisuuden turvaaminen sekä sen olemassa olevan 
rakennuskannan käyttö ja kehittäminen sekä rakennussuojelu. 
Kadunvarsirakennusten katutason tilat määrätään myymälä- ja muiksi 
asiakaspalvelutiloiksi. Rakennukset porrashuoneineen suojellaan.

Kiinteistö Oy Kaisaniemenkatu 3 (tontti 6) on hakenut asemakaavan 
muutosta. Kaava päivitetään vastaamaan alkuperäistä ja samalla 
nykyistä rakennusluvan mukaista sekoittunutta liike-, toimisto- ja 
asumiskäyttöä. Rakennuksen ullakoille voi rakentaa asuntoja. 
Myymälöitä voi laajentaa kellarikerrokseen.

Asunto Oy Vuorikatu 6:n (tontti 4) kaava päivitetään vastaamaan 
nykyistä rakennusluvan mukaisesti toteutunutta asumiskäyttöä sekä 
ullakkopoikkeusluvan mukaisesti toteutettuja ullakkoasuntoja. 

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
7.8.–7.9.2015.

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

Ympäristölautakunta toteaa, että bussiliikenne tuottaa myös 
huomattavia pienhiukkaspäästöjä, mikä heikentää ilmanlaatua. 
Ehdotusta tulee täydentää määräyksellä koneellisesta ilmanvaihdosta. 
Ilmanotto tulee järjestää suodatettuna mahdollisimman ylhäältä ja 
etäältä Kaisaniemenkadun liikenteestä.

Julkisivun ääneneristysvaatimusta voidaan alentaa vastaamaan tehdyn 
liikennemeluselvityksen mukaista arvoa. Meluselvitys tulee liittää 
kaavaselostukseen. Rakennusratkaisuissa on huomioitava toimitiloista 
muualle rakennuksiin yöaikaan kantautuva melu.
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Pelastuslautakunta toteaa, että uusien ullakkoasuntojen 
varatiejärjestelyissä tulee huomioida pelastustien ja nostopaikkojen 
vaatimukset katualueelle. 

Kiinteistövirasto toteaa, että kaavamuutoksesta ei koidu tonttien 
omistajille kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen 
päätöksen edellyttämää merkittävää hyötyä ja maapoliittisia 
neuvotteluja ei ole siten tarpeen käydä.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että kaavaa ja selostusta on 
tarkistettu lausuntojen mukaisesti.

Vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenveto lausunnoista sekä niihin 
annetut vastineet laajemmin.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Ympäristölautakunnan lausunnon johdosta:

 kaavakarttaan on lisätty ilmanvaihtoa koskeva määräys: "Tontin 
6 rakennuksessa tulee olla suodattimilla varustettu koneellinen 
tulo- ja poistoilmajärjestelmä, johon tuloilma tulee ottaa 
mahdollisimman korkealta pihan puolelta ja etäältä 
Kaisaniemenkadusta." ja

 kaavakartan julkisivujen ääneneristävyysmääräys on muutettu 
vastaamaan meluselvityksen tulosta muotoon: "Asuinhuoneiden 
ulkovaipan ääneneristävyyden liikennemelua vastaan tulee olla 
vähintään 35 dB Kaisaniemenkadun puolella ja vähintään 32 dB 
Vuorikadun puolella."

Kaavaselostuksen kohtaan Asemakaavan muutoksen kuvaus, 
Ympäristöhäiriöt on lisätty maininta: "Rakennusratkaisuissa on 
huomioitava toimitiloista muualle rakennuksiin yöaikaan mahdollisesti 
kantautuva melu." Selostuksen liitteeksi on lisätty Akukon Oy:n laatima 
Kaisaniemenkatu 3:n meluselvitys.

Pelastuslautakunnan lausunnon johdosta :

 selostuksen kohtaan Asemakaavan muutoksen kuvaus, 
Pelastusturvallisuus on lisätty maininta, että uusien 
ullakkoasuntojen varatiejärjestelyissä tulee huomioida 
pelastustien ja nostopaikkojen vaatimukset katualueelle.

Lisäksi kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty seuraava 
kerrosalan tarkistus:
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Tontin 6 rakennusoikeus (6 200 k-m²) on muutettu 6 400 k-m²:ksi 
vastaamaan rakennusvalvontaviraston laskentaohjetta, nykyisen 
rakennuksen tarkistettua kerrosalaa ja kellarikerroksessa liiketilojen 
laajennuksien käyttöön sopivien tilojen kerrosalaa. Selostuksen 
liitekuvia on päivitetty ja kaavaselostusta on täydennetty tarkistuksen 
osalta.

Kaavakarttaan on tehty myös teknisluonteisia tarkistuksia, jotka eivät 
muuta ehdotuksen sisältöä.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen ei kiinteistöviraston 27.8.2015 antaman lausunnon 
mukaan liity maankäyttösopimusmenettelyä.

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

Lisätiedot
Ilpo Forssén, projektipäällikkö, puhelin: 310 37199

ilpo.forssen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 01.09.2015 § 98

HEL 2012-004893 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Kluuvin (2.ko) 
Kaisaniemenkatu 3 ja Vuorikatu 8 asemakaavan muutosehdotuksesta 
nro 12325.

Uusien ullakkoasuntojen varatiejärjestelyissä tulee huomioida 
pelastustien ja nostopaikkojen vaatimukset katualueelle.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Kimmo Kartano, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 0403514306

kimmo.kartano(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 25.08.2015 § 60

HEL 2012-004893 T 10 03 03

Lausunto
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Kaupunginmuseon johtokunta antoi seuraavan lausunnon Kluuvin 
korttelin 2002 tonttien 4. ja 6. asemakaavan muutosehdotuksesta:

Kiinteistö Vuorikatu 8 koostuu arkkitehti John Settergrenin vuonna 1906 
suunnittelemasta myöhäisjugendia edustavasta viisikerroksisesta 
katurakennuksesta ja vuonna 1897 Waldemar Aspelinin 
suunnittelemasta kolmikerroksisesta piharakennuksesta. Ruotsalaisen 
arkkitehdin John Settergrenin suunnittelemat kohteet Helsingissä 
muodostavat persoonallisen ja kansainvälisen joukon rakennuksia 
1900-luvun vaihteen arkkitehtuurin piirissä. Rakennuksella on korkea 
rakennus- ja kulttuurihistoriallinen arvo, joka on kaavaluonnoksessa 
huomioitu sr-1 merkinnällä. Piharakennuksella, matkustajakoti 
Mekkana muistetulla kohteella, on huomattavan korkea rakennus- ja 
kulttuurihistoriallinen arvo. Piharakennuksen ulkoasun, porrashuoneen 
ja tilarakenteen autenttisuutta ja hyvää säilyneisyyttä tukee 
asemakaavaehdotuksen merkintä sr-1.

Kaisaniemenkatu 3 rakennus on arkkitehti Elias Paalasen vuonna 1924 
suunnittelema, ja se valmistui seuraavana vuonna 1925. Rakennus on 
ensimmäinen murtokatuna suunnitellun Kaisaniemenkadun varrelle 
rakennetuista uusista liike- ja asuinrakennuksista. Kohde on 
luonteenomainen esimerkki 1920-luvun suurkaupunkimiljöön ihanteista. 
Kaisaniemenkatu 3 on kulttuurihistoriallinen, rakennustaiteellinen ja 
kaupunkikuvallinen merkkirakennus, joka asemakaavaehdotuksessa 
suojellaan merkinnällä sr-2. Merkintä suojelee kohteen julkisivujen, 
kattomuodon sekä kaupunkikuvallisena dominanttina vaikuttavan 
nurkkatornin säilymisen muodoltaan ehjänä. Myös rakennuksen 
porrashuone suojellaan asemakaavassa, porras on alun alkaen 
varustettu hissillä.

Kaupunginmuseon kaavaluonnoksesta antaman lausunnon kommentit 
on huomioitu kaavan jatkotyössä. Kaupunginmuseon johtokunta 
puoltaa Kluuvin Kameeli-b korttelin asemakaavaehdotusta.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Anne Mäkinen

Lisätiedot
Mikko Lindqvist, arkkitehti, puhelin: +358 9 310 36972

mikko.lindqvist(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 18.08.2015 § 334

HEL 2012-004893 T 10 03 03

Lausunto
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Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Muutos koskee tonttia eikä vaikuta yleisiin alueisiin.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutoksen nro 12325 
hyväksymistä.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 04.08.2015 § 256

HEL 2012-004893 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Typpidioksidin vuosiraja-arvo on aiemmin ylittynyt Kaisaniemenkadun 
katukuilussa vuonna 2010. Vuoden 2015 ensimmäisten viiden 
kuukauden mittaustulosten keskiarvon mukaan raja-arvo ei ole ylittynyt 
mutta vuosiraja-arvon ylittyminen on kuitenkin edelleen mahdollista. 
Runsas bussiliikenne tuottaa myös huomattavia pienhiukkaspäästöjä, 
mikä heikentää ilmanlaatua. Kaavaehdotuksesta jää epäselväksi se, 
kuinka riittävät asuinolosuhteet sisäilman laadun suhteen voidaan 
taata. Ehdotusta tulee täydentää määräyksellä koneellisesta 
ilmanvaihdosta. Ilmanotto tulee järjestää suodatettuna mahdollisimman 
ylhäältä ja etäältä Kaisaniemenkadun liikenteestä. 

Kaavaehdotuksessa julkisivulle asetettu äänitasoerovaatimus on 
huomattavan korkea. Se voidaan korjata vastaamaan kaavaa varten 
tehdyssä liikennemeluselvityksessä esitettyä arvoa. Meluselvitys tulee 
myös liittää kaavaselostukseen.

Rakennusratkaisuissa on myös huomioitava toimitiloista muualle 
rakennuksiin yöaikaan tms. mahdollisesti kantautuva melu.

Käsittely

04.08.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
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Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Kappaleen 3 jälkeen omaksi kappaleekseen:
Rakennusratkaisuissa on myös huomioitava toimitiloista muualle 
rakennuksiin yöaikaan tms. mahdollisesti kantautuva melu.

Kannattaja: Hanna Lähteenmäki

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä vastaehdotuksen.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.06.2015 § 169

HEL 2012-004893 T 10 03 03

Ksv 0890_4, Kaisaniemenkatu 3 ja Vuorikatu 8, karttaruutu G3

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 2.6.2015 päivätyn 2. kaupunginosan (Kluuvi) korttelin 2002 
tontin 4 tason -6 yläpuolella ja tontin 6 tason -5 yläpuolella 
olevan alueen asemakaavan muutosehdotuksen nro 12325 
hyväksymistä

 asemakaavan muutosehdotuksen asettamista nähtäville 30 
päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. 

Samalla lautakunta päätti

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat 
lausunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen 
vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta 
ehdotuksen sisältöä

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

Esittelijä
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virastopäällikkö
Mikko Aho

Lisätiedot
Ilpo Forssén, projektipäällikkö, puhelin: 310 37199

ilpo.forssen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 29.10.2014

HEL 2012-004893 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa koskien 
Kluuvissa tehtävää asemakaavamuutosta, jossa osa nykyisistä 
kiinteistöistä muutetaan asuin käyttöön sekä alueelle rakennetaan 
asuin tiloja kiinteistöjen kattoullakoille.

HKL muistuttaa lisättäessä asuin käyttöä alueella, jossa on raitio- ja 
metroliikennettä niistä aiheutuvasta melu- ja tärinähaitasta. Kiinteistön 
muuttaminen asuin käyttöön pitää valmistella siten, että olemassa 
oleva raitioliikenne ei aiheuta haittaa asuin mukavuudelle. Lisäksi 
suunnittelualue on Kaisaniemen (Helsingin yliopiston) metroaseman 
sisäänkäynnin yhteydessä ja siitä aiheutuva haitta on otettava 
huomioon. Muuten HKL:llä ei ole huomauttamista suunnitelmaan.

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 18.6.2013

HEL 2012-004893 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta 
Kluuviin kortteli 2002 tonteille 4. ja 6. Kaupunginmuseo tarkastelee 
hanketta rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta. 
Kaupunginmuseo on tutustunut 26.4.2013 päivättyyn 
asemakaavaluonnokseen ja on päättänyt lausua kantanaan seuraavaa.

Kiinteistö Vuorikatu 8 koostuu arkkitehti John Settergrenin vuonna 1906 
suunnittelemasta myöhäisjugendia edustavasta viisikerroksisesta 
katurakennuksesta, sekä vuonna 1897 Waldemar Aspelinin 
suunnittelemasta kolmikerroksisesta piharakennuksesta. Ruotsalaisen 
arkkitehdin John Settergrenin suunnittelemat kohteet Helsingissä 
muodostavat persoonallisen ja kansainvälisen joukon rakennuksia 
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1900-luvun vaihteen arkkitehtuurin piirissä. Rakennuksella on korkea 
rakennus- ja kulttuurihistoriallinen arvo, joka on kaavaluonnoksessa 
huomioitu sr-1 merkinnällä. Piharakennuksella, matkustajakoti 
Mekkana muistetulla kohteella, on huomattavan korkea rakennus- ja 
kulttuurihistoriallinen arvo, joka on hyvin säilynyt nykypäivään. 
Piharakennuksen ulkoasun, porrashuoneen ja tilarakenteen 
autenttisuutta ja säilyneisyyttä tukee asemakaavaluonnoksen merkintä 
sr-1.

Kaisaniemenkatu 3 rakennus on arkkitehti Elias Paalasen vuonna 1924 
suunnittelema, ja se valmistui seuraavana vuonna 1925. Rakennus on 
ensimmäinen murtokatuna suunnitellun Kaisaniemenkadun varrelle 
rakennetuista uusista liike- ja asuinrakennuksista. Kohde on 
luonteenomainen esimerkki 1920-luvun suurkaupunkimiljöön ihanteista. 
Kaisaniemenkatu 3 on kulttuurihistoriallinen, rakennustaiteellinen ja 
kaupunkikuvallinen merkkirakennus, jonka arvo tulee huomioida 
asemakaavan suojelumerkinnöin sr-2. Oleellista on tällöin julkisivujen 
ja kaupunkikuvallisena dominanttina vaikuttavan nurkkatornin 
säilyminen muodoltaan ehjänä, sekä kokonaisuuden massoittelun ja 
kattomaiseman eheys ja luonteva tyylinmukaisuus. 

Kaupunginmuseon kannan mukaan Kaisaniemenkadun varren matalan 
ullakkotilan ensisijainen käyttötarkoitus tulisi varata talotekniikalle. 
Mikäli ullakkomuutosta asuinkäyttöön suunnitellaan, tulee katonharjaa 
seuraavien uusien ullakonikkunoiden lähtökohdat hakea viereisen 
Kaisaniemenkatu 1 (W.G. Palmqvist, 1929) kiinteistön alkuperäisistä 
ullakon vaakasuuntaisista ikkunoista, viitesuunnitelman 
pystyikkunoiden sijaan. Ikkunalinja tulee sijaita sisäänvedettynä, 
mahdollisimman huomaamattomasti näkymien katveessa. 
Kadunpuoleisille katonlappeille ei tule sallia lapeikkunoiden 
sijoittamista, merkintä tulee kaupunginmuseon mukaan poistaa 
asemakaavaluonnoksen määräyksistä. 

Kaisaniemenkatu 3 kiinteistön porrashuoneet on suunniteltu 
tyylinmukaisesti monumentaaliseksi tilasarjaksi. Porrashuoneiden 
nykyinen pintakäsittely sekä huoneistojen ovien modernisointi on 
heikentänyt porrashuoneiden arvoa, joka kuitenkin on tulevissa 
muutostöissä mahdollista palauttaa. Kaupunginmuseon kannan 
mukaan myös Kaisaniemenkatu 3 porrashuoneet tulisi asemakaavassa 
huomioida suojelumerkinnöin.

Lisätiedot
Mikko Lindqvist, tutkija, puhelin: +358 9 310 36973

mikko.lindqvist(a)hel.fi

Rakennusvirasto 14.6.2013
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HEL 2012-004893 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 
Kluuvin asemakaavaluonnoksesta 17.6.2013 mennessä.

Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavamuutokseen. 
Rakennusvirasto puoltaa asemakaava muutoksen hyväksymistä.

12.11.2012 Lausunto annettu

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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§ 305
Sörnäisten katualueen asemakaavan hyväksyminen ja korttelin 252 
osan sekä katu- ja satama-alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 
12302, Vilhonvuorenkadun jatke)

HEL 2013-012526 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 10. kaupunginosan (Sörnäinen, Hanasaari, Kalasatama) 
katualueen asemakaavan ja osan korttelia 252 sekä satama- ja 
katualueen asemakaavan muutoksen (muodostuvat uudet korttelit 
10649 ja 10650) 4.11.2014 päivätyn ja 21.4.2015 muutetun 
piirustuksen nro 12302 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta 
ilmenevin perustein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12302 kartta, 
päivätty 4.11.2014, muutettu 21.4.2015

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12302 selostus, 
päivätty 4.11.2014, muutettu 21.4.2015 ja täydennetty 12.11.2015 

3 Havainnekuva 4.11.2014
4 Tilastotiedot
5 Vuorovaikutusraportti 4.11.2014, täydennetty 21.4.2015
6 Osa päätöshistoriaa, Internet-versio

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes), Helsinki

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella mahdollistetaan 
Kalasataman katuverkon täydentyminen, kiireellisen Kalasataman 
jakelusähköaseman toiminnan aloittaminen sekä toimistotalon 
rakentaminen kaupunkikuvallisesti tärkeään paikkaan 
voimalaitosalueen reunaan Sörnäisten rantatien varrelle. 
Rakennusoikeus on 12 500 k-m² liike- ja toimitilarakennusten 
korttelialueella ja 820 k-m² energiahuollon korttelialueella.

Esittelijän perustelut

Alueen sijainti
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Alue sijaitsee itäisessä kantakaupungissa, Suvilahden voimalaitoksen 
RKY-alueen eteläpuolella. Lännessä alue rajautuu Sörnäisten 
rantatiehen ja idässä Parrulaituriin. Etelässä aluetta rajaavat Parrukatu 
sekä Hanasaaren voimalaitos.

Lähtökohdat

Kalasataman osayleiskaavan (Sörnäistenranta ja Hermanninranta) nro 
11650 (tullut voimaan 14.3.2008) mukaan alue on energiahuollon 
aluetta (2. vaihe, uuden rakennettavan voimalaitoksen toiminta-aika) 
sekä palvelujen ja hallinnon aluetta. Se on myös aluetta, jolla on 
erityinen yhdyskuntateknisen huollon suunnittelutarve.

Suurimmassa osassa aluetta on voimassa asemakaava vuodelta 1956. 
Kaavan mukaan alue on tehdaskorttelia (TK). Pieni osa alueesta on 
asemakaavoittamatonta.

Alue on Helsingin kaupungin omistuksessa. Helen Oy hallinnoi osaa 
alueesta.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sisältö ja perustelut

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella mahdollistetaan 
Vilhonvuorenkadun jatkeen rakentaminen osaksi Kalasataman 
katuverkkoa. Lisäksi mahdollistetaan toimitilarakennuksen 
rakentaminen Sörnäisten rantatien varteen sekä muodostetaan tontti 
Kalasataman jakelusähköasemalle. 

Kalasataman kokoojakaduksi ja eteläosan sisääntulokaduksi 
rakennettava Vilhonvuorenkadun jatke yhdistää Sörnäisten rantatien, 
Koksikadun ja Parrulaiturin. Se avaa kulku- ja näkymäakselin 
Sörnäisten Kurvista aina merelle asti. 

Vilhonvuorenkadun jatke on joukkoliikenteen yhteys Sörnäisten 
rantatieltä Kalasataman metroasemalle. Kadulla varaudutaan sekä 
linja-autoliikenteeseen että myöhemmin raitioliikenteeseen. Pyöräilyn 
pääreitistön osana toimivalle katuosuudelle rakennetaan yksisuuntaiset 
pyörätiet tai pyöräkaistat.

Toteuttaminen

Vilhonvuorenkadun jatkeen, sähköaseman ja tulevan 
toimitilarakennuksen tieltä puretaan joitakin rakennuksia ja rakennelmia 
kuten voimalaitoksen toimistorakennus (Parrukatu 2), 
huoltoasemarakennus ja varastorakennus (Parrukatu 4). 

Kunnallisteknisten järjestelmien rakentaminen edellyttää koko 
katuyhteyden toteuttamista kerralla.  Toimistorakennuksen 
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toteuttaminen on mahdollista sen jälkeen kun uusi sähköasema on 
otettu käyttöön. Ennen mahdollisen raitiotieyhteyden toteuttamista tulee 
110 kV ilmajohdon pylväs siirtää.  

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vaikutukset ja kustannukset

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmistelun yhteydessä on 
arvoitu sen toteuttamisen vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, 
kaupunkikuvaan, liikenteeseen sekä teknisen huollon järjestämiseen ja 
yhdyskuntatalouteen. Erityisesti on selvitetty Sörnäisten rantatien 
aiheuttamia ilmanlaatu- ja meluvaikutuksia sekä rakentamisen 
edellytyksiä voimalaitoksen läheisyydessä.

Alue on rakennettavuudeltaan vaativa paksujen sekalaisten täyttöjen, 
täyttöjen alla olevan savikerroksen ja olemassa olevien rakenteiden 
takia. Alueen maaperä on etenkin Vilhonvuorenkadun jatkeen 
katualueen kohdalla erittäin pilaantunutta.

Kaava-alueen toteuttaminen aiheuttaa kaupungille seuraavat 
kustannukset:

Rakennusten purkutyöt 2 milj. euroa
Johtosiirrot 2 milj. euroa
Pilaantuneen maaperän 
kunnostaminen

7 milj. euroa

Katujen ja aukioiden rakentaminen 6 milj. euroa
  
Yhteensä 16–18 milj. euroa

Toimitilatontin rakennusoikeuden myynnistä kaupungin on arvioitu 
saavan noin 5 milj. euroa tonttituloja.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta. 

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty kaavaselostuksen 
liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. 
Vireilletulosta on ilmoitettu myös kaavoituskatsauksessa ja hankkeesta 
on järjestetty yleisötilaisuus v. 2014. 

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä 
asianomaisten hallintokuntien, liikelaitosten ja kuntayhtymien sekä 
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Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kanssa. Hanke on myös esitelty 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Viranomaisten kannanotot kohdistuivat voimalaitostoiminnan 
aiheuttamiin mahdollisiin melu- ja ilmanlaatuhaittoihin sekä 
turvallisuusriskeihin, raitiovaunuliikenteen linjauksiin, pysäkin paikkoihin 
ja tilantarpeeseen sekä liikenteen aiheuttamaan meluun ja tärinään, 
jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuteen ja toimivuuteen sekä 
johtosiirtoihin.

Kannanotot on otettu huomioon kaavaehdotusta valmisteltaessa. 

Esitetty mielipide

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on kirjeitse esitetty yksi 
mielipide, joka koski asemakaavan muutosluonnosta. Kallio-Seura ry 
ilmoitti mielipiteessään, että sillä ei ole huomauttamista 
kaavamuutoksen suhteen. 

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

Lausunnot

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti 
nähtävillä 5.12.2014–12.1.2015. Ehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa pelastuslautakunta, yleisten 
töiden lautakunta, kaupunginmuseo, kiinteistövirasto, ympäristökeskus, 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Liikennelaitos -liikelaitos (HKL), 
Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy sekä Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus. Lautakuntien lausuntojen käsittelyyn ei 
ole liittynyt äänestyksiä.

Ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosehdotuksesta,  Liikennelaitos -liikelaitoksella (HKL) ei ollut 
lisättävää aiemmin kaavaluonnoksesta antamaansa kannanottoon.

Kaupunginmuseo pitää tärkeänä, ettei uusi energiahuollon korttelialue 
olennaisesti heikennä Suvilahden tapahtumakentän tai muun 
kulttuurikeskuksen toimintaa tai kehittämistä. Tilanne edellyttää 
kaupunkikuvallisesti korkeatasoista ja ympäristöön sovittuvaa 
ratkaisua, jossa huomioidaan näkymät Suvilahden voimala-alueelle ja 
vanhojen Suvilahden tehdasrakennusten kaupunkikuvallinen asema.
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Pelastuslautakunta toteaa, että raitiotieliikenteen ajojärjestelyissä ja 
virroitinlinjojen sijoittelussa ja istutuksissa sekä 
kadunvarsipysäköintijärjestelyissä tulee huomioida, että 
pelastustoiminta onnettomuuden sattuessa on mahdollista. Yleisten 
töiden lautakunta toteaa lausunnossaan, että jatkosuunnittelussa tulee 
kiinnittää huomiota riittäviin tilavarauksiin jalankululle ja pyöräilylle.

Kiinteistövirasto huomauttaa, ettei kaavaehdotuksessa ole arvioitu 
miten arvioidut maaperän pilaantumisen kustannukset jakautuvat liike- 
ja toimitilatontin ja kadun välillä. Lisäksi ehdotuksessa ei käy ilmi, jääkö 
liike- ja toimitilatontille vanhojen rakennusten purun jälkeen 
voimalaitoksen käyttämiä energiaverkkoja.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) toteaa, että 
kaavan toteuttaminen aiheuttaa vesihuollon johtosiirtoja, joiden 
kustannuksiksi on kaavaselostuksessa arvioitu 2 miljoonaa euroa. 
Vesihuollon uudisrakentamista ei ollut kaavaselostuksessa esitetty eikä 
arvioitu sen kustannuksia.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) pitää tärkeänä, että 
Kalasataman raitioteiden yleissuunnittelu laaditaan tiiviissä 
yhteistyössä HSL:n kanssa.

Helen Oy toteaa, että Helsingin Energian yhtiöittäminen yhteydessä 
vuoden vaihteessa tehtyjen kiinteistöjärjestelyjen yhteydessä pääosa 
alueesta ja rakennuksista siirtyi tilakeskuksen hallintaan. Johtojen 
siirtotarpeet ja tulevien johtojen sijainnit on syytä esittää 
Vilhonvuorenkadun jatkeen ja Sörnäistentunnelin asemakaavojen 
yhdistetyssä teknisten verkostojen tarkennetussa 
sijoitussuunnitelmassa. Voimalaitostoiminnan kannalta katsoen 
kadunrakentamisen voisi tehdä yhdessä vaiheessa. Tällöin kadun alle 
voisi rakentaa oikea-aikaisesti tarvittavat Sörnäistenniemen 
asuinaluetta palvelevat sähkökaapelit ja kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysjohdot.

Helen Sähköverkko Oy toteaa lausunnoissaan, että kaavassa tulee 
näkyä riittävä tilavaraus sähkönsiirtoyhteyksille katurakenteessa. 
Kaavaehdotuksen mahdollistama katuyhteys on välttämätön alueen 
infrajärjestelmien mahdollisimman pysyvän sijoittamisen kannalta. 
Katuyhteys on oltava valmiina infran rakentamista varten vuoden 2016 
aikana. Kaavaehdotukseen tulee lisätä merkintä voimajohdon 
johtoalueesta, joka on 15 metriä johdon keskilinjasta molempiin 
suuntiin.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo, että 
asemakaavan muutos noudattaa yleispiirteisempiä suunnitelmia ja 
täydentää jo olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Kaavamuutos 
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jäsentää katukuvaa ja huomioi vanhat voimalaitosalueet. Toimitilan 
kaavamääräyksissä tulee kuitenkin  huomioida liike- ja toimistotilojen 
lisäksi mahdollisten kokoontumistilojen melutasoarvojen alittuminen. 

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet 
vuorovaikutusraportissa.

Asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt asemakaava- ja 
asemakaavanmuutosehdotukseen tarkistuksia Helen Oy:n lausunnon 
ja jatkosuunnittelun johdosta.  Muutokset ilmenevät tarkemmin 
kaavaselostuksesta ja kaupunkisuunnitteluviraston lausunnosta.

Muitten lausuntojen ei ole katsottu edellyttävän tarkistuksia 
kaavaehdotukseen.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa Uudenmaan ELY-keskuksen 
lausunnon johdosta, että kaavamääräyksellä on osoitettu rakennuksen 
julkisivuille kohdistuva päiväaikainen keskiäänitaso, jonka mukaan 
ulkovaipan kokonaisääneneristävyys tulee mitoittaa. Esitetyssä 
muodossa kaavamääräys nimenomaan ei sido 
ääneneristävyysvaatimusta liike- ja toimistohuoneille sallittuun 
korkeampaan äänitasoon, vaan ottaa huomioon sen, että 
liikennemelulle alttiiden julkisivujen suuntaan saattaa sijoittua myös 
tiloja, joissa tulee tavoitella alhaisempaa äänitasoa.

Muiden lausuntojen johdosta on todettu mm. seuraavaa: 

Asemakaavassa pyritään erityisesti huomioimaan näkymät Sörnäisten 
rantatieltä Suvilahden voimala-alueelle ja vanhojen Suvilahden 
tehdasrakennusten kaupunkikuvallinen asema osoittamalla katuaukio 
Sörnäisten rantatien varteen.

Maaperän kunnostuskustannusten on oletettu jakautuvan siten, että 
toimitilatontin kunnostuksesta aiheutuu noin 2 miljoonan euron 
kustannukset ja kadunrakentamisesta noin 5 miljoonan euron 
kustannukset. Kustannukset tarkentuvat kunnostussuunnittelun ja 
katusuunnittelun yhteydessä, jolloin selviää edellytettävä kaivusyvyys. 
Kaava on suunniteltu yhteistyössä Helen Sähköverkko Oy:n kanssa 
siten, että toimitilatontin osalta ei tarvitse tehdä 110 kV kaapeleiden 
siirtoa. Asemakaavassa on otettu huomioon joukkoliikenteen 
tilavaraukset. Vesihuollon uudisrakentamiskustannukset selvitetään 
tarkemmin jatkosuunnittelun yhteydessä.

Liikennesuunnitelmassa pyritään huomioimaan kaikkien 
liikennemuotojen riittävät tilavaraukset. Pelastustoiminnan 
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periaateratkaisuja tarkennetaan tarvittaessa raitiotien jatkosuunnittelun 
yhteydessä. Katualueelle on merkitty kaavaan huomioalue jonka 
suunnittelussa tulee ottaa huomioon voimajohdon nykyisen tai tulevan 
sijainnin mukaisesti mainittu suojavyöhyke. 

Sörnäistentunnelin, Sörnäisten rantatien sekä Hanasaaren alueella 
tullaan jatkossa tarkastelemaan tarvittavia muutoksia ja uusia 
järjestelmiä alueellisella tasolla. Alueella rakennetaan merkittäviä 
alueellisia yhdyskuntateknisiä järjestelmiä joiden toteutussuunnittelun 
sekä käynnistyvän katusuunnittelun yhteydessä täsmennetään 
sähköaseman edellyttämien rakenteiden tilavaraukset. 

Lopuksi

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuulumatonta 
aluetta.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan yksimielisen 
esityksen mukainen. Kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt esitykseen 
edellä mainittuja vähäisiä tarkistuksia ja täydentänyt asemakaavan 
muutoksen selostusta. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12302 kartta, 
päivätty 4.11.2014, muutettu 21.4.2015

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12302 selostus, 
päivätty 4.11.2014, muutettu 21.4.2015 ja täydennetty 12.11.2015 

3 Havainnekuva 4.11.2014
4 Tilastotiedot
5 Vuorovaikutusraportti 4.11.2014, täydennetty 21.4.2015
6 Osa päätöshistoriaa, Internet-versio

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes), Helsinki

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunginmuseo
Kiinteistölautakunta
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.11.2015 § 1093

HEL 2013-012526 T 10 03 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:  

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 10. kaupunginosan (Sörnäinen, 
Hanasaari, Kalasatama) katualueen asemakaavan ja osan korttelia 252 
sekä satama- ja katualueen asemakaavan muutoksen (muodostuvat 
uudet korttelit 10649 ja 10650) 4.11.2014 päivätyn ja 21.4.2015 
muutetun piirustuksen nro 12302 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 21.4.2015

HEL 2013-012526 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0942_4

10. kaupunginosan (Sörnäinen) katualuetta koskevasta 
asemakaavaehdotuksesta sekä osaa korttelista 252 sekä satama- ja 
katualuetta koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta 
(muodostuvat uudet korttelit 10649 ja 10650) annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 4.11.2014 asemakaava- ja 
asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella mahdollistetaan 
Kalasataman katuverkon täydentyminen, kiireellisen Kalasataman 
jakelusähköaseman toiminnan aloittaminen sekä toimistotalon 
rakentaminen kaupunkikuvallisesti tärkeään paikkaan Helsingin 
Energian alueelle Sörnäisten rantatien varrelle. Rakennusoikeus on 12 
500 k-m² liike- ja toimitilarakennusten korttelialueella ja 820 k-m² 
energiahuollon korttelialueella.
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Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti 
nähtävillä 5.12.2014–12.1.2015.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa pelastuslautakunta, yleisten töiden lautakunta, 
kaupunginmuseo, kiinteistövirasto, ympäristökeskus, Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymä (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymä (HSY), Liikennelaitos -liikelaitos (HKL), Helen Oy, Helen 
Sähköverkko Oy sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus.

Ympäristökeskuksella ei ole lausunnossaan (19.1.2015) 
huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta. Liikennelaitos -
liikelaitoksella (HKL) ei ole lausunnossaan (11.12.2014) lisättävää 
aiemmin kaavaluonnoksesta antamaansa kannanottoon.

Pelastuslautakunta toteaa lausunnossaan (16.12.2014), että 
raitiotieliikenteen ajojärjestelyissä ja virroitinlinjojen sijoittelussa ja 
istutuksissa sekä kadunvarsipysäköintijärjestelyissä tulee huomioida, 
että pelastustoiminta onnettomuuden sattuessa on mahdollista.

Yleisten töiden lautakunta toteaa lausunnossaan (13.1.2015), että 
jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota riittäviin tilavarauksiin 
jalankululle ja pyöräilylle.

Kaupunginmuseo pitää tärkeänä lausunnossaan (1.12.2014), ettei 
kaavan uusi energiahuollon korttelialue olennaisesti heikennä 
Suvilahden tapahtumakentän tai muun kulttuurikeskuksen toimintaa tai 
kehittämistä. Tilanne edellyttää kaupunkikuvallisesti korkeatasoista ja 
ympäristöön sovittuvaa ratkaisua, jossa huomioidaan näkymät 
Suvilahden voimala-alueelle ja vanhojen Suvilahden 
tehdasrakennusten kaupunkikuvallinen asema.

Kiinteistövirasto toteaa lausunnossaan (9.12.2015), ettei 
kaavaehdotuksessa ole arvioitu, miten arvioidut maaperän 
pilaantumisen kustannukset jakautuvat liike- ja toimitilatontin ja kadun 
välillä. Lisäksi ehdotuksessa ei käy ilmi, jääkö liike- ja toimitilatontille 
vanhojen rakennusten purun jälkeen voimalaitoksen käyttämiä 
energiaverkkoja. 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) pitää (7.1.2015) 
lausunnossaan tärkeänä, että Kalasataman raitioteiden yleissuunnittelu 
laaditaan tiiviissä yhteistyössä HSL:n kanssa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) toteaa 
lausunnossaan (20.1.2015), että kaavan toteuttaminen aiheuttaa 
vesihuollon johtosiirtoja, joiden kustannuksiksi on kaavaselostuksessa 
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arvioitu 2 miljoonaa euroa. Vesihuollon uudisrakentamista ei ollut 
kaavaselostuksessa esitetty eikä arvioitu sen kustannuksia.

Helen Oy toteaa lausuntonaan (26.1.2015), että johtojen siirtotarpeet ja 
tulevien johtojen sijainnit on syytä esittää Vilhonvuorenkadun jatkeen ja 
Sörnäistentunnelin asemakaavojen yhdistetyssä teknisten verkostojen 
tarkennetussa sijoitussuunnitelmassa. Voimalaitostoiminnan kannalta 
katsoen kadunrakentamisen voisi tehdä yhdessä vaiheessa. Tällöin 
kadun alle voisi rakentaa oikea-aikaisesti tarvittavat Sörnäistenniemen 
asuinaluetta palvelevat sähkökaapelit ja kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysjohdot. 

Helen Sähköverkko Oy toteaa lausunnoissaan (29.8.2014) ja 
(22.01.2015), että kaavassa tulee näkyä riittävä tilavaraus 
sähkönsiirtoyhteyksille katurakenteessa. Kaavaehdotuksen 
mahdollistama katuyhteys on välttämätön alueen infrajärjestelmien 
mahdollisimman pysyvän sijoittamisen kannalta. Katuyhteys on oltava 
valmiina infran rakentamista varten vuoden 2016 aikana. 
Kaavaehdotukseen tulee lisätä merkintä voimajohdon johtoalueesta, 
joka on 15 metriä johdon keskilinjasta molempiin suuntiin.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että pelastustoiminnan 
periaateratkaisuja tarkennetaan tarvittaessa raitiotien jatkosuunnittelun 
yhteydessä. Liikennesuunnitelmassa pyritään huomioimaan kaikkien 
liikennemuotojen riittävät tilavaraukset. Asemakaavassa pyritään 
erityisesti huomioimaan näkymät Sörnäisten rantatieltä Suvilahden 
voimala-alueelle ja vanhojen Suvilahden tehdasrakennusten 
kaupunkikuvallinen asema osoittamalla katuaukio Sörnäisten rantatien 
varteen. Maaperän kunnostuskustannusten on oletettu jakautuvan 
siten, että toimitilatontin kunnostuksesta aiheutuu noin 2 miljoonan 
euron kustannukset ja kadunrakentamisesta noin 5 miljoonan euron 
kustannukset. Kustannukset tarkentuvat kunnostussuunnittelun ja 
katusuunnittelun yhteydessä, jolloin selviää edellytettävä kaivusyvyys. 
Kaava on suunniteltu yhteistyössä Helen Sähköverkko Oy:n kanssa 
siten, että toimitilatontin osalta ei tarvitse tehdä 110 kV kaapeleiden 
siirtoa. Asemakaavassa on otettu huomioon joukkoliikenteen 
tilavaraukset. Vesihuollon uudisrakentamiskustannukset selvitetään 
tarkemmin jatkosuunnittelun yhteydessä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa lisäksi, että Sörnäistentunnelin, 
Sörnäisten rantatien sekä Hanasaaren alueella tullaan jatkossa 
tarkastelemaan tarvittavia muutoksia ja uusia järjestelmiä alueellisella 
tasolla. Merkintä Vilhonvuorenkadun rakentamisen toteuttamisesta 
kaksivaiheisena poistetaan lausunnon johdosta asemakaavakartasta ja 
-selostuksesta. Alueella rakennetaan merkittäviä alueellisia 
yhdyskuntateknisiä järjestelmiä joiden toteutussuunnittelun sekä 
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käynnistyvän katusuunnittelun yhteydessä täsmennetään 
sähköaseman edellyttämien rakenteiden tilavaraukset. Katualueelle on 
merkitty kaavaan huomioalue jonka suunnittelussa tulee ottaa 
huomioon voimajohdon nykyisen tai tulevan sijainnin mukaisesti 
mainittu suojavyöhyke.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa 
lausunnossaan (12.1.2014, s-posti 12.1.2015), että toimitilan 
kaavamääräyksissä tulee huomioida liike- ja toimistotilojen lisäksi 
mahdollisten kokoontumistilojen melutasoarvojen alittuminen. Opetus- 
ja kokoontumistiloissa sovelletaan melutason päiväohjearvoa 35 dB 
sekä liike- ja toimistohuoneissa päiväohjearvoa 45 dB.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että kaavamääräyksellä on osoitettu 
rakennuksen julkisivuille kohdistuva päiväaikainen keskiäänitaso, jonka 
mukaan ulkovaipan kokonaisääneneristävyys tulee mitoittaa. 
Esitetyssä muodossa kaavamääräys nimenomaan ei sido 
ääneneristävyysvaatimusta liike- ja toimistohuoneille sallittuun 
korkeampaan äänitasoon, vaan ottaa huomioon sen, että 
liikennemelulle alttiiden julkisivujen suuntaan saattaa sijoittua myös 
tiloja, joissa tulee tavoitella alhaisempaa äänitasoa.

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

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Helen Oy:n lausunnon johdosta asemakaava- ja asemakaavan 
muutosehdotukseen tehty seuraavat muutokset:

 kaavamerkintä ka -alue, joka voidaan toteuttaa 
voimalaitostoiminnan poistuttua alueelta, on muutettu 
kaavamerkinnäksi z -alue, jonka suunnittelussa tulee ottaa 
huomioon suurjännitteisen ilmajohdon suojavyöhyke.

 kaavakarttaan on lisätty määräys: "Alueelle saa rakentaa 
kalliotunneleita energiahuoltoa varten."

Kaupunkisuunnitteluvirasto on muuttanut asemakaava- ja 
asemakaavan muutosehdotusta jatkosuunnittelun johdosta 
seuraavasti:

 kaavakarttaan on lisätty merkintä +2,9 -maanpinnan 
likimääräinen korkeusasema.

 kaavakarttaan on lisätty merkintä: tunneli, jonka kohdalla ei saa 
louhia siten, että tunnelille aiheutuu haittaa.

 Kaavakarttaan on lisätty määräys: "kadun korkeustason 
toteutussuunnittelun yhteydessä tulee ottaa huomioon 
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tulvasuojelu ja ennusteen merenpinnan noususta Hanasaaren 
alueella."

 Kaavakartasta on poistettu määräys: "K-korttelialueella tontille 
tulee rakentaa yksi vähintään 1,2 m syvä, 1,8 m leveä ja 2,2 m 
korkea kadulle avautuva, ovellinen tila yhdyskuntateknisen 
huollon jakokaappeja varten, jossa ei saa olla alapohjaa. Tilan 
tulee mahdollistaa putkivedot vähintään 1,0 m kadunpinnan 
tason alapuolelta."

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

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole 
olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 
Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien kanssa ja 
niitä, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen.

Lisätiedot
Pia Kilpinen, arkkitehti, puhelin: 310 37443

pia.kilpinen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 13.01.2015 § 11

HEL 2013-012526 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella mahdollistetaan 
Vilhonvuorenkadun jatkeen rakentaminen osaksi Kalasataman 
katuverkkoa. Lisäksi mahdollistetaan toimitilarakennuksen 
rakentaminen Sörnäisten rantatien varteen sekä muodostetaan tontti 
Kalasataman jakelusähköasemalle. Kalasataman kokoojakaduksi ja 
eteläosan sisääntulokaduksi rakennettava Vilhonvuorenkadun jatke 
yhdistää Sörnäisten rantatien, Koksikadun ja Parrulaiturin. Se avaa 
kulku- ja näkymäakselin Sörnäisten Kurvista aina merelle asti.

Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota riittäviin tilavarauksiin 
jalankululle ja pyöräilylle.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavaa ja asemakaavan 
muutosta nro 12302 edellä esitetyin huomautuksin.
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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

Ympäristölautakunta 13.01.2015 § 7

HEL 2013-012526 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi 
ympäristökeskus. 

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska se koskee asian 
valmistelua (KuntaL 91 §).

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 16.12.2014 § 143

HEL 2013-012526 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan 
(Sörnäinen) Asemakaavasta ja asemakaavamuutoksesta nro. 12302 
seuraavan lausunnon: 

Raitiotieliikenteen ajojärjestelyissä ja virroitinlinjojen sijoittelussa ja 
istutuksissa ja kadunvarsipysäköintijärjestelyissä 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 §
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Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pekka Ronkainen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31031238

pekka.ronkainen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 11.12.2014

HEL 2013-012526 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:n kannanottoa 
Vilhovuorenkadun jatkeen asemakaavasta ja asemakaavan 
muutoksesta nro 12302. Suunnittelualue rajautuu lännessä Sörnäisten 
rantatiehen, idässä Parrulaituriin ja suunnittelualueen eteläpuolelle 
sijoittuu Hanasaaren voimalaitos.

Vilhonvuorenkadun jatke on joukkoliikenteen yhteys Sörnäisten 
rantatieltä Kalasataman metroasemalle. Kadulla varaudutaan sekä 
linja-autoliikenteeseen että myöhemmin raitioliikenteeseen.

Liikennelaitos on lausunut aiemmin kaavaluonnoksesta 13.5.2014 
seuraavaa: 

HKL:n näkemyksen mukaan suunniteltu raitiotievaraus on hyvä 
säilyttää suunnittelun tässä vaiheessa mukana. Kalasataman 
raitiotielinjauksista ei ole tehty verkostollista suunnitelmaa ja päätöstä, 
joten suunnittelun tässä vaiheessa on syytä varautua siihen, että 
raitiotie voidaan toteuttaa tarvittaessa mille tahansa katuosuudelle 
noudattaen hyvän raitiotieradan suunnitteluperiaatteita. Raitiotierata 
tulee suunnitella siten, että se takaa raitiovaunulle nopean ja 
häiriöttömän kulun omalla kaistallaan. Raitiotien pysäkit tulee 
suunnitella siten, että ne palvelevat mahdollisimman suurta määrää 
matkustajia ja pysäkkiväli pysyy siten riittävän pitkänä nopean 
liikennöinnin tarpeita varten. Kaavoitettaessa rakentamista 
raitiotieradan läheisyyteen tulee kiinnittää huomiota siihen, että 
raitiovaunuliikenteestä aiheutuu aina jonkin verran melua ja tärinää, 
joka saattaa asettaa vaatimuksia ja rajoitteita talojen suunnitteluun ja 
käyttöön. Liikennelaitoksella ei ole tällä hetkellä lisättävää aiemmin 
lausuttuun kannanottoon.

13.5.2014 Lausunto annettu

Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691
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jaakko.laurila(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 9.12.2014

HEL 2013-012526 T 10 03 03

Kiinteistövirasto toteaa, että Sörnäisten asemakaava- ja 
asemakaavamuutosehdotus nro 12302 on tarpeen Vilhonvuorenkadun 
jatkeen toteuttamiseksi. Asemakaava- ja asemakaavamuutosehdotus 
mahdollistaa myös toteuttaa Sörnäisten rantatien laitaan 
kaupunkikuvallisesti merkittävän liike- ja toimitilarakennuksen (12 500 
k-m²) ja Vilhonvuorenkadun jatkeen reunaan uuden jo rakenteilla 
olevan sähköaseman. Vilhonvuorenkadun jatkeen ja liike- ja 
toimitilarakennuksen toteuttaminen edellyttää Suvilahden 
voimalaitoksen vanhan toimistorakennuksen, ABC-deli- ja 
huoltoasemarakennuksen sekä Helsingin Energian 
varastorakennuksen purkamista. 

Kadun ja liike- ja toimitilatontin maanrakennustöissä tulee 
kaavaehdotuksen mukaan varautua maanperän pilaantuneisuuden 
kunnostamiseen noin seitsemällä miljoonalla eurolla. Ehdotuksessa ei 
kuitenkaan ole arvioitu, mitenkä arvioitu maaperän pilaantumisen 
kustannukset jakautuvat liike- ja toimitilatontin ja kadun välillä. Lisäksi 
ehdotuksessa ei käy ilmi, jääkö liike- ja toimitilatontille vanhojen 
rakennusten purun jälkeen voimalaitoksen käyttämiä energiaverkkoja. 
Kiinteistövirasto toteaa, että kaupunkikuvallisesti uuden liike- ja 
toimitilarakennuksen toteutuminen muodostuu haasteelliseksi, mikäli 
maaperän puhdistamisesta ja jäljelle mahdollisesti jäävistä 
energiaverkoista aiheutuvat kustannukset tontin osalta muodostuvat 
merkittäviksi. 

Kiinteistövirastolla ei ole muuten huomautettavaa 
kaavamuutosehdotuksen johdosta.

Lisätiedot
Pasi Lehtiö, toimistopäällikkö, puhelin: 310 36448

pasi.lehtio(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 1.12.2014

HEL 2013-012526 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 14.11.2014
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Sörnäisten asemakaavasta ja asemakaavan muutosehdotuksesta nr. 
12302. Kaupunginmuseo on tutustunut suunnitteluaineistoon, ja 
tarkastelee hanketta rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta.

Suvilahden voimalaitosalue kuuluu Museoviraston listaamien 
Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 
listaukseen RKY 2009. Käsillä oleva kaava-alue rajoittuu RKY-alueen 
lounaisreunaan. 

Suunnitellut uudet rakennukset sijoittuvat kaupunkikuvallisesti 
keskeiselle sijaintipaikalle, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alueiden 
tuntumaan. Kaupunginmuseo pitää tärkeänä, ettei kaavan uusi 
energiahuollon korttelialue olennaisesti heikennä Suvilahden 
tapahtumakentän tai muun kulttuurikeskuksen toimintaa tai 
kehittämistä. Tilanne edellyttää kaupunkikuvallisesti korkeatasoista ja 
ympäristöön sovittuvaa ratkaisua, jossa huomioidaan näkymät 
Suvilahden voimala-alueelle ja vanhojen Suvilahden 
tehdasrakennusten kaupunkikuvallinen asema. Uuden Sörnäisten 
rantatien varren liike- ja toimitilarakennuksen korttelin kohdalle on 
merkitty väistyväksi arkkitehti Lauri Pajamiehen/HKR suunnittelema 
Suvilahden höyryvoimalaitoksen huolto- ja kytkinlaitos vuodelta 1956. 
Rakennusta ei ole merkitty säilytettävien rakennusten joukkoon alueen 
osayleiskaavassa. 

Kaupunginmuseolla ei ole huomauttamista asemakaavan 
muutosehdotuksesta.

Lisätiedot
Mikko Lindqvist, arkkitehti, puhelin: +358 9 310 36973

mikko.lindqvist(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 04.11.2014 § 339

HEL 2013-012526 T 10 03 03

Ksv 0942_4, Vilhonvuorenkatu, karttaruutu H4/R1

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 4.11.2014 päivätyn 10. kaupunginosan (Sörnäinen, Hanasaari, 
Kalasatama) katualueen asemakaavaehdotuksen ja osan 
korttelia 252 sekä satama- ja katualueen asemakaavan 
muutosehdotuksen (muodostuvat uudet korttelit 10649 ja 10650) 
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nro 12302 hyväksymistä

 asemakaavan muutosehdotuksen asettamista nähtäville 30 
päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. 

Samalla lautakunta päätti

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin 
mielipiteisiin

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat 
lausunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen 
vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta 
ehdotuksen sisältöä.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Pia Kilpinen, arkkitehti, puhelin: 310 37443

pia.kilpinen(a)hel.fi
Johanna Iivonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37137

johanna.iivonen(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, melu- ja ilmanlaatuselvitykset, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Helena Färkkilä-Korjus, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 
37325

helena.farkkila-korjus(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi

Rakennusvirasto 23.4.2014

HEL 2013-012526 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1152-00/14 ja 
asemakaavaluonnoksesta 28.4.2014 mennessä.
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Asemakaavan muutosalue sijaitsee 10. kaupunginosassa (Sörnäinen) 
ja koskee osaa korttelista 252 ja satama- sekä katualuetta. 
Muutoksessa muodostuu uudet korttelit 10649 ja 10650. Alue sijaitsee 
itäisessä kantakaupungissa, Suvilahden voimalaitosalueen 
eteläpuolella.

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Kalasataman katuverkon 
täydentyminen, kiireellisen Kalasataman jakelusähköaseman toiminnan 
aloittaminen sekä toimistotalon rakentaminen kaupunkikuvallisesti 
tärkeään paikkaan Helsingin energian alueelle Sörnäisten rantatien 
varrelle. Rakennusoikeus on 1500 k-m2 liike- ja toimitilarakennusten 
korttelialueella ja 820 k-m2 energiahuollon korttelialueella. 
Kalasataman kokoojakaduksi ja eteläosan sisääntulokaduksi 
rakennettava Vilhonvuorenkadun jatke yhdistää Sörnäisten rantatien, 
Koksikadun ja Parrulaiturin. 

Toimitilarakennuksella täydennetään alueen kaupunkikuvaa sekä 
rajataan katualue selkeämmin siten, että Suvilahden RKY-alueen 
rakennukset huomioidaan. Sörnäisten rantatien toisen reunan rajaavat 
pääosin kuusikerroksiset toimisto- ja pienteollisuuskorttelit. 
Asemakaavaan sisällytetään Kalasataman jakelusähköasema. 
Sähköasema palvelee Kalasataman uutta rakennetta. Sähköasemalle 
on myönnetty rakennuslupa 8.10.2013 ja se valmistuu alueelle vuonna 
2015. Asemakaavassa sähköasemalle osoitetaan tontti.

Asemakaavan muutosluonnos on osayleiskaavan vastainen siltä osin, 
että Vilhonvuorenkadun jatkeen toteutuksen kakkosvaihe rakentuu 
energiahuollon alueelle. Kyseinen katualueen osa voidaan toteuttaa 
viimeistään voimalaitostoimintojen poistuttua osa-alueelta.

Vilhonvuorenkadun ja Sörnäisten rantatien risteysalue tulee jatkossakin 
olemaan vilkas, joten jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuteen ja 
toimivuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Jalankulkumassat 
tulevat  olemaan varsin mittavia Suvilahdessa järjestettävien 
tapahtumien aikana. Alueen esteettömyystasosta puhuttaessa olisi 
hyvä käyttää nimitystä "perustason esteettömyyden alue".

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä muuta huomautettavaa 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tai asemakaavaluonnokseen.

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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§ 306
Pitäjänmäen korttelin 46016 tonttien 6, 11 ja 14 asemakaavan 
muuttaminen (nro 12271, Hiomotie 2-6 ja 10)

HEL 2011-004143 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Pitäjänmäen yritysalue) 
korttelin 46016 tonttien 6, 11 ja 14 asemakaavan muutoksen 29.4.2014 
päivätyn piirustuksen nro 12271 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12271 kartta, päivätty 29.4.2014
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12271 selostus, päivätty 

29.4.2014, täydennetty 25.8.2014
3 Viistoilmakuva, 29.4.2014
4 Viistoilmakuva
5 Tilastotiedot
6 Osa päätöshistoriaa, Internet-versio

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutoksessa kolmen tontin käyttötarkoitus muuttuu 
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueesta (T) 
toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY). Asemakaavan muutos 
mahdollistaa olemassa olevien työpaikkarakennusten joustavamman 
käytön yritysten muuttuviin tarpeisiin. Alueen rakennusoikeus ei muutu.

Esittelijän perustelut

Alueen sijainti

Alue sijaitsee Pitäjänmäen yritysalueen keskiosassa. 

Lähtökohdat

Tonttien 46016/11 ja 14 omistaja ja tontin 46016/6 haltija ovat hakeneet 
kaavamuutosta kolmelle teollisuustontilleen siten, että tonttien 
käyttötarkoitus muutetaan teollisuus- ja varastorakennusten 
korttelialueesta (T) toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY). Muutos 
mahdollistaa rakennuksien joustavamman käytön yritysten muuntuviin 
tarpeisiin. 

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi, 
jota kehitetään toimitilavaltaisena. 
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Tonteilla on voimassa asemakaava vuodelta 1991. Tonttien 
rakennusoikeudet on määritelty tonttikohtaisesti erikseen 
maanpäällisenä kerrosalana ja erikseen kellarissa sallittuna 
kerrosalana. Rakennusoikeudet tonteilla vastaavat 
tonttitehokkuuslukuja e  = 2,2–2,78. 

Tonteilla on 5–6-kerroksiset, 1980- ja 1990-luvuilla rakennetut 
teollisuus- ja varastorakennukset. Hiomotiellä ja sen ympäristössä on 
vastaavia eri vuosikymmenillä rakennettuja työpaikkarakennuksia.

Kaikilla kolmella tontilla rakennusoikeus on käytetty lähes 
täysmääräisesti. Tontilla 46016/14 (Hiomotie 2-4) on suunnitteilla 
korjaus- ja muutoshanke pääasiassa toimisto- ja liikekäyttöön.

Asemakaavan muutoksen sisältö ja sen perustelut

Tonttien käyttötarkoitus on muutettu teollisuus- ja varastorakennusten 
korttelialueesta (T) toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY). 
Toimistotilojen aikaisempi enimmäisrajoitus poistuu (45 % rakennetusta 
kerrosalasta). Aikaisempi rakennuksen enimmäiskorkeusmääräys (23 
metriä) on korvattu enimmäiskerroslukumerkinnällä (VII). 
Autopaikkamääräys muutetaan yritysalueen muiden tonttien uusien 
asemakaavojen mukaiseksi: toimitilat vähintään 1 ap/100 k-m² ja 
enintään 1 ap/75 k-m². Tonteille on muutoksen jälkeen mahdollista 
lisätä autopaikkoja muuttamalla kellaritiloja ja/tai rakentamalla 
pihakansia. Autopaikkavelvoite ei koske maanalaisia tiloja, joten 
autopaikkojen vähimmäisvelvoite täyttyy nyt jo toteutetuilla paikoilla. 
Polkupyöräpaikkoja tulee sijoittaa tontille vähintään 1 pp/90 k-m².

Toimitilarakennuksissa sallitaan liiketilojen sijoittaminen 
pohjakerrokseen. Päivittäistavaramyymälää saa tontilla olla yhteensä 
enintään 500 k-m².

Alueella on hyväksytty vastaavanlaisia muutoksia myös muilla 
teollisuustonteilla.

Pitäjänmäen yritysalueelle valmistellaan kevään 2014 aikana 
maankäytön periaatteet. Luonnoskartta alueen periaatteista on ollut 
nähtävänä tammi-helmikuussa 2014, ja siinä kortteli 46016 on esitetty 
säilytettäväksi työpaikka-alueena. Tämä kaavamuutos on maankäytön 
periaateluonnoksen mukainen.

Asemakaavamuutoksen vaikutukset

Kaavan toteuttaminen monipuolistaa alueen toimintoja. Alueella olevat 
rakennukset eivät ulkoisesti muutu merkittävästi, pihakansien 
mahdollinen rakentaminen vaikuttaa kaupunkikuvaan. Autopaikkojen 
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lisäämismahdollisuus ei olennaisesti vaikuta katuverkon toimivuuteen. 
Muutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia naapureiden ja ympäristön 
kannalta.

Asemakaavan muutoksesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on tullut vireille tontin 46016/6 haltijan Kiinteistö Oy 
Hiomotie Kympin ja tonttien 46016/11 ja 14 omistajan Keskinäinen 
työeläkevakuutusyhtiö Varman hakemusten johdosta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti. Valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 
myös Pitäjänmäen kirjastossa. 

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen ei ole esitetty mielipiteitä.

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä 
asianomaisten hallintokuntien, liikelaitosten ja kuntayhtymien kanssa.

Viranomaisten kannanotoissa ei ollut huomauttamista osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaan eikä kaavaluonnokseen. Kiinteistöviraston 
tonttiosasto on ilmoittanut, että maankäyttösopimusneuvottelut tulee 
käydä ennen asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Viranomaisten 
kannanotot ja lausunnot ovat liitteenä.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
23.5.–23.6.2014. Ehdotuksesta ei ole esitetty muistutuksia.

Lausunnot

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa kiinteistölautakunta, yleisten 
töiden lautakunta, ympäristökeskus, rakennusvalvontavirasto, Helsingin 
Energia -liikelaitos, Helen Sähköverkko Oy sekä Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä. Rakennusvalvontavirasto on 
ilmoittanut, ettei sillä ole lausuttavaa asiaan. Lautakuntien lausuntojen 
käsittelyyn ei ole liittynyt äänestyksiä.

Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa asemakaavan 
muutosehdotuksesta. Asemakaavan muutosehdotusta ei ole ollut 
muutoinkaan tarvetta tarkistaa.

Lopuksi

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään rekisteriin kuulumatonta aluetta.
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Kaavamuutokseen liittyy maankäyttösopimusmenettely. Tonttien 
46016/11 ja 14 omistajan kanssa tehty sopimus on allekirjoitettu 
28.10.2015.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan yksimielisen 
esityksen mukainen. Kaupunkisuunnitteluvirasto on täydentänyt 
asemakaavan selostusta lausuntojen osalta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12271 kartta, päivätty 29.4.2014
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12271 selostus, päivätty 

29.4.2014, täydennetty 25.8.2014
3 Viistoilmakuva, 29.4.2014
4 Viistoilmakuva
5 Tilastotiedot
6 Osa päätöshistoriaa, Internet-versio

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Sopimus 3815 

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
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rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto/Koski
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Pelastuslautakunta
Rakennuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.11.2015 § 1092

HEL 2011-004143 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, 
Pitäjänmäen yritysalue) korttelin 46016 tonttien 6, 11 ja 14 
asemakaavan muutoksen 29.4.2014 päivätyn piirustuksen nro 12271 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi
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Kaupunkisuunnitteluvirasto 25.8.2014

HEL 2011-004143 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0567_1

46. kaupunginosan (Pitäjänmäen yritysalue) korttelin 46016 tontteja 6, 
11 ja 14 koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta annetut 
lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 29.4.2014 asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutoksessa kolmen tontin käyttötarkoitus muuttuu 
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueesta (T) 
toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY). Asemakaavan muutos 
mahdollistaa olemassa olevien työpaikkarakennusten joustavamman 
käytön yritysten muuttuviin tarpeisiin. Alueen rakennusoikeus ei muutu. 

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
23.5.–23.6.2014.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa kiinteistölautakunta, yleisten töiden lautakunta, 
ympäristökeskus, rakennusvalvontavirasto, Helsingin Energia -
liikelaitos, Helen Sähköverkko Oy sekä Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä. Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa 
asemakaavan muutosehdotuksesta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, ettei lausunnoissa esitetty 
muutoksia asemakaavan muutosehdotukseen.

Kiinteistölautakunta (26.6.2014) toteaa, että kaavamuutoksen käsittelyä 
ei tulisi jatkaa ennen kuin tonttien 46016/11 ja 14 omistajan kanssa on 
tehty sopimus. 

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely, 
joka tulee saattaa päätökseen ennen kaavan hyväksymistä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, ettei asemakaavan 
muutosehdotukseen ole tehty muutoksia, joten ehdotusta ei ole tarpeen 
asettaa uudelleen nähtäville.
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Lisätiedot
Siv Nordström, arkkitehti, puhelin: 310 37322

siv.nordstrom(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 26.06.2014 § 377

HEL 2011-004143 T 10 03 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12271 seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutos kohdistuu Pitäjänmäen yritysalueen tonttiin 
46016/6, jonka haltijana on Kiinteistö Oy Hiomotie Kymppi, sekä 
tontteihin 46016/11 ja 14, jotka omistaa Keskinäinen 
työeläkevakuutusyhtiö Varma. Asemakaavan muutoksella tonttien 
käyttötarkoitus muuttuu teollisuus- ja varastorakennusten 
korttelialueesta (T) toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY). Tonttien 
rakennusoikeudet eivät muutu. 

Käyttötarkoituksen muutos korottaa Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö 
Varman omistamien tonttien arvoa merkittävästi, joten 
kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän maapoliittisen päätöksen 
mukaiset neuvottelut tulee käydä tontin omistajan kanssa. 

Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin tonttien 46016/11 
ja 14 omistajan kanssa on tehty sopimus. 

Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotuksen 
johdosta.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Henna Vennonen, tonttiasiamies, puhelin: 310 36464

henna.vennonen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 10.06.2014 § 195

HEL 2011-004143 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi 
ympäristökeskus.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2015 63 (420)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/10
25.11.2015

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

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska se koskee asian 
valmistelua (KuntaL 91 §).

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Eeva Pitkänen, johtava ympäristöasiantuntija, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 10.06.2014 § 242

HEL 2011-004143 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutos koskee kolmea teollisuustonttia Pitäjänmäen 
yritysalueen keskiosassa. Tontit sijaitsevat osoitteissa Hiomotie 2–4, 6 
ja 10. 

Tonteilla on 5–6-kerroksiset, 1980- ja 1990-luvuilla rakennetut 
teollisuus- ja varastorakennukset. Tonttien käyttötarkoitus on tarkoitus 
muuttaa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueesta (T) 
toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY). Muutos mahdollistaa 
rakennuksien joustavamman käytön elinkeinojen kehittyviä ja muuttuvia 
tarpeita vastaavasti. Tonttien nykyiset rakennusoikeudet eivät
muutu. 

Asemakaavan muutokseen ei sisälly yleisiä alueita eikä siitä aiheudu 
kustannuksia rakennusvirastolle eikä se vaikuta yleisten alueiden 
viihtyisyyteen tai toimivuuteen.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi
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Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.04.2014 § 132

HEL 2011-004143 T 10 03 03

Ksv 0567_1, Hiomotie 2-6 ja 10, karttaruutu F5/S3

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 29.4.2014 päivätyn 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, 
Pitäjänmäen yritysalue) korttelin 46016 tonttien 6, 11 ja 14 
asemakaavan muutosehdotuksen nro 12271 hyväksymistä

 asemakaavan muutosehdotuksen asettamista nähtäville 30 
päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. 

Samalla lautakunta päätti

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat 
lausunnot.

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen 
vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta 
ehdotuksen sisältöä.

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

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Siv Nordström, arkkitehti, puhelin: 310 37322

siv.nordstrom(a)hel.fi
Olga Bernitz, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37280

olga.bernitz(a)hel.fi
Lauri Sipilä, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37094

lauri.sipila(a)hel.fi

Rakennusvirasto 5.3.2014

HEL 2011-004143 T 10 03 03
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Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan 1143-00/14 sekä 
kaavaluonnokseen 31.3.2014 mennessä.

Asemakaavan muutos koskee kolmea teollisuustonttia Pitäjänmäen 
yritysalueen keskiosassa. Tontit sijaitsevat osoitteissa Hiomotie 2–4, 6 
ja 10. Tonteilla on 5–6-kerroksiset, 1980- ja 1990-luvuilla rakennetut 
teollisuus- ja varastorakennukset.

Tonttien käyttötarkoitus on tarkoitus muuttaa teollisuus- ja 
varastorakennusten korttelialueesta (T) toimitilarakennusten 
korttelialueeksi (KTY). Muutos mahdollistaa rakennuksien 
joustavamman käytön yritysten muuntuviin tarpeisiin.

Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta eikä asemakaavaluonnoksesta.

Rakennusviraston yhdyshenkilöinä toimivat lisätiedonantajat.

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi
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§ 307
Kaupungin talousarvio vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelma vuosiksi 
2016-2018

HEL 2015-010426 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti käsitellä 
tämän asian esityslistan asian nro 10 jälkeen.

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan käsittelyjärjestyksen: 

Asiassa käydään ensin keskustelu. Mahdolliset muutosehdotukset ja 
toivomusponsiehdotukset on tehtävä ja niitä on kannatettava 
keskustelun aikana. Kun keskustelu on julistettu päättyneeksi, pannaan 
asia pöydälle kaupunginvaltuuston seuraavaan kokoukseen 
äänestysten toimittamista varten.

Käsittelyjärjestys hyväksyttiin.

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja ilmoitti, että asian 
käsittelyä jatketaan käsittelyjärjestyksen mukaisesti 2.12.2015.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä ehdotuksen talousarvioksi 
vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 
2016-2018

Esittelijän perustelut
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Kaupunginhallitus toteaa, että talousarvio vuodeksi 2016 ja 
taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018 on liitteessä 1. Vastaukset 
talousarvion yhteydessä käsiteltäviin valtuutettujen tekemiin 
talousarvioaloitteisiin on liitteessä 2.

Henkilöstötoimikunnan lausunto on liitteenä 3.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1 TAE2016
2 Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin 

talousarvioaloitteisiin
3 Henkilöstötoimikunnan lausunto 21_10_2015

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Virastot ja liikelaitokset

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1066

HEL 2015-010426 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä ehdotuksen talousarvioksi 
vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 
2016-2018.

Samalla kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginvaltuustolle tehtävän 
esityksen muuttamisen esittelijän kokouksessa tekemien muutosten 
mukaisesti.

Käsittely
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09.11.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä muutti esitystään ennen keskustelun alkamista siten, että 
talousarviota muutetaan kokouksessa pöydillä jaetun liitteen 4 
mukaisesti.

Esittelijä muutti esitystään Lasse Männistön vastaehdotuksen 
mukaisesti.

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset tehdään 
kaupunginvaltuuston esityslistalle.

Palautusehdotus:
Silvia Modig: Asia palautetaan valmisteluun siten, että talousarvioesitys 
vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018 pohjautuu 
keväällä 2015 sovittuun raamiin. Tämän lisäksi tehdään 
toimialakohtaiset lisäykset raamin päälle seuraavasti:

 Sosiaali- ja terveystoimi 19 meur
 Opetustoimi 8,5 meur
 Varhaiskasvatus 2 meur
 Kulttuuritoimi 0,25 meur
 Nuorisotoimi 0,25 meur
 Liikuntatoimi 0,1 meur
 Ympäristötoimi 0,29 meur

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Vastaehdotus:
Lasse Männistö: Muutetaan talousarvioesitystä seuraavasti:

Toimintamenojen määrärahat suhteessa talousarvioesitykseen:

Kohdennetaan määrärahoja 36,8 Meur, josta 29,8 Meur tulee 
lisäyksenä talousarvioesityksen loppusumman päälle.

Uudelleenkohdennuksista 5 Meur syntyy talousarvioesityksen 
kaupunginhallituksen kohdennettavaksi varatusta menovarauksesta, 2 
Meur Staralle asetettavasta tuottavuustavoitteesta, 11 Meur 
väestökirjanpidosta kuluvalla valtuustokaudella poistetuista 1700 
tietymättömissä olevasta poismuuttajasta ja 18,8 Meur äkillisestä 
turvapaikanhakijoiden lisääntymisestä Helsingissä 2800 
turvapaikanhakijalla.
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Valtuustostrategian tuottavuustavoitteesta ja investointiraamista 
pidetään kiinni. 

Toimintamenojen kohdennukset:

Keskushallinnon käyttövaroihin lisätään jakamattomana eränä 10 Meur, 
jonka kohdentamisesta päätetään kaupunginhallituksen päätöksellä. 
Jollei kyseistä määrärahaa ole kokonaan tai osin jaettu maaliskuuhun 
2016 mennessä, määrärahan jaosta päätetään kevään 2016 
raamipäätöksen yhteydessä. Jakamaton erä käytetään erityisesti 
turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edellytysten ja maahanmuuttajien 
hyvän kotouttamisen varmistamiseksi.

Opetusvirasto +9,56 Meur, josta kohdennettuna:

 Koululaisten liikenneopetus 0,08 Meur
 Yksityiskoulujen tontinvuokrat 0,5 Meur
 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus 0,25 Meur

Varhaiskasvatusvirasto +5,1 Meur, josta kohdennettuna:

 Positiivisen diskriminaation raha 0,1 Meur
 Suunnittelussa vuodelle 2016 noudatetaan voimassa olevaa 

lakia. Mikäli varhaiskasvatuslaki muuttuu koskien subjektiivista 
päivähoito-oikeutta ja/tai henkilöstömitoitusta tehdään siitä 
erillinen päätös kaupunginhallituksessa.

Sosiaali- ja terveysvirasto +9,9 Meur, josta kohdennettuna:

 Sotaveteraanien kuntoutus 0,3 Meur
 Vainottujen taiteilijoiden Safe Haven residenssi 0,13 Meur

Muut kohdennukset yht. 2,24 Meur:

 KSV +0,6 Meur , josta voidaan käyttää pyöräilyn edistämiseen 
0,1 Meur eri hallinnon aloilla

 Tanssin talo +0,15 Meur. Hankkeen toteutukseen tähtääviä 
neuvotteluja jatketaan valtion kanssa.

 Arbis +0,1 Meur
 Kulttuuriasiainkeskus +0,2 Meur
 Pelastus +0,27 Meur
 Ympäristö +0,1 Meur
 Kirjasto +0,25 Meur
 Kaupunginorkesteri +0,1 Meur
 Kiinteistö +0,1 Meur, energiatehokkuus- ja 

aurinkosähköselvityksen toteuttamiseksi
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 Pakilan nuorisotilan turvaaminen +0,03 Meur, vuokraan 
toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi

 Nuorisoasiainkeskus, kesätyöseteli +0,34 Meur

Investoinnit:

Toteutetaan Lauttasaaren ala-asteen rakentaminen aikaistetusti, 
tarvittaessa määrärahasiirto valmistellaan kevään 2016 budjettiraamiin. 
Koulujen korjausmääräraha-arvioon lisätään 1,6M€ sisäisenä siirtona 
asukasmäärän lisääntymisestä johtuvan lisääntyneen 
investointitarpeen vuoksi keväällä 2015 varatusta 
investointimäärärahasta. Lisäksi koulujen peruskorjauksien kuten 
Pakilan yläasteen tai uudisrakennusten kuten Vuosaaren, Jätkäsaaren 
tai Tehtaanpuiston koulujen aikaistamisen osalta opetusvirasto 
velvoitetaan tuomaan esitys toteutusaikataulusta raamineuvotteluihin 
mennessä.

Valmistellaan Tukkutorin Pakastamon uudisinvestointi arvioiden 
erilaiset uudet toteuttamismallit, kuten pakastamoyhtiö, jolle 
investointisuunnitelman sisältämän rahoituksen lisäksi voidaan hakea 
osa rahoituksesta vieraan pääoman ehtoisesti.

Kaupunginmuseon muuton varmistamiseen irtaimen omaisuuden 
hankintarahaan 0,2. Tarvittava määräraha etsitään investointeja 
jaksottamalla.

Käynnistetään koulutuksen digitalisaation edistämiseen tähtäävä 
hanke. Ensi vaiheessa toteutetaan koulutuksen ja oppimisen 
digistrategia, jonka valmistelussa hyödynnetään myös ulkopuolisia 
asiantuntijoita. Strategia ja toimenpidesuunnitelmat valmistellaan 
kevään 2016 aikana. Strategia ja toimenpidesuositukset tuodaan 
lautakunnan valmistelun pohjalta kaupunginhallitukseen.

Kannattaja: Otso Kivekäs

Vastaehdotus:
Silvia Modig: esitämme että talousarvioesitys vuodeksi 2016 ja 
taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018 pohjautuu keväällä 2015 
sovittuun raamiin. Tämän lisäksi tehdään toimialakohtaiset lisäykset 
raamin päälle seuraavasti:

 Sosiaali- ja terveystoimi 19 meur
 Opetustoimi 8,5 meur
 Varhaiskasvatus 2 meur
 Kulttuuritoimi 0,25 meur
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 Nuorisotoimi 0,25 meur
 Liikuntatoimi 0,1 meur
 Ympäristötoimi 0,29 meur

Kannattaja: Veronika Honkasalo

1. äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan

EI-ehdotus: Asia palautetaan valmisteluun siten, että talousarvioesitys 
vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018 pohjautuu 
keväällä 2015 sovittuun raamiin. Tämän lisäksi tehdään 
toimialakohtaiset lisäykset raamin päälle seuraavasti:
Sosiaali- ja terveystoimi 19 meur
Opetustoimi 8,5 meur
Varhaiskasvatus 2 meur
Kulttuuritoimi 0,25 meur
Nuorisotoimi 0,25 meur
Liikuntatoimi 0,1 meur
Ympäristötoimi 0,29 meur

Jaa-äänet: 13
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Terhi 
Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura 
Rissanen, Pilvi Torsti, Hannu Tuominen, Mirka Vainikka, Sanna 
Vesikansa

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Silvia Modig

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 13 - 2.

2. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: esitämme että talousarvioesitys vuodeksi 2016 ja 
taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018 pohjautuu keväällä 2015 
sovittuun raamiin. Tämän lisäksi tehdään toimialakohtaiset lisäykset 
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raamin päälle seuraavasti:
Sosiaali- ja terveystoimi 19 meur
Opetustoimi 8,5 meur
Varhaiskasvatus 2 meur
Kulttuuritoimi 0,25 meur
Nuorisotoimi 0,25 meur
Liikuntatoimi 0,1 meur
Ympäristötoimi 0,29 meur

Jaa-äänet: 13
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Terhi 
Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura 
Rissanen, Pilvi Torsti, Hannu Tuominen, Mirka Vainikka, Sanna 
Vesikansa

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Silvia Modig

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän esityksen äänin 13 - 2.

Kahden suoritetun äänestyksen jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi 
liitteen 4 ja Lasse Männistön vastaehdotuksen mukaisesti esittelijän 
muuttaman esityksen.

Silvia Modig ja Veronika Honkasalo jättivät eriävän mielipiteen 
kaupunginhallituksen päätöksestä sekä seuraavat perustelut:

Kaupunginhallituksen talousarvioesitys vuodelle 2016 ei turvaa 
kaupungin peruspalveluita ja uhkaa siten kasvattaa kaupungin terveys- 
ja hyvinvointieroja entisestään. Helsingissä ilmenee jo nyt suurta 
alueellista ja työmarkkina-asemaan perustuuvaa eriarvoisuutta 
asukkaiden välillä. Talousarvioesitys kaventaa omalta osaltaan 
varsinkin ennaltaehkäisevän työn merkitystä sosiaali- ja 
terveystoimessa ja pääpaino siirtyy välttämättömiin korjaaviin 
toimenpiteisiin.  Sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuu budjetissa 
12,7 miljoonan säästö. Kun jo nyt palveluiden tilanne esimerkiksi 
aikuissosiaalityössä, kotihoidossa ja vanhusten palveluissa herättää 
huolta, lisäsäästöt kuormittavat sosiaali- ja terveyspalveluita 
kohtuuttomasti. Varsinkin sosiaali- ja terveystoimessa tilanne on se, 
ettei säästövaraa enää ole. Talousarvioesityksen 2016 mukaan Helsinki 
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säilyttää subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja pitää ryhmäkoot 
ennallaan. Budjetti sisältää kuitenkin 2,3 miljoonan säästön 
varhaiskasvatustoimeen, mikä vaikeuttaa tavoitteen täyttämistä. 
Käytännössä tarpeen mukaisen päivähoitopaikan saaminen on 
haastavaa, kun kunnalliseen päivähoitoon ei ole varattu riittävää 
rahoitusta. Riskinä on myös se, että Helsinki ryhtyy siirtämään entistä 
suurempaa painoarvoa yksityiseen päivähoitoon, joka mahdollistaa 
voittoa tavoittelevien yritysten laajenemisen Helsingin 
varhaiskasvatuksessa. Talousarvioesitys 2016 ei myöskään turvaa 
opetuksen tilannetta ja opetustoimen budjetti ei vastaa lapsimäärän 
kasvua. Kun taustalla on jo useamman vuoden säästöt, uhkaa 
talousarvioesitys kasvattaa ryhmäkokoja entisestään. Myös 
materiaalihankinnoista, avustaja- ja sijaisresursseista joudutaan 
tinkimään. Tämä vaarantaa opetussunnitelman mukaisen opetuksen 
Helsingissä ja vaikuttaa oleellisesti myös kouluviihtyvyyden laskuun. 
Talousarvioesitys ei täten puutu riittävästi kasvavaan 
eriarvoistumiskehitykseen Helsingissä.

Vasemmistoliiton kaupunginhallituksessa tekemän vastaesityksen 
mukaan palvelut olisi mahdollista turvata. Palautus- ja 
vastaesityksemme kaupunginhallituksen kokouksessa 9.11.2015 oli 
seuraava:

”Esitämme että talousarvioesitys vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelma 
vuosiksi 2016-2018 pohjautuu keväällä 2015 sovittuun raamiin. Tämän 
lisäksi tehdään toimialakohtaiset lisäykset raamin päälle seuraavasti: 
Sosiaali ja terveystoimi 19 meur, Opetustoimi 8,5 meur, 
Varhaiskasvatus 2 meur, Kulttuuritoimi 0,25 meur, Nuorisotoimi 0,25 
meur, Liikuntatoimi 0,1 meur, Ympäristötoimi 0,29 meur”.

02.11.2015 Pöydälle

19.10.2015 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
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§ 308
Valtuutettu Jukka Relanderin aloite koskien 
Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkevan padon purkamista 

HEL 2014-012194 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Jukka Relanderin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
Olavi Veltheim, asemakaavapäällikkö, puhelin: 310 37340

olavi.veltheim(a)hel.fi
Anne Mäkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 36486

anne.makinen(a)hel.fi
Hanna Seitapuro, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 32062

hanna.seitapuro(a)hel.fi

Liitteet

1 Relander Jukka valtuustoaloite Kvsto 8.10.2014 asia 20

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n mukaan valtuuston 
käsiteltäväksi tarkoitettu aloite, jonka määräaika ylittyy sen vuoksi, että 
kaupunginhallitus päättää palauttaa aloitteen uudelleen 
valmisteltavaksi, käsitellään määräajan päättymistä seuraavassa 
aloitteita käsittelevässä valtuuston kokouksessa. Työjärjestyksen 
vaatimuksen vuoksi aloite on tuotava käsiteltäväksi ennen padon 
suojelun purkamisen edellytyksiin liittyvien selvitysten valmistumista.

Valtuutettu Jukka Relander ja 48 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkeva pato 
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puretaan siten, että alueen museoarvolle koituisi haittaa 
mahdollisimman vähän.

Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa 11.5.2015 ja 14.9.2015. 
Kokouksessaan 14.9.2015 (851§) kaupunginhallitus päätti palauttaa 
asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että käynnistetään tarvittavat 
selvitykset, jotta kaupunginhallitukselle ja valtuustolle voidaan 
myöhemmin tuoda esitys padon purkamisesta tai säilyttämisestä.

Kaupunginhallitus toteaa, että Vanhankaupunginkosken alueella 
voimassa olevilla suojelumerkinnöillä on olennainen rooli alueella 
mahdollisten toimenpiteiden määrittelyssä. Padon suojelun purkamisen 
edellytyksistä on käynnistetty selvitys, jossa tutkitaan padon kokonaan 
tai osittain purkamisen mahdollisuus asemakaavan suojelun ja alueella 
olevan RKY-merkinnän näkökulmasta. Selvityksen tulokset 
jatkotoimenpiteineen sekä tarvittavien vaikutustenarviointien laajuus 
kustannusarvioineen tuodaan tiedoksi kaupunginhallitukseen vuoden 
2016 aikana.

Aloitevastaus on laadittu yhteisvalmisteluna kaupunginkanslian, 
kaupunkisuunnitteluviraston, kaupunginmuseon ja ympäristökeskuksen 
kanssa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
Olavi Veltheim, asemakaavapäällikkö, puhelin: 310 37340

olavi.veltheim(a)hel.fi
Anne Mäkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 36486

anne.makinen(a)hel.fi
Hanna Seitapuro, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 32062

hanna.seitapuro(a)hel.fi

Liitteet

1 Relander Jukka valtuustoaloite Kvsto 8.10.2014 asia 20

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1048
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HEL 2014-012194 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Jukka Relanderin 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

14.09.2015 Palautettiin

07.09.2015 Pöydälle

11.05.2015 Palautettiin

04.05.2015 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
Olavi Veltheim, asemakaavapäällikkö, puhelin: 310 37340

olavi.veltheim(a)hel.fi
Anne Mäkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 36486

anne.makinen(a)hel.fi
Hanna Seitapuro, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 32062

hanna.seitapuro(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Virastopäällikkö 24.8.2015

HEL 2014-012194 T 00 00 03

Suunnitelmassa käytetään koordinaatistona ETRS-GK25 koordinaatistoa ja N2000

1. Tiivistelmä

Helsingin alueella Vantaanjoki ja sen sivuhaara Keravanjoki sijoittuvat 
lähes koko matkaltaan savikolle. Vantaanjoen alajuoksulla Koskelassa 
ja Viikinmäessä kallio- ja kitkamaa-alueet ympäröivät pääosin jokea, 
mutta paikoin myös näillä alueilla jokiuomassa esiintyy savea. 
Vakavuudeltaan jokien penkereet ovat kriittisiä alueita ja mahdolliset 
sortumavyöhykkeet ovat laaja-alaisia. Vedenpinnan lasku 
Vantaanjoessa heikentää nykyisestään jokipenkereiden 
kokonaisvarmuutta sortumista vastaan. Mikäli Vanhankaupunginkosken 
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padon purkuhanke etenee nykyisestä, on aliveden korkeus pyrittävä 
säilyttämään savialueilla vähintään nykyisellä tasolla.

2. Johdanto

Kyseessä on vastaus lausuntopyyntöön koskien valtuustoaloitetta 
Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkevan padon purkamisesta 
(HEL 2014-012194). Kyse on alustavasta geoteknisestä tarkastelusta, 
jonka tarkoituksena on tuoda esille joen stabiliteettiin liittyviä tekijöitä 
sekä padon purkamiseen liittyviä lähtötietovaatimuksia. Lausunnon 
valmistelussa on kuultu yksikön päällikkö Kari Rantakokkoa 
Uudenmaan ELY keskuksesta sekä geotekniikkapäällikkö Heikki 
Kangasta Vantaan kaupungilta.

3. Pohjasuhdekuvaus

Helsingin alueella Vantaanjoki ja sen sivuhaara Keravanjoki sijoittuvat 
lähes koko matkaltaan savikolle. Vantaanjoen alajuoksulla Koskelassa 
ja Viikinmäessä kallio- ja kitkamaa-alueet ympäröivät pääosin jokea, 
mutta paikoin myös näillä alueilla jokiuomassa esiintyy savea. 
Tarkastelun kohteena olevan padon harja sijoittuu nykyisin noin tasolle 
+6. Alivirtaamatilanteessa joenpinta on lähes vaaterissa Tammistoon ja 
Kirkonkylänkosken alapuolelle saakka.

4. Sortumatarkastelut

Savikolle sijoittuva jokien penkereet ovat geoteknisesti erittäin 
sortumaherkkiä alueita. Sortumismekanismeihin vaikuttavat monet 
tekijät ja yksi näistä on joen vedenpinnan taso. Vesi toimii vastapainona 
sortumaan pyrkivälle maamassalle, joten vedenpinnan aleneminen 
kasvattaa sortumariskiä. Sortumia on tapahtunut jokien syntyhetkestä 
asti ja ajoittain niitä tapahtuu edelleen. Esimerkkinä viimeisimmistä 
rakennetun ympäristön sortumista on kevyenliikenteenväylän sortuma 
Vantaan Ohratiellä vuonna 2012. Koko joen kattavia 
sortumatarkasteluja ei Helsingissä ole tiettävästi tehty. Eräs 
viimeaikaisista yksittäisistä sortumatarkasteluista sijoittuu Helsingin 
Tapaninvainioon Jokipolulle. Siellä maanpinta sijoittuu noin 
korkeustasolle + 9,5, veden pinta noin tasolle +6,5 ja joen pohja noin 
tasolle +1,5. Ns. tehokkailla maaparametreillä laskettuna alueen 
nykyinen kokonaisvarmuus sortumista vastaan on rakennusten 
kohdalla noin 1,85 (pysyvän rakenteen vaadittu arvo ≥ 1,8). Alustavan 
laskelman perusteella voidaan arvioida, että yhden metrin vedenpinnan 
lasku korkeus tällä alueella, pudottaisi sortumisen todennäköisyyttä 
kuvaavan kokonaisvarmuuden arvoon 1,75. ja vastaavasti kahden 
metrin vedenpinnan lasku pudottaisi kokonaisvarmuuden arvoon 1,65.

5. Jatkotoimenpiteet
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Mikäli padon purkuhanke etenee nykyisestä, on aliveden korkeus 
pyrittävä säilyttämään savialueilla vähintään nykyisellä tasolla 
soveltuvin teknisin ratkaisuin, kuten pohjapadoin. Ensiarvoisen tärkeää 
on selvittää padon purkamisen vaikutukset alivedenkorkeuteen sekä 
korkeusmuutosten laajuus.

Mahdolliset sortumatarkastelut edellyttävät joen pohjan luotauksia siinä 
laajuudessa, kun vedenpinnan laskun oletetaan ulottuvan ja 
täydentäviä pohjatutkimuksia on kohdistettava kriittisimmille alueille. 
Jokea ympäröivien maa-alueiden korkeustiedot ovat jo nykyisin 
saatavilla Kiinteistöviraston kaupunkimittausosastolta. Joen pohjan ja 
jokea ympäröivien maanpinnan korkeustietojen perusteella 
geoteknisellä osastolla voidaan arvioida kriittisimpiä alueita, joilla 
suoritetaan lisäpohjatutkimuksia. Sortumatarkastelut tehdään 
korkeustietojen ja pohjatutkimustulosten perusteella.

Lisätiedot
Markku Savolainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 71368

markku.savolainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.08.2015 § 217
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Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Vanhankaupunginkosken miljööllä patoineen on pääkaupunkimme 
syntyhistoriaan liittyvänä paikkana huomattava kulttuurihistoriallinen 
arvo. Alueella on toiminut vesivoimaa ja vettä käyttäviä 
tuotantolaitoksia aina kaupungin perustamisesta 1550-luvulta lähtien. 
Vanhimmat kuvalliset dokumentit Vanhankaupunginkosken asutuksesta 
ovat vuodelta 1640 ja ensimmäiset kuvalliset esitykset padosta 
vuodelta 1795. Vanhankaupunginkosken patoon liittyvien 
käyttökuntoisten ja edelleen käytössä olevien turbiinilaitteiden arvo 
osana laajempaa teollisuushistoriallista kokonaisuutta ja osana 
helsinkiläistä teollisuushistoriaa on merkittävä.

Vanhankaupunginkosken pato ympäristöineen sisältyy Museoviraston 
valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 
inventointiin (RKY 2009, Vantaanjokisuun vesi- ja viemärilaitokset). 
RKY 2009 inventointi on vuodesta 2010 ollut maankäyttö- ja 
rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
tarkoittama inventointi kulttuuriympäristöjen osalta.  
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Osana RKY 2009 inventointia Vanhankaupunginkosken alue patoineen 
kuten koko Vantaanjokilaakson maisema-alue on arvioitu 
maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi selvityksessä 
"Missä maat on mainiommat" (Helsinki 2012). Uudenmaan 
kulttuuriympäristöselvitys on tehty osana 2. vaihemaakuntakaavan 
laadintaa.

Vanhankaupunginkosken pato on suojeltu asemakaavalla, joka on 
vahvistettu 28.1.1998. Koski kuuluu asemakaavassa suojeltavaan 
vesialueen osaan, jolla olevat pato- ja siltarakenteet tulee säilyttää tai 
tarvittaessa uusia siten, että ympäristön historiallinen arvo säilyy 
(kaavamääräys s-3). Kaavamääräys on RKY 2009 inventoinnin ja 
alueelle asetettujen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
mukainen.

Vantaanjoki kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Perusteena on joessa 
esiintyvä vuollejokisimpukka, joka on uhanalainen ja rauhoitettu laji.  
Laji esiintyy jokseenkin yhtenäisesti Vanhankaupunginkoskelta aina 
Nukarin koskelle saakka. Lisäksi joella esiintyy saukkoa. 

Niiden arvojen ja lähtökohtien, joiden perusteella kosken rakenteet on 
suojeltu asemakaavalla vuonna 1998, muuttumista tai heikentymistä ei 
voida alueella todeta eikä padon purkamiselle ole historiallisia syitä. 
Kulttuurihistoriallinen arvo tukee alueen virkistyskäyttöä myös 
kalastukseen, ja arvot yhdessä muodostavat 
Vanhankaupunginkoskesta erityisen paikan kaupunkirakenteessa.

Patoa ja siihen liittyvää suojelumääräystä ei voi purkaa ilman 
valtakunnallisten alueiden käyttö- ja suojelutavoitteiden uudelleen 
arviointia eikä ilman alueen asemakaavan muutosta. Niiden arvojen 
mahdollinen uudelleenarviointi, joihin Vanhankaupunginkosken padon 
suojelutavoite perustuu, tulee siis tehdä valtakunnallisella tasolla. 

Alueen nykytilan radikaali muuttaminen edellyttää lausuntoa ELY-
keskukselta, joka kuulee asiassa Museovirastoa. Tässä yhteydessä 
tulevat myös arvioitaviksi padon purkamisen vaikutukset Natura-
alueeseen. Purkamisen haitalliset vaikutukset voivat olla niin suuria, 
että vaikutusten selvittäminen edellyttäisi laissa ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä kerrottua selvittämistä. Maankäyttö- ja 
rakennuslain 24 § asettaa valtion viranomaisille velvoitteen ottaa 
toiminnassaan huomioon valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet, 
edistää niiden toteuttamista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia 
aluerakenteeseen ja alueiden käytön kannalta. 

Padon mahdollinen purkaminen osittain tai kokonaan edellyttää alueen 
maisemaan, virkistysarvoihin, luonnonarvoihin sekä kulttuuriarvoihin 
kohdistuvaa laajamittaista vaikutusten arviointia. Lisäksi tarvitaan 
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selvityksiä mm. vesiolosuhteiden muutoksen vaikutuksista 
pohjasedimentteihin, virtaamiin, kalastoon ja säilyviin rantarakenteisiin, 
mm. niiden vakauteen. Mahdollisen purkamispäätöksen tulee perustua 
perusteellisiin selvityksiin, joihin sisältyy vesiolosuhteiden 
tarkkaileminen myös eri vuodenaikoina. Yleisten töiden lautakunta 
toteaa lausunnossaan 16.6.2015 (§ 306), että asemakaavan 
muutoksen ja kosken ennallistamisen pitää perustua tarkkoihin 
selvityksiin ja suunnitelmiin sekä riittävän laajaan vaikutusten 
arviointiin. 

Vanhankaupunginkoskella on historiallisten arvojen lisäksi huomattavia 
maisemallisia, matkailuun ja virkistykseen liittyviä arvoja ja se kuuluu 
Helsinkipuistona kehitettävään alueeseen. Koska nykytilanteen 
muuttamisen vaikutukset veden virtaukseen, erilaisiin teknisiin 
kysymyksiin ja rakentamiskustannuksiin ovat pääasiassa muiden 
lautakuntien vastuualueilla, seuraavassa vain joitakin 
yleiskommentteja:

Vantaanjoen yksittäisessä haarassa (joki ja kaksi sen 
purkautumishaaraa) tehtävät muutostoimet vaikuttavat kaikkien 
haarojen veden virtaus- ja korkeusolosuhteisiin. Virtaus- ja 
korkeusmuutokset vaikuttavat kaikkiin tavoitteisiin: kalastus, virkistys, 
maisema, kulttuurihistoria, kohtuulliset kustannukset. Vantaanjoen 
virtaamat vaihtelevat voimakkaasti vuosittain ja vuodenajoittain, jolloin 
myös muutostoimien vaikutukset haluttaviin tavoitteisiin vaihtelevat 
voimakkaasti eri ajankohtina. Eri haarojen vesimäärien ja tavoitteiden 
asettaminen voidaan tehdä vasta kunkin haaran 
vedensäätörakenteiden hydraulisten vaihtoehtolaskentojen jälkeen. 
Veden virtaukseen vaikuttavat myös muut rakenteet kuin padot, joten 
myös ne on otettava tarkasteluun jo työn alkuvaiheessa.

Padon purkamisen teknisen suunnittelun ja ympäristövaikutusten 
laajuus ja tarkkuus tulee selvittää tarkemmin ja laatia kustannusarvio, 
mikäli jatkosuunnittelu nähdään tarpeelliseksi. Kustannusarvioon tulisi 
sisällyttää merkittävimmät kustannukset muutostöiden koko 
vaikutusalueelta, joka ulottuu huomattavasti kauemmaksi ylävirtaan 
Kuninkaankartanonsaaren lähiympäristöstä. 

Purkamisen vaikutus joen kalastoon ja vuollejokisimpukoihin on 
arvioitava yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa. Padon 
purkamisen laajemmista ympäristövaikutuksista tulee selvittää 
vaikutukset mm. Pikkukosken uimapaikkaan ja sen säilymisen 
turvaaminen mahdollisen luonnonmukaisen pohjapadon avulla. 
Kaikkiaan kyseessä on vaativa ja suurta tarkkuutta edellyttävä 
suunnitteluprosessi, joka jo pelkästään muutoksen hyväksyttävyyden 
selvittämiseksi vaatii paljon työtä.
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Padon tulevien peruskorjausten kustannusten arviointi on sitä 
hallinnoivien HSY:n ja Helenin asiantuntemus- ja vastuualuetta.

Rakennuslautakunta toteaa lausunnossaan 1.6.2015, että padon 
museaaliset ja kulttuurihistorialliset arvot arvioidaan ennen kaikkea 
kaupunginmuseon toimesta, ja alueella tapahtuvat muutokset tulee 
toteuttaa tiiviissä yhteydessä museoviranomaisten kanssa. Tämä 
koskee myös valtakunnallisia museoviranomaisia, koska kyseessä on 
valtakunnallisesti arvokas kohde. Edelleen rakennusvalvontavirasto 
pitää aiheellisena hankkeen käsittelyä 
kaupunkikuvaneuvottelukunnassa. Koska patoon kajoaminen vaikuttaa 
kaupunkikuvaan yhdessä vanhimmista helsinkiläisistä 
kaupunkimaisemista, käsittely kaupunkikuvaneuvottelukunnassa on 
perusteltua.

Tällä hetkellä Vanhankaupunginkosken padon purkamispäätöstä varten 
ei ole riittävää tietoa ja pelkästään padon purkamiseksi tarvittavien 
teknisten selvitysten tekeminen on mittava työ. 

Vaelluskalojen olosuhteiden parantamiseksi tulee selvittää erilaisia 
vaihtoehtoja ja arvioida niiden kustannuksia, mukaan lukien itäisen 
uoman nousuolosuhteiden parantaminen uoman muotoa, 
pohjarakenteita tai kaltevuutta käsittelemällä tai säätelemällä uoman 
virtaamaa. Samoin tulisi selvittää mahdollisuuksia ajoittaa 
voimalaitoksen käyttöjaksoja niin, että kaloille aiheutuvaa haittaa 
voidaan vähentää.

Edellä olevaan viitaten kaupunkisuunnittelulautakunta ei näe reaalisia 
kulttuurisia, toiminnallisia eikä taloudellisia edellytyksiä padon 
purkamiselle. Mikäli padon purkamista katsotaan tarpeelliseksi selvittää 
edelleen, selvitystyöhön tulee osoittaa erilliset määrärahat.

Lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

18.08.2015 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Outi Silfverberg: Muutetaan kappale 19 muotoon: 
Kaupunkisuunnittelulautakunta puoltaa tarvittavien selvitysten 
tekemistä Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkevan padon 
mahdollisesta purkamisesta. Selvitystyöhön tulee osoittaa erilliset 
määrärahat. 

Kannattaja: Eija Loukoila
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1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan.
EI-ehdotus: Muutetaan kappale 19 muotoon: 
Kaupunkisuunnittelulautakunta puoltaa tarvittavien selvitysten 
tekemistä Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkevan padon 
mahdollisesta purkamisesta. Selvitystyöhön tulee osoittaa erilliset 
määrärahat. 

Jaa-äänet: 5
Hennariikka Andersson, Jape Lovén, Matti Niiranen, Tom Packalén, 
Risto Rautava

Ei-äänet: 4
Eija Loukoila, Outi Silfverberg, Mikko Särelä, Heta Välimäki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 5-4 kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi esittelijän 
ehdotuksen. 

17.03.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Maria Jaakkola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37244

maria.jaakkola(a)hel.fi
Riitta Salastie, arkkitehti, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 5.8.2015

HEL 2014-012194 T 00 00 03

Kaupunginmuseon johtokunta on 24.3.2015 antanut lausunnon Jukka 
Relanderin valtuustoaloitteesta koskien Vanhankaupunginkosken 
länsihaaran sulkevan padon purkamista. Kaupunginhallitus on 
päättänyt palauttaa 11.5.2015 asian uudelleen valmisteltavaksi ja 
asiasta on pyydetty lausunto kaupunginmuseolta.   
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Vanhankaupungin alueella on keskeinen merkitys Helsingin kaupungin 
historiassa. Vanhankaupunginkosken pato on osa Vantaanjokisuun 
vesi- ja viemärilaitosten muodostamaa valtakunnallisesti merkittävää 
rakennettua kulttuuriympäristöä, RKY 2009-kokonaisuutta. Pato on 
suojeltu voimassa olevassa asemakaavassa (1998). 

Helsingin Vanhakaupunki oli Helsingin kaupungin ensimmäinen 
sijaintipaikka vuosina 1550–1640, ennen kuin kaupunki siirrettiin 
nykyiselle paikalleen Vironniemelle. Vanhassakaupungissa on 
Vantaanjoen rannoilla toiminut vesivoimaa ja vettä käyttäviä 
tuotantolaitoksia aina 1550-luvulta lähtien. 1860-luvulla Helsingin 
kaupunki ryhtyi suunnittelemaan Vantaanjoen vesivarojen 
hyödyntämistä ja vesijohtolaitoksen rakentaminen aloitettiin 1870-luvun 
alussa. Vantaanjoen suun länsipuolen uoma on padottu kiinteänä 
osana vesivoimalaitosta, joka otettiin käyttöön vuonna 1876. 
Voimalaitos on osa ainutlaatuista historiallista 
teollisuusperintökokonaisuutta, johon kuuluvat voimalan lisäksi mylly ja 
Kuninkaankartanonsaarella sijaitsevat kaupungin entisen vesilaitoksen 
rakennukset. Nämä laitosrakennukset ovat vuodesta 1972 toimineet 
Tekniikan museon käytössä. Länsirannalle sijoittuvat mylly, 
höyrypumppulaitos ja turbiinipumppulaitos, jotka toimivat nykyään 
voimalamuseona. Alue on huolellisesti kunnostettu ja merkittävä 
kulttuuriympäristö on suosittu virkistysalue.

Vanhankaupunginkosken padolla ja voimalaitoksella on merkittävä 
historiallinen ja teollisuusperintöön liittyvä merkitys, ja ne ovat tärkeä 
osa alueen kulttuurihistoriallista jatkumoa. Padon purkamisella olisi 
merkittäviä vaikutuksia maisemaan, joen virtaukseen ja muita, vielä 
tuntemattomia vaikutuksia mm. jokirantojen rakenteiden kulumiseen tai 
sedimenttien liikkeelle lähtöön liittyen.

Kaupunginmuseon johtokunta totesi lausunnossaan, että mikäli pato 
purettaisiin, tuhoutuisi Helsingin syntysijan tuntumassa merkittävä 
rakennettu kulttuuriympäristö. Kaupunginmuseon johtokunta ei 
puoltanut padon purkamista. Kaupunginmuseolla ei ole asiaan uutta 
täydennettävää johtokunnan lausunnon lisäksi.

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

johanna.bjorkman(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 04.08.2015 § 263
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Lausunto
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Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Vanhankaupunginkosken alueella tehtävillä muutostöillä voi olla 
huomattavia vaikutuksia alueen vesiolosuhteisiin ja muuhun luontoon, 
maisemaan, alueen käyttöön sekä rakennettuun ympäristöön. Näitä 
asioita on selvitettävä ennen mahdollista päätöstä padon purkamisesta 
tai muista kalojen nousuun vaikuttavista kunnostustoimista. 

Valtioneuvoston asetuksessa vesitalousasioista (1560/2011) on 
täsmälliset ohjeet siitä, mitä selvityksiä ja suunnitelmia on tehtävä 
vesitaloushankkeita varten. Tässä lausunnossa selvityksiä käsitellään 
pääpiirteissään Vanhankaupunginkosken ja Vantaanjoen olosuhteita 
painottaen. 

Ympäristölautakunnan mielestä Vanhankaupunginkoskella kalojen 
nousuun vaikuttavien toimenpiteiden hyötyjä ja haittoja tulisi arvioida 
esimerkiksi ympäristövaikutusten arviontimenettelyn kaltaisella 
hankevaihtoehtojen vertailulla. Näin saataisiin kattavaa ja 
vertailukelpoista tietoa päätöksentekoa varten. Kunnostuksia varten 
tulisi selvittää niin tarkasti kuin mahdollista, millainen alue oli ennen 
ihmisen vaikutusta. Alkuperäisen luonnontilan tulisi olla 
kunnostustöiden lähtökohtana. Vaikka aluetta ei pystyttäisi enää 
palauttamaan alkuperäisen kaltaiseksi, kunnostussuunnitelmia 
laadittaessa tulisi kunnioittaa alkuperäistä tilaa. 

Vanhankaupunginkoskea kunnostettaessa hankevaihtoehtoina tai 
vaihtoehtoyhdistelmien osina tulisi tarkastella esimerkiksi seuraavia:

- ennallistetaan alue mahdollisimman paljon alkuperäisen kaltaiseksi,
- säilytetään nykyinen tilanne, jolloin voimakkaat nousijat, kuten lohet ja 
meritaimenet pääsevät nousemaan jokeen, 
- estetään veden virtaus padon yli ja turbiinin kautta länsihaarasta 
mereen, jolloin kalojen nousu nopeutuu ja vahingoittuminen vähenee 
tai estyy,
- kunnostetaan itähaara mahdollisimman monen kalalajin nousuun 
sopivaksi,
- puretaan pato ja rakennetaan mahdollisimman monen kalalajin 
nousuun sopiva kalatie länsihaaran kohdalle,
-muita teknisiä järjestelyitä mahdollistaa kalojen nousu Vantaanjokeen, 
estää kalojen tuhoutumista voimalarakenteissa tai järjestää joen veden 
juoksutusta alueella.

Vantaanjoki on liitetty Natura 2000-verkostoon, sillä alueella esiintyy 
vuollejokisimpukkaa ja saukkoa. Koska joillakin 
Vanhankaupunginkoskella tehtävillä toimenpiteillä on todennäköisesti 
merkittäviä haitallisia vaikutuksia näihin lajeihin, on tehtävä Natura-
vaikutusten arviointi. Hankkeella voi olla vaikutuksia myös lähellä 
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sijaitsevan Vanhankaupunginlahden lintuvesi –Natura 2000 –alueen 
luontotyyppeihin tai lintuihin, joten tarpeen vaatiessa Natura-arviointi on 
tehtävä myös niiden osalta.  

Suojeltu pato

Helsinki perustettiin Vanhankaupunginkosken alueelle vuonna 1550. 
Sekä Vantaanjoen itä- että länsihaarassa on käytetty hyväksi 
vesivoimaa vuosisatojen ajan. Nykyiset länsihaaran pato ja turbiini 
otettiin käyttöön 1876. Pato ympäröivine rakennuksineen muodostaa 
Vantaanjokisuun vesi- ja viemärilaitokset –nimisen kokonaisuuden, joka 
on valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. Voimassa 
olevassa asemakaavassa padosta sanotaan: ”Suojeltava alueen osa, 
jolla olevat pato- ja siltarakenteet tulee säilyttää tai tarvittaessa uusia 
siten, että ympäristön historiallinen arvo säilyy”. Patoa ympäröivät maa-
alueet ovat muinaismuistoaluetta. 

Hankevaihtoehtoja varten tarvittavat selvitykset

Kunnostamisen päämäärä

Jotta Vanhankaupunginkosken alue voitaisiin ennallistaa, on 
selvitettävä, millainen alue oli luonnontilaisena ennen ihmisen 
aiheuttamia vaikutuksia. Tätä lausuntoa varten on tutkittu kuvia ja 
karttoja, joista vanhimmat ovat 1600-luvulta ja nuorimmat 1900-luvun 
alusta. 

Useimmissa vanhoissa kuvissa ja kartoissa länsihaaran koski on 
piirretty lyhyeksi ja putousmaiseksi, vain muutamien kymmenien 
metrien pituiseksi. Pisimmäksi koskialue on piirretty eräässä vuoden 
1738 kartassa, jossa koski on alle 100 metrin mittainen, 
Kuninkaankartanonsaarta lyhyempi. Samassa kartassa Vantaanjokea 
kuvataan voimakkaasti virtaavaksi joeksi, joka suualueellaan jakautuu 
kahteen haaraan. Haarojen rannat ovat kallioiset, ja molemmissa 
haaroissa on vesivoimaa käyttävä mylly. Vanhoista piirroksista ja 
maalauksista voi päätellä, että todennäköisesti sekä länsi- että 
itähaarassa on aikoinaan ollut niin korkea koski tai voimakas virtaus, 
että se on muodostanut nousuesteen kaloille. On mahdollista, että vain 
voimakkaat nousijat ovat päässeet jokeen. Viimeistään 1800-luvun 
alkuvuosikymmeninä länsihaarassa oli pato, jonka pudotuskorkeus oli 
useita metrejä.

Monissa vanhoissa kartoissa itähaara on piirretty paikoin hyvin 
kapeaksi. Ilmeisesti viimeistään 1800-1900 –lukujen vaihteessa 
itähaaran kallioita räjäytettiin uoman leventämiseksi.
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Kalastusta koskevan kirjallisuuden mukaan Vantaanjoki oli keskiajalla 
hyvä lohijoki. Joelta ja Vanhankaupunginlahdelta on pyydetty myös 
nahkiaista 1700-luvulla. 

Vanhankaupunginkosken alkuperäisen tilan selvittäminen tarkemmin 
vaatii historiallisten lähteiden, kuten karttojen, kuvien ja kalastusta 
koskevien asiakirjojen tutkimista. Aluetta kunnostettaessa tulee 
ratkaista, palautetaanko alue alkuperäiseen luonnontilaan (niin pitkälle, 
kuin se nykyään on enää mahdollista) vai rakennetaanko paikalle 
mahdollisimman monen kalalajin nousuun sopiva keinotekoinen uoma, 
vaikka se ei olisi alueen alkuperäinen tilanne.

Kunnostusten vaatimat toimenpiteet

Vanhankaupunginkoskella mahdollisesti toteutettavat eri 
hankevaihtoehdot vaativat erilaisia selvityksiä toteutuakseen. 
Mittavimmat selvitykset vaatii padon purkaminen, jolla on myös 
suurimmat ympäristövaikutukset. 

Selvitysten tekeminen tapahtuu vaiheittain. Aluksi on tutkittava, 
millaisia toimenpiteitä eri hankevaihtoehtojen toteuttaminen 
käytännössä vaatii, onko toimenpiteiden toteuttaminen alueella 
mahdollista ja millaisiksi olosuhteet toimenpiteiden seurauksena 
muodostuvat. Kun tiedetään, millaisia esimerkiksi alueen vesiuomista 
tulee, voidaan mallintaa veden kulkua alueella. Kun voidaan ennustaa 
veden virtaamaa ja korkeutta, voidaan arvioida niiden vaikutuksia 
muuhun luontoon ja ihmisen toimintaan. 

Vanhankaupunginkoskella tehtävillä toimenpiteillä on sekä välittömiä 
että ajan myötä ilmeneviä seurauksia joen suualuetta laajemmalla 
alueella, joten toimenpiteiden vaikutuksia on tutkittava koskialueen 
lisäksi myös muualla Vantaanjoessa. 

Ranta-alueiden muutokset

Vesi tukee rantojen maaperää, rakennuksia ja rakenteita. Veden 
korkeuden muuttuessa rantojen kantavuus saattaa muuttua, jolloin voi 
syntyä sortumia ja aiheutua turvallisuusriskejä. Esim. padon kohdalla 
veden pinta laskee todennäköisesti useita metrejä. Kantavuuden 
muuttuessa on selvitettävä, missä määrin ja kuinka pitkällä matkalla 
joudutaan tukemaan rantatörmiä, rakennuksia ja rakenteita, kuten 
siltoja.

Veden pinnan muutoksilla ja sortumilla voi olla vaikutusta myös ranta-
alueilla sijaitsevaan kunnallistekniikkaan. Esim. jokeen laskevien 
hulevesiputkien linjauksia joudutaan mahdollisesti muuttamaan ja 
putkia pidentämään veden pinnan laskiessa. On selvitettävä myös 
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ranta-alueiden maisemaan ja luontoon aiheutuvien muutosten laatu ja 
mahdolliset haitat tai hyödyt. 

Alueen kalasto ja kalastusmahdollisuudet

Vanhankaupunginkosken itähaaraan on kunnostettu kalatie, jota pitkin 
vain vahvimmat kalat pääsevät nousemaan Vantaanjokeen. 
Koskialueen läpi kulkee poikasvaiheessa tai lisääntymisvaelluksella 
mm. meritaimen (äärimmäisen uhanalainen), lohi (vaarantunut), 
ankerias (erittäin uhanalainen) ja nahkiainen (silmälläpidettävä). Näistä 
ainoastaan nahkiainen on Vantaanjoen alkuperäistä kantaa. Muut 
kannat on kotiutettu istuttamalla Vantaanjokeen alun perin muista joista 
peräisin olevia kalakantoja. Meressä Vantaanjoen suulla kutee nykyään 
myös vaellussiika (erittäin uhanalainen), joka olisi todennäköisesti 
kotiutettavissa jokeen, jos se pystyisi nousemaan.

Vanhankaupunginkosken alueen nykyisestä kalastosta ja kalojen 
liikkumisesta on puutteelliset tiedot. Vuoden 2014 tutkimusten mukaan 
lohi ja meritaimen nousevat jokeen hyvin itähaaraa pitkin. Asiantuntija-
arvion mukaan myös nahkiainen saattaa vaivoin nousta. Ennen kuin 
kunnostuksia aletaan tehdä, tulee selvittää, mitä kalalajeja alueella 
liikkuu ja missä määrin ne nykyisin nousevat jokeen ja pääsevät joesta 
mereen. On myös arvioitava, millä tavoin eri hankevaihtoehdot 
parantavat eri kalalajien liikkumista ja estävät vahingoittumista.

Kalastuslain mukaan kalatiessä sekä kahdensadan metrin matkalla sen 
ylä- ja alapuolella on kaikenlainen kalastaminen kielletty. Kalastusta ei 
saa myöskään harjoittaa voima- ja muuhun laitokseen vettä johtavassa 
kanavassa eikä sadan metrin matkalla padon alapuolella. Kalastuslain 
tarkoituksena on turvata kalojen pääsy lisääntymisvesilleen. Nykyisin 
kalastus Vanhankaupunginkosken kalatien ja padon läheisyydessä on 
sallittu Ely-keskuksen poikkeusluvalla. Erityisesti, jos 
Vanhankaupunginkosken alueelle rakennetaan uusi kalatie, tulee 
tarkastella kalastusta uudelleen, jotta lain hengen mukainen kalojen 
nousu lisääntymään olisi mahdollista. Mikäli todetaan, että kalastus 
kalatiellä ja sen lähellä ei ole mahdollista, kalastusmahdollisuuksia 
tulee järjestää muualle Vantaanjoen varteen sekä merialueelle. Tulee 
kuitenkin muistaa, että Vanhankaupunginlahden lintuvesi –Natura 2000 
–alueella kalastus on kielletty.

Sedimentit ja niiden liikkuminen

Vuosikymmenien ja -satojen aikana joen mukana on kulkeutunut 
sedimenttiä, jota on kasautunut jokeen padon yläpuolelle sekä mereen 
jokisuun edustalle. Sedimenttien määrä ja laatu tulee selvittää. 
Sedimentit saattavat sisältää haitallisia aineita, jotka on mahdollisesti 
käsiteltävä. Sedimenttien tutkiminen myös Vanhankaupunginlahdella 
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on oleellista, sillä muuttuvat virtaukset saattavat saada pohjaan 
aiemmin kerääntyneet sedimentit liikkeelle. 

Vuollejokisimpukan ja saukon elinolot

Vantaanjoella esiintyy vuollejokisimpukkaa ja saukkoa. Molemmat lajit 
ovat luontodirektiivin liitteen IV lajeja, joiden lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. 
Vuollejokisimpukka on Suomessa uhanalainen ja rauhoitettu 
luonnonsuojelulain nojalla ja saukko rauhoitettu metsästyslain nojalla. 
Alueella tehtävät kunnostustyöt edellyttävät ehdottomasti, että 
vaikutukset vuollejokisimpukkaan ja saukkoon selvitetään. 

Vantaanjoessa elää Euroopan mittakaavassa merkittävä, noin kolmen 
miljoonan yksilön suuruinen vuollejokisimpukkakanta. Patoa lähimpänä 
elävät populaatiot ovat noin 500 m päässä padosta heti Lahdenväylän 
pohjoispuolella. Yksittäisiä yksilöitä on myös lähempänä patoa. Jos 
selvityksissä todetaan, että vuollejokisimpukoita voidaan siirtää 
kunnostettavilta alueilta pois, patoa lähimpänä olevat simpukat 
joudutaan etsimään sukeltamalla ja siirtämään uusille elinalueille 
muualle jokeen. Mikäli vedenpinta kunnostustöiden seurauksena 
laskee hyvin maltillisesti, esim. 2 cm / vrk, kauempana koskialueesta 
olevat simpukat pääsevät itse liikkuen turvaan. Tulee huomioida, että 
rakennustöiden aikaisilla toimilla, kuten työkoneiden ajamisella ja 
hiekan ja soran levittämisellä, voi olla haitallinen vaikutus simpukoihin. 
Simpukoiden siirron onnistumista tulee seurata. 

Sosiaaliset, kulttuuriset ja matkailuun liittyvät vaikutukset

On selvitettävä hankkeen aiheuttamat muutokset joen varren 
asukkaiden ja kauempaa alueelle tulevien matkailijoiden 
mahdollisuuksiin käyttää luonnon virkistyspalveluita. Tällaisia ovat 
esim. melonta-, kalastus- ja ulkoilumahdollisuudet ja niiden 
muuttuminen. Ympäristökeskukseen tulleiden yhteydenottojen mukaan 
ihmisillä on hyvin erilaisia näkemyksiä alueen kehittämisestä. Jopa 
kala- ja kalastusalan harrastajilla ja asiantuntijoilla on erilaisia 
näkökantoja.

Pikkukosken pohjapadon rakentaminen

Pohjapadon rakentamista Pikkukosken uimalan ympärille tulee 
tarkastella alueen muun suunnittelun sekä Natura- ja vesilupaan 
liittyvän arvioinnin yhteydessä. 

Arviointia tehdessä on huomioitava padon vaikutukset 
vuollejokisimpukan ja saukon esiintymiin. Tulee myös tutkia padon 
vaikutus kalastoon sekä selvittää, riittääkö vettä padon alapuolelle 
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pienen virtaaman aikana. Maisemallisesti huomioitavaa on, että 
matalan veden aikana patorakenteet erottuisivat maisemassa. Veden 
laatuun patoaltaassa tulee kiinnittää huomiota terveyssyistä. Tulee 
myös arvioida padon vaikutukset muuhun virkistyskäyttöön, kuten 
melontaan ja kalastukseen.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi

Vanhankaupunginkoskella mahdollisesti toteutettavilla muutostöillä voi 
olla laajoja vaikutuksia luontoon ja eri käyttäjäryhmiin. Eri 
hankevaihtoehtojen yhteiskunnallista kannattavuutta tulisi vertailla 
kustannus-hyöty –analyysin avulla. Analyysin avulla voidaan selvittää, 
mikä hankevaihtoehdoista on kannattavin toteuttaa, kun tarkastellaan 
pitkän aikavälin kokonaisvaikutuksia. Hanke on kannattava toteuttaa, 
jos sen yhteiskunnalliset kokonaishyödyt ovat kustannuksia 
suuremmat.

Kustannus-hyöty –analyysissä määritetään hankkeiden nettonykyarvot, 
joissa huomioidaan hankkeiden kaikki odotettavissa olevat hyödyt ja 
kustannukset. Myös ne vaikutukset, joilla ei ole markkina-arvoa, 
pyritään arvottamaan rahamääräisin mittarein. Näitä vaikutuksia ovat 
esimerkiksi virkistysmahdollisuudet. Kustannus-hyöty –analyysin 
toteuttaminen edellyttää useita taustaselvityksiä, ja analyysiä varten 
voidaan tehdä myös uusia, esim. arvottamista koskevia tutkimuksia.

Selvitysten tekemiseen kuluva aika ja hinta

Padon purkamisen eli laajimman hankevaihtoehdon mukaisten kaikkien 
selvitysten tekemiseen kuluu todennäköisesti ainakin kaksi vuotta, 
mutta mahdollisesti pitempäänkin. Kaikkien selvitysten ja suunnitelmien 
hinta noussee satoihin tuhansiin euroihin. Hintaan vaikuttaa, mitä 
lopulta päädytään selvittämään ja kuinka laajalla alueella selvityksiä 
tehdään sekä mitä tietoa on jo valmiina ja mitä joudutaan hankkimaan. 

Hankeluvan hakeminen

Vesilain mukaan vesitaloushankkeisiin tarvitaan lupa, jos hanke voi 
muuttaa mm. vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta, virtaamaa, 
rantaa tai vesiympäristöä. Hanke ei saa myöskään loukata yleistä tai 
yksityistä etua tai edun on oltava huomattava menetyksiin nähden.

Mahdollisen luvan Vanhankaupunginkosken vesitaloushankkeille 
myöntää Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lupahakemukseen tulee 
liittää hallituksen asetuksen vesitalousasioista (1560/2011) mukaiset 
selvitykset ja suunnitelmat. 

Valitusoikeus
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Vesilain mukaiseen päätökseen voi hakea muutosta mm. 

- asianosainen,
- rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, 
terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden 
edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella 
kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät,
- vesitaloushankkeen sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella 
hankkeen ympäristövaikutukset ilmenevät ja 
- valtion valvontaviranomainen sekä hankkeen sijaintikunnan ja 
vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Käsittely

04.08.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Kappaleeksi 5:
Vanhankaupunginkoskea kunnostettaessa hankevaihtoehtoina tai 
vaihtoehtoyhdistelmien osina tulisi tarkastella esimerkiksi seuraavia:

Kannattaja: Tuula Palaste-Eerola

Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Kappaleen 6 loppuun uutena listan kohtana:
-muita teknisiä järjestelyitä mahdollistaa kalojen nousu Vantaanjokeen,  
estää kalojen tuhoutumista voimalarakenteissa tai järjestää joen veden 
juoksutusta alueella

Kannattaja: Tuula Palaste-Eerola

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä vastaehdotukset.

14.04.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

24.03.2015 Pöydälle

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Hanna Seitapuro, vs. kaupunkiekologi, puhelin: +358 9 310 32062

hanna.seitapuro(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 16.06.2015 § 306

HEL 2014-012194 T 00 00 03
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Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunginvaltuutettu Jukka Relander ja 48 muuta 
kaupunginvaltuutettua ovat tehneet aloitteen Vanhankaupunginkosken 
länsihaaran padon purkamisesta ja kosken ennallistamisesta muun 
muassa vaelluskalojen elinolojen parantamiseksi. Aloitteen tekijöiden 
mukaan padon purkaminen ja kosken ennallistaminen mahdollistaisi 
ensiluokkaisen elinympäristön ja lisääntymisalueen vaelluskaloille ja 
parantaisi alueen virkistysarvoa. 

Yleisten töiden lautakunta antoi aloitteesta lausunnon 23.4.2015 
(144§). Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen 
valmisteltavaksi 11.5.2015 (495§).

Vanhankaupunginkosken länsihaaran pato on suojeltu 
kaavamääräyksellä. Padon mahdollinen purkaminen kokonaan tai 
osittain vaatii asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muuttamisen 
tarpeen arviointi, muutoksen valmistelu ja tarvittavien selvityksien 
laatiminen kuuluu kaupunkisuunnitteluviraston vastuulle. 
Rakennusvirasto tekee asian valmistelussa yhteistyötä 
kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.

Yleisten töiden lautakunta toteaa edelleen, että 
Vanhankaupunginkosken vaelluskannan vahvistaminen ja 
virkistysarvon kehittäminen on kannatettavaa ja selvittämisen arvoista. 
Mahdollisen asemakaavan muutoksen ja kosken ennallistamisen pitää 
perustua tarkkoihin selvityksiin ja suunnitelmiin sekä riittävän laajaan 
vaikutusten arviointiin.  

Käsittely

16.06.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Kappale 5, ensimmäinen virke muutetaan muotoon:
"Yleisten töiden lautakunta toteaa edelleen, että 
Vanhankaupunginkosken vaelluskannan vahvistaminen ja 
virkistysarvon kehittäminen on kannatettavaa ja selvittämisen arvoista."

24.03.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440
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petri.arponen(a)hel.fi
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi

Rakennusvalvontavirasto 1.6.2015

HEL 2014-012194 T 00 00 03

Rakennusvalvontavirasto lähtee siitä, että padon museaaliset ja 
kulttuurihistorialliset arvot arvioidaan ennen kaikkea kaupunginmuseon 
toimesta. Vanhankaupungin alue on historiallisinta Helsinkiä, jossa 
tapahtuvat muutokset tulee toteuttaa tiiviissä yhteydessä 
museoviranomaisten kanssa.

Rakennusvalvontavirasto ei myöskään ota kantaa padon merkitykseen 
kalakantojen kannalta.

Sen sijaan virasto kiinnittää huomiota siihen, että padon mahdollinen 
purkaminen edellyttänee maankäyttö- ja rakennuslain mukaista 
toimenpidelupaa. Asiasta säädetään ko. lain 126 a §:ssä. Pykälän 1 
momentin 5 kohta koskee vesirajalaitteita, joiden toteuttaminen on 
toimenpideluvanvaraista. Kuitenkin, jos toimenpide perustuu 
oikeusvaikutteiseen kaavaan tai katusuunnitelmaan ei toimenpidelupaa 
saman pykälän 2 momentin mukaan tarvita. Padon purkaminen saattaa 
myös edellyttää vesilain mukaista menettelyä.

Vaikka lupaa ei tarvittaisikaan, pitää rakennusvalvontavirasto 
aiheellisena hankkeen käsittelyä kaupunkikuvaneuvottelukunnassa. 
Käsittely neuvottelukunnassa olisi hyödyllistä jo sen vuoksi, koska 
neuvottelukunnassa on edustus myös kaupunginmuseosta. 

Lopuksi virasto kiinnittää huomiota siihen, että jos lopputuloksena on 
padon purkaminen, tulee sen joka tapauksessa tapahtua pätevien ja 
kelpoisiksi todettujen suunnittelijoiden toimesta laadittujen 
suunnitelmien pohjalta.  

Lisätiedot
Kai Miller, Yli-insinööri, puhelin: +358500605893

kai.miller(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 26.03.2015 § 68
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Lausunto

Liikuntalautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Vantaanjokisuun länsihaaran padon purkamisen kokonaisvaikutukset 
tulee selvittää tarkasti. Etenkin Vantaanjokisuun länsihaaran padon 
purkamisen kalataloudelliset, -suojelulliset ja matkailuelinkeinolliset 
perusteiden tulee olla keskeisinä tekijöinä padon tulevaisuudesta 
päätettäessä.

Vantaanjokea on kunnostettu kalataloudellisin perustein 30 vuoden 
ajan. Joen pääuoma mereltä Riihimäen Erkylänjärveen on tehty 
vaelluskelpoiseksi taimenelle sekä lohelle poistamalla ja ohittamalla 
useita vaellusesteitä, kunnostamalla koskia ja istuttamalla 
vaelluskalojen poikasia. Tämän lisäksi lukuisia sivujokia sekä 
kymmeniä sivupuroja on kunnostettu ja kunnostetaan vuosittain 
vaelluskalojen kudulle suotuisiksi. Kunnostuksia ovat rahoittaneet mm. 
alueellinen kalatalousviranomainen, kunnat, vapaaehtoisjärjestöt ja 
yritykset. 

Padon kohtalosta päätettäessä tulee huomioida myös se, että 
Euroopan unionin vesipuitedirektiivi velvoittaa palauttamaan vesistöt 
mahdollisimman luonnontilaisiksi. Luonnontilaisuuteen kuuluu 
oleellisesti myös jatkuvuus eli vesieliöstöjen esteetön pääsy jokea 
pitkin. 

Siikojen ja särkikalojen nousu Vantaanjokeen

Vantaanjoen suualueelle istutetaan vuosittain 150 - 200 000 kesän 
vanhaa vaellussiikaa. Siiat palaavat jokisuuhun 3 - 5 vuoden kuluttua 
istutuksesta syys - marraskuussa. Siikojen ei ole todettu nousevan 
Vantaanjokeen, koska itäisen suuhaaran kalaporras on niille liian jyrkkä 
ja koska läntisessä haarassa sijaitseva pato estää osaltaan niiden 
nousun kokonaan. 

Siikoja on jo vuosia kalastettu lippoamalla Vanhankaupunginkosken 
muureilta. Lippoaminen on erittäin suosittu kalastusmuoto ja saaliiksi 
saadaan vuosittain tuhansia siikoja. Lippoamalla saadut lohet ja 
taimenet on vapautettava. 

Lippoamisen, kuten koko muunkin kalastusharrastuksen, sekä 
matkailuelinkeinolle koituvat vaikutukset tulee arvioida ennen päätöstä 
padon purusta.

Särkikaloista lähinnä vimpa ja toutain virtakutuisina yrittävät nousta 
Vantaanjokeen ja osa vimpoista siinä onnistuukin. Toutainta esiintyy 
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istutusten ansiosta runsaasti Vanhankaupunginlahdella ja -suvannossa. 
Toutain vaatii noustakseen loivempia virtoja kuin Vanhankaupungin 
itäkoskessa. Padon purkamisen vaikutukset näiden kalojen nousulle on 
selvitettävä ennen päätöstä padon purusta. 

Muita loivemmasta nousukoskesta hyötyviä lajeja ovat mm. ankerias ja 
nahkiainen, joiden nousua ja istutuksia Vantaanjokeen pitää tutkia 
tavoitteena selvittää eri vaihtoehdot nousuesteiden poistamiseksi.  

Helenin vesivoimalan vaikutukset

Vantaanjoen länsihaaran yhteydessä toimiva vesivoimala ja pato 
vaikuttavat kalojen nousuun joen virtaaman mukaan. Mitä enemmän 
vettä kalojen nousun aikaan länsihaaran kautta kulkee, sitä useampi 
kala ui virtausta vasten padolle. Tällöin kalat jäävät hyppimään patoa 
vasten ja kaikki yksilöt eivät löydä tietänsä itähaaralle. Kuolleita 
vesiturbiinien murskaamia ankeriaita on tavattu voimalan alta jo vuosia. 
Kyse on joistakin kymmenistä yksilöistä vuosittain. Ankeriaat ovat 
peräisin Tuusulanjärven ja Rusutjärven istutuksista.

Voimalaan liittyvä uusi ilmiö on Vantaanjoesta keväisin vaeltavat 
taimenenpoikaset, joista osa saattaa ankeriaiden tavoin joutua 
voimalan turbiiniin. Kevään 2015 aikana, jolloin vaellus mereen 
tapahtuu, on tarkoitus selvittää alas laskeutuvien taimenenpoikasten 
määrää ja vaellusaikaa. Helenin kanssa on tarvittaessa neuvoteltava 
uusista voimalan käyttörajoituksista ennen päätöstä alueelle 
kohdistuvista laajemmista toimenpiteistä.

Padon purkamisen muista vaikutuksista

Padon rakentamisen jälkeisenä aikana on Vantaanjoen 
suvantomaiseen uomaan saattanut kasautua sedimenttikerrostumia, 
jotka voivat sisältää jokivarren teollisuuden laskemien jätevesien 
myrkkyjäämiä. Ennen padon purkupäätöstä on tämäkin asia 
selvitettävä.

Pikkukosken uimaranta on lähellä jokisuuta. Padon purkaminen 
vapauttaisi Pikkukoskelle asti ulottuvan koskialueen. Täten padon 
purkamisella tulee olemaan vaikutuksia veden korkeuteen. Padon 
purkaminen ja veden korkeuden säätelymahdollisuudet esimerkiksi 
pohjapadoilla on selvitettävä, kuten myös vaikutukset melontaan sekä 
joen muuhun virkistyskäyttöön.

Kaupunki on tähän mennessä kohdistanut taloudellisia panoksia 
kosken itähaaran kunnostamiseen ja kalastuksen järjestelyyn alueella. 
Vanhankaupunginkosken ja suvannon kalastusalue on yksi Helsingin 
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tärkeimmistä. Padon purkamisen vaikutukset koko kyseisen alueen 
kalastus-, lajiensuojelu- ja matkailuelinkeinolle on selvitettävä.

Käsittely

26.03.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Riku Ahola: Vastaehdotus: Ahola, Riku

Liikuntalautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Vantaanjokisuun länsihaaran padon purkamisen kokonaisvaikutukset 
tulee selvittää tarkasti. Etenkin Vantaanjokisuun länsihaaran padon 
purkamisen kalataloudelliset, -suojelulliset ja matkailuelinkeinolliset 
perusteiden tulee olla keskeisinä tekijöinä padon tulevaisuudesta 
päätettäessä.

Vantaanjokea on kunnostettu kalataloudellisin perustein 30 vuoden 
ajan. Joen pääuoma mereltä Riihimäen Erkylänjärveen on tehty 
vaelluskelpoiseksi taimenelle sekä lohelle poistamalla ja ohittamalla 
useita vaellusesteitä, kunnostamalla koskia ja istuttamalla 
vaelluskalojen poikasia. Tämän lisäksi lukuisia sivujokia sekä 
kymmeniä sivupuroja on kunnostettu ja kunnostetaan vuosittain 
vaelluskalojen kudulle suotuisiksi. Kunnostuksia ovat rahoittaneet mm. 
alueellinen kalatalousviranomainen, kunnat, vapaaehtoisjärjestöt ja 
yritykset. 

Padon kohtalosta päätettäessä tulee huomioida myös se, että 
Euroopan unionin vesipuitedirektiivi velvoittaa palauttamaan vesistöt 
mahdollisimman luonnontilaisiksi. Luonnontilaisuuteen kuuluu 
oleellisesti myös jatkuvuus eli vesiseliöstöjen esteetön pääsy jokea 
pitkin. 

Siikojen ja särkikalojen nousu Vantaanjokeen

Vantaanjoen suualueelle istutetaan vuosittain 150 - 200 000 kesän 
vanhaa vaellussiikaa. Siiat palaavat jokisuuhun 3 - 5 vuoden kuluttua 
istutuksesta syys - marraskuussa. Siikojen ei ole todettu nousevan 
Vantaanjokeen, koska itäisen suuhaaran kalaporras on niille liian jyrkkä 
ja koska läntisessä haarassa sijaitseva pato estää osaltaan niiden 
nousun kokonaan. 

Siikoja on jo vuosia kalastettu lippoamalla Vanhankaupunginkosken 
muureilta. Lippoaminen on erittäin suosittu kalastusmuoto ja saaliiksi 
saadaan vuosittain tuhansia siikoja. Lippoamalla saadut lohet ja 
taimenet on vapautettava. 
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Lippoamisen, kuten koko muunkin kalastusharrastuksen, sekä 
matkailuelinkeinolle koituvat vaikutukset tulee arvioida ennen päätöstä 
padon purusta.

Särkikaloista lähinnä vimpa ja toutain virtakutuisina yrittävät nousta 
Vantaanjokeen ja osa vimpoista siinä onnistuukin. Toutainta esiintyy 
istutusten ansiosta runsaasti Vanhankaupunginlahdella ja -suvannossa. 
Toutain vaatii noustakseen loivempia virtoja kuin Vanhankaupungin 
itäkoskessa. Padon purkamisen vaikutukset näiden kalojen nousulle on 
selvitettävä ennen päätöstä padon purusta. 

Muita loivemmasta nousukoskesta hyötyviä lajeja ovat mm. ankerias ja 
nahkiainen, joiden nousua ja istutuksia Vantaanjokeen pitää tutkia 
tavoitteena selvittää eri vaihtoehdot nousuesteiden poistamiseksi.  

Helenin vesivoimalan vaikutukset

Vantaanjoen länsihaaran yhteydessä toimiva vesivoimala ja pato 
vaikuttavat kalojen nousuun joen virtaaman mukaan. Mitä enemmän 
vettä kalojen nousun aikaan länsihaaran kautta kulkee, sitä useampi 
kala ui virtausta vasten padolle. Tällöin kalat jäävät hyppimään patoa 
vasten ja kaikki yksilöt eivät löydä tietänsä itähaaralle. Kuolleita 
vesiturbiinien murskaamia ankeriaita on tavattu voimalan alta jo vuosia. 
Kyse on joistakin kymmenistä yksilöistä vuosittain. Ankeriaat ovat 
peräisin Tuusulanjärven ja Rusutjärven istutuksista.

Voimalaan liittyvä uusi ilmiö on Vantaanjoesta keväisin vaeltavat 
taimenenpoikaset, joista osa saattaa ankeriaiden tavoin joutua 
voimalan turbiiniin. Kevään 2015 aikana, jolloin vaellus mereen 
tapahtuu, on tarkoitus selvittää alas laskeutuvien taimenenpoikasten 
määrää ja vaellusaikaa. Helenin kanssa on tarvittaessa neuvoteltava 
uusista voimalan käyttörajoituksista ennen päätöstä alueelle 
kohdistuvista laajemmista toimenpiteistä.

Padon purkamisen muista vaikutuksista

Padon rakentamisen jälkeisenä aikana on Vantaanjoen 
suvantomaiseen uomaan saattanut kasautua sedimenttikerrostumia, 
jotka voivat sisältää jokivarren teollisuuden laskemien jätevesien 
myrkkyjäämiä. Ennen padon purkupäätöstä on tämäkin asia 
selvitettävä.

Pikkukosken uimaranta on lähellä jokisuuta. Padon purkaminen 
vapauttaisi Pikkukoskelle asti ulottuvan koskialueen. Täten padon 
purkamisella tulee olemaan vaikutuksia veden korkeuteen. Padon 
purkaminen ja veden korkeuden säätelymahdollisuudet esimerkiksi 
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pohjapadoilla on selvitettävä, kuten myös vaikutukset melontaan sekä 
joen muuhun virkistyskäyttöön.

Kaupunki on tähän mennessä kohdistanut taloudellisia panoksia 
kosken itähaaran kunnostamiseen ja kalastuksen järjestelyyn alueella. 
Vanhankaupunginkosken ja suvannon kalastusalue on yksi Helsingin 
tärkeimmistä. Padon purkamisen vaikutukset koko kyseisen alueen 
kalastus-, lajiensuojelu- ja matkailuelinkeinolle on selvitettävä.

Kannattajat: Seppo Lampela

Vastaehdotus:
Joonas Lyytinen: Aholan vastaesityksen mukaan, paitsi:

Lisätään ennen otsikkoa "Siikojen ja särkikalojen nousu 
Vantaanjokeen" lause:

Mikäli selvitysten nojalla ei padon purkamiselle löydy pakottavia esteitä, 
tulee pato purkaa.

Ja uusi kappale:

Kulttuurihistorialliset arvot

Mahdollinen padon purkaminen ei vaikuttaisi oleellisesti alueen 
kulttuurihistorialliseen miljööseen, koska sekä 
vesivoimalaitosrakennuksen ulkoasu sekä Kuninkaankartanon saaren 
rakennukset säilyisivät nykyisessä muodossaan. Padon purkamista 
selvitettäessä voidaan myös harkita osittaista ratkaisua, jossa patoon 
avataan vain aukko joen vapaata virtaamista varten jos se 
kulttuurihistoriallisista syistä katsotaan tarpeelliseksi. 

Kannattajat: Sallamaari Muhonen

Vastaehdotus:
Riitta Hämäläinen-Bister: Vantaanjokisuun länsihaaran padon 
purkamisen aiheuttamat kokonaisvaikutukset tulee selvittää tarkasti. 
Erityisesti Vantaanjokisuun länsihaaran padon purkamisen 
kalataloudelliset- ja suojelulliset sekä elinkeinotoimintaan liittyvät 
selvitykset ja suojelupäätökset tulevat olla keskeisinä tekijöinä padon 
tulevaisuudesta päätettäessä.

Vantaanjokea on kunnostettu kalataloudellisin perustein 30 vuoden 
ajan. Joen pääuoma mereltä Riihimäen Erkylänjärveen on tehty 
vaelluskelpoiseksi poistamalla sekä ohittamalla useita vaellusesteitä, 
kunnostamalla koskia ja istuttamalla vaelluskalojen poikasia. Tämän 
lisäksi lukuisia sivujokia sekä kymmeniä sivupuroja on kunnostettu ja 
kunnostetaan vuosittain vaelluskalojen kudulle suotuisiksi. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2015 98 (420)
Kaupunginvaltuusto

Kj/11
25.11.2015

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

Kunnostuksia ovat rahoittaneet mm. alueellinen 
kalatalousviranomainen, kunnat, vapaaehtoisjärjestöt ja yritykset.  

Siikojen ja särkikalojen nousu Vantaanjokeen

Vantaanjoen suualueelle istutetaan vuosittain 150 - 200 000 
kesänvanhaa vaellussiikaa. Siiat palaavat jokisuuhun 3 -5 vuoden 
kuluttua istutuksesta syys - marraskuussa. Siikojen ei ole todettu 
nousevan Vantaanjokeen, sillä itäisen suuhaaran kalaporras on niille 
liian jyrkkä ja läntisessä haarassa sijaitseva pato estää osaltaan niiden 
nousun kokonaan. Siikoja on jo vuosia kalastettu lippoamalla 
Vanhankaupunginkosken muureilta. Lippoaminen on erittäin suosittu 
kalastusmuoto ja saaliiksi saadaan vuosittain tuhansia siikoja. 
Lippoamalla saadut lohet ja taimenet on vapautettava. Lippoamisen, 
kuten koko muunkin kalastusharrastuksen sekä –matkailuelinkeinolle 
koituvat vaikutukset tulee arvioida ennen päätöstä padon purusta.

Särkikaloista lähinnä vimpa ja toutain virtakutuisina yrittävät nousta 
Vantaanjokeen osan vimmoista onnistuessakin. Toutainta esiintyy 
istutusten ansiosta runsaasti Vanhankaupunginlahdella ja -suvannossa. 
Toutain vaatii noustakseen loivempia virtoja kuin Vanhankaupungin 
itäkoskessa. Padon purkamisen vaikutukset näiden kalojen nousulle on 
selvitettävä ennen päätöstä padon purusta. Muita loivemmasta 
nousukoskesta hyötyviä lajeja ovat mm. ankerias ja nahkiainen, joiden 
nousua ja istutuksia Vantaanjokeen pitää tutkia lähtökohtana eri 
vaihtoehdot nousuesteiden poistamiseksi.  

Helenin vesivoimalan vaikutukset

Vantaanjoen länsihaaran yhteydessä toimiva vesivoimala ja pato 
vaikuttavat kalojen nousuun joen virtaaman mukaan. Mitä enemmän 
vettä kalojen nousun aikaan länsihaaran kautta kulkee, sitä useampi 
kala ui virtausta vasten padolle. Tällöin kalat jäävät hyppimään patoa 
vasten ja kaikki yksilöt eivät löydä tietänsä itähaaralle. Kuolleita 
ankeriaita, vesiturbiinien murskaamana, on tavattu voimalan alta jo 
vuosia. Kyse on joistakin kymmenistä yksilöistä vuosittain. Ankeriaat 
ovat peräisin Tuusulanjärven ja Rusutjärven istutuksista.

Uutena asiana voimalan suhteen ovat Vantaanjoesta keväisin vaeltavat 
taimenenpoikaset, joista osa saattaa ankeriaiden tavoin joutua 
voimalan turbiiniin. Kevään 2015 aikana on tarkoitus selvittää alas 
laskeutuvien taimenenpoikasten määrää ja aikaa, jolloin vaellus 
mereen tapahtuu. Helenin kanssa on tarvittaessa neuvoteltava uusista 
voimalan käyttörajoituksista ennen päätöstä alueelle kohdistuvista 
laajemmista toimenpiteistä.

Padon purkamisen muista vaikutuksista
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Padon rakentamisen jälkeisenä aikana on Vantaanjoen 
suvantomaiseen uomaan saattanut kasautua sedimenttikerrostumia, 
jotka voivat sisältää jokivarren teollisuuden laskemien jätevesien 
myrkkyjäämiä. Ennen padon purkupäätöstä myös tämä asia on 
selvitettävä.

Pikkukosken uimaranta on lähellä jokisuuta. Padon purkaminen 
vapauttaisi Pikkukoskelle asti ulottuvan koskialueen. Täten padon 
purkamisella saattaa olla vaikutuksia veden korkeuteen. Padon 
purkaminen ja veden korkeuden säätelymahdollisuudet esimerkiksi 
pohjapadoilla on selvitettävä, kuten myös vaikutukset melontaan sekä 
joen muuhun virkistyskäyttöön.

Voimalaitos rakennusten ja patomuuriin littyvät suojelupäätökset on 
myös ensisijaisia selvitämisasioita.

Kaupunki on tähän mennessä kohdistanut taloudellisia panoksia 
kosken itähaaran kunnostamiseen ja kalastuksen järjestelyyn alueella. 
Vanhankaupunginkosken ja suvannon kalastusalue on yksi Helsingin 
tärkeimmistä. Padon purkamisen vaikutukset koko kyseisen alueen 
kalastus-, lajiensuojelu- ja matkailuelinkeinolle on selvitettävä

Kannattajat: Jukka Järvinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Vastaehdotus: Ahola, Riku 
Liikuntalautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 
Vantaanjokisuun länsihaaran padon purkamisen kokonaisvaikutukset 
tulee selvittää tarkasti. Etenkin Vantaanjokisuun länsihaaran padon 
purkamisen kalataloudelliset, -suojelulliset ja matkailuelinkeinolliset 
perusteiden tulee olla keskeisinä tekijöinä padon tulevaisuudesta 
päätettäessä. Vantaanjokea on kunnostettu kalataloudellisin perustein 
30 vuoden ajan. Joen pääuoma mereltä Riihimäen Erkylänjärveen on 
tehty vaelluskelpoiseksi taimenelle sekä lohelle poistamalla ja 
ohittamalla useita vaellusesteitä, kunnostamalla koskia ja istuttamalla 
vaelluskalojen poikasia. Tämän lisäksi lukuisia sivujokia sekä 
kymmeniä sivupuroja on kunnostettu ja kunnostetaan vuosittain 
vaelluskalojen kudulle suotuisiksi. Kunnostuksia ovat rahoittaneet mm. 
alueellinen kalatalousviranomainen, kunnat, vapaaehtoisjärjestöt ja 
yritykset.  Padon kohtalosta päätettäessä tulee huomioida myös se, 
että Euroopan unionin vesipuitedirektiivi velvoittaa palauttamaan 
vesistöt mahdollisimman luonnontilaisiksi. Luonnontilaisuuteen kuuluu 
oleellisesti myös jatkuvuus eli vesiseliöstöjen esteetön pääsy jokea 
pitkin.  Siikojen ja särkikalojen nousu Vantaanjokeen Vantaanjoen 
suualueelle istutetaan vuosittain 150 - 200 000 kesän vanhaa 
vaellussiikaa. Siiat palaavat jokisuuhun 3 - 5 vuoden kuluttua 
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istutuksesta syys - marraskuussa. Siikojen ei ole todettu nousevan 
Vantaanjokeen, koska itäisen suuhaaran kalaporras on niille liian jyrkkä 
ja koska läntisessä haarassa sijaitseva pato estää osaltaan niiden 
nousun kokonaan.  Siikoja on jo vuosia kalastettu lippoamalla 
Vanhankaupunginkosken muureilta. Lippoaminen on erittäin suosittu 
kalastusmuoto ja saaliiksi saadaan vuosittain tuhansia siikoja. 
Lippoamalla saadut lohet ja taimenet on vapautettava.  Lippoamisen, 
kuten koko muunkin kalastusharrastuksen, sekä matkailuelinkeinolle 
koituvat vaikutukset tulee arvioida ennen päätöstä padon purusta. 
Särkikaloista lähinnä vimpa ja toutain virtakutuisina yrittävät nousta 
Vantaanjokeen ja osa vimpoista siinä onnistuukin. Toutainta esiintyy 
istutusten ansiosta runsaasti Vanhankaupunginlahdella ja -suvannossa. 
Toutain vaatii noustakseen loivempia virtoja kuin Vanhankaupungin 
itäkoskessa. Padon purkamisen vaikutukset näiden kalojen nousulle on 
selvitettävä ennen päätöstä padon purusta.  Muita loivemmasta 
nousukoskesta hyötyviä lajeja ovat mm. ankerias ja nahkiainen, joiden 
nousua ja istutuksia Vantaanjokeen pitää tutkia tavoitteena selvittää eri 
vaihtoehdot nousuesteiden poistamiseksi.   Helenin vesivoimalan 
vaikutukset Vantaanjoen länsihaaran yhteydessä toimiva vesivoimala ja 
pato vaikuttavat kalojen nousuun joen virtaaman mukaan. Mitä 
enemmän vettä kalojen nousun aikaan länsihaaran kautta kulkee, sitä 
useampi kala ui virtausta vasten padolle. Tällöin kalat jäävät 
hyppimään patoa vasten ja kaikki yksilöt eivät löydä tietänsä 
itähaaralle. Kuolleita vesiturbiinien murskaamia ankeriaita on tavattu 
voimalan alta jo vuosia. Kyse on joistakin kymmenistä yksilöistä 
vuosittain. Ankeriaat ovat peräisin Tuusulanjärven ja Rusutjärven 
istutuksista. Voimalaan liittyvä uusi ilmiö on Vantaanjoesta keväisin 
vaeltavat taimenenpoikaset, joista osa saattaa ankeriaiden tavoin 
joutua voimalan turbiiniin. Kevään 2015 aikana, jolloin vaellus mereen 
tapahtuu, on tarkoitus selvittää alas laskeutuvien taimenenpoikasten 
määrää ja vaellusaikaa. Helenin kanssa on tarvittaessa neuvoteltava 
uusista voimalan käyttörajoituksista ennen päätöstä alueelle 
kohdistuvista laajemmista toimenpiteistä. 
Padon purkamisen muista vaikutuksista Padon rakentamisen 
jälkeisenä aikana on Vantaanjoen suvantomaiseen uomaan saattanut 
kasautua sedimenttikerrostumia, jotka voivat sisältää jokivarren 
teollisuuden laskemien jätevesien myrkkyjäämiä. Ennen padon 
purkupäätöstä on tämäkin asia selvitettävä. Pikkukosken uimaranta on 
lähellä jokisuuta. Padon purkaminen vapauttaisi Pikkukoskelle asti 
ulottuvan koskialueen. Täten padon purkamisella tulee olemaan 
vaikutuksia veden korkeuteen. Padon purkaminen ja veden korkeuden 
säätelymahdollisuudet esimerkiksi pohjapadoilla on selvitettävä, kuten 
myös vaikutukset melontaan sekä joen muuhun virkistyskäyttöön. 
Kaupunki on tähän mennessä kohdistanut taloudellisia panoksia 
kosken itähaaran kunnostamiseen ja kalastuksen järjestelyyn alueella. 
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Vanhankaupunginkosken ja suvannon kalastusalue on yksi Helsingin 
tärkeimmistä. Padon purkamisen vaikutukset koko kyseisen alueen 
kalastus-, lajiensuojelu- ja matkailuelinkeinolle on selvitettävä. 

EI-ehdotus: Vastaehdotus: Lyytinen, Joonas
Aholan vastaesityksen mukaan, paitsi: Lisätään ennen otsikkoa 
"Siikojen ja särkikalojen nousu Vantaanjokeen" lause: Mikäli selvitysten 
nojalla ei padon purkamiselle löydy pakottavia esteitä, tulee pato 
purkaa. Ja uusi kappale: Kulttuurihistorialliset arvot Mahdollinen padon 
purkaminen ei vaikuttaisi oleellisesti alueen kulttuurihistorialliseen 
miljööseen, koska sekä vesivoimalaitosrakennuksen ulkoasu sekä 
Kuninkaankartanon saaren rakennukset säilyisivät nykyisessä 
muodossaan. Padon purkamista selvitettäessä voidaan myös harkita 
osittaista ratkaisua, jossa patoon avataan vain aukko joen vapaata 
virtaamista varten jos se kulttuurihistoriallisista syistä katsotaan 
tarpeelliseksi. 

Jaa-äänet: 7
Riku Ahola, Silja Borgarsdottir Sandelin, Heidi Ruhala, Riitta 
Hämäläinen-Bister, Jukka Järvinen, Heimo Laaksonen, Seppo Lampela

Ei-äänet: 2
Joonas Lyytinen, Sallamaari Muhonen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

2 äänestys

JAA-ehdotus: Vastaehdotus: Ahola, Riku 
Liikuntalautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 
Vantaanjokisuun länsihaaran padon purkamisen kokonaisvaikutukset 
tulee selvittää tarkasti. Etenkin Vantaanjokisuun länsihaaran padon 
purkamisen kalataloudelliset, -suojelulliset ja matkailuelinkeinolliset 
perusteiden tulee olla keskeisinä tekijöinä padon tulevaisuudesta 
päätettäessä. Vantaanjokea on kunnostettu kalataloudellisin perustein 
30 vuoden ajan. Joen pääuoma mereltä Riihimäen Erkylänjärveen on 
tehty vaelluskelpoiseksi taimenelle sekä lohelle poistamalla ja 
ohittamalla useita vaellusesteitä, kunnostamalla koskia ja istuttamalla 
vaelluskalojen poikasia. Tämän lisäksi lukuisia sivujokia sekä 
kymmeniä sivupuroja on kunnostettu ja kunnostetaan vuosittain 
vaelluskalojen kudulle suotuisiksi. Kunnostuksia ovat rahoittaneet mm. 
alueellinen kalatalousviranomainen, kunnat, vapaaehtoisjärjestöt ja 
yritykset.  Padon kohtalosta päätettäessä tulee huomioida myös se, 
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että Euroopan unionin vesipuitedirektiivi velvoittaa palauttamaan 
vesistöt mahdollisimman luonnontilaisiksi. Luonnontilaisuuteen kuuluu 
oleellisesti myös jatkuvuus eli vesiseliöstöjen esteetön pääsy jokea 
pitkin.  Siikojen ja särkikalojen nousu Vantaanjokeen Vantaanjoen 
suualueelle istutetaan vuosittain 150 - 200 000 kesän vanhaa 
vaellussiikaa. Siiat palaavat jokisuuhun 3 - 5 vuoden kuluttua 
istutuksesta syys - marraskuussa. Siikojen ei ole todettu nousevan 
Vantaanjokeen, koska itäisen suuhaaran kalaporras on niille liian jyrkkä 
ja koska läntisessä haarassa sijaitseva pato estää osaltaan niiden 
nousun kokonaan.  Siikoja on jo vuosia kalastettu lippoamalla 
Vanhankaupunginkosken muureilta. Lippoaminen on erittäin suosittu 
kalastusmuoto ja saaliiksi saadaan vuosittain tuhansia siikoja. 
Lippoamalla saadut lohet ja taimenet on vapautettava.  Lippoamisen, 
kuten koko muunkin kalastusharrastuksen, sekä matkailuelinkeinolle 
koituvat vaikutukset tulee arvioida ennen päätöstä padon purusta. 
Särkikaloista lähinnä vimpa ja toutain virtakutuisina yrittävät nousta 
Vantaanjokeen ja osa vimpoista siinä onnistuukin. Toutainta esiintyy 
istutusten ansiosta runsaasti Vanhankaupunginlahdella ja -suvannossa. 
Toutain vaatii noustakseen loivempia virtoja kuin Vanhankaupungin 
itäkoskessa. Padon purkamisen vaikutukset näiden kalojen nousulle on 
selvitettävä ennen päätöstä padon purusta.  Muita loivemmasta 
nousukoskesta hyötyviä lajeja ovat mm. ankerias ja nahkiainen, joiden 
nousua ja istutuksia Vantaanjokeen pitää tutkia tavoitteena selvittää eri 
vaihtoehdot nousuesteiden poistamiseksi.   Helenin vesivoimalan 
vaikutukset Vantaanjoen länsihaaran yhteydessä toimiva vesivoimala ja 
pato vaikuttavat kalojen nousuun joen virtaaman mukaan. Mitä 
enemmän vettä kalojen nousun aikaan länsihaaran kautta kulkee, sitä 
useampi kala ui virtausta vasten padolle. Tällöin kalat jäävät 
hyppimään patoa vasten ja kaikki yksilöt eivät löydä tietänsä 
itähaaralle. Kuolleita vesiturbiinien murskaamia ankeriaita on tavattu 
voimalan alta jo vuosia. Kyse on joistakin kymmenistä yksilöistä 
vuosittain. Ankeriaat ovat peräisin Tuusulanjärven ja Rusutjärven 
istutuksista. Voimalaan liittyvä uusi ilmiö on Vantaanjoesta keväisin 
vaeltavat taimenenpoikaset, joista osa saattaa ankeriaiden tavoin 
joutua voimalan turbiiniin. Kevään 2015 aikana, jolloin vaellus mereen 
tapahtuu, on tarkoitus selvittää alas laskeutuvien taimenenpoikasten 
määrää ja vaellusaikaa. Helenin kanssa on tarvittaessa neuvoteltava 
uusista voimalan käyttörajoituksista ennen päätöstä alueelle 
kohdistuvista laajemmista toimenpiteistä. 
Padon purkamisen muista vaikutuksista Padon rakentamisen 
jälkeisenä aikana on Vantaanjoen suvantomaiseen uomaan saattanut 
kasautua sedimenttikerrostumia, jotka voivat sisältää jokivarren 
teollisuuden laskemien jätevesien myrkkyjäämiä. Ennen padon 
purkupäätöstä on tämäkin asia selvitettävä. Pikkukosken uimaranta on 
lähellä jokisuuta. Padon purkaminen vapauttaisi Pikkukoskelle asti 
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ulottuvan koskialueen. Täten padon purkamisella tulee olemaan 
vaikutuksia veden korkeuteen. Padon purkaminen ja veden korkeuden 
säätelymahdollisuudet esimerkiksi pohjapadoilla on selvitettävä, kuten 
myös vaikutukset melontaan sekä joen muuhun virkistyskäyttöön. 
Kaupunki on tähän mennessä kohdistanut taloudellisia panoksia 
kosken itähaaran kunnostamiseen ja kalastuksen järjestelyyn alueella. 
Vanhankaupunginkosken ja suvannon kalastusalue on yksi Helsingin 
tärkeimmistä. Padon purkamisen vaikutukset koko kyseisen alueen 
kalastus-, lajiensuojelu- ja matkailuelinkeinolle on selvitettävä. 

EI-ehdotus: Vastaehdotus: Hämäläinen-Bister, Riitta 
Vantaanjokisuun länsihaaran padon purkamisen aiheuttamat 
kokonaisvaikutukset tulee selvittää tarkasti. Erityisesti Vantaanjokisuun 
länsihaaran padon purkamisen kalataloudelliset- ja suojelulliset sekä 
elinkeinotoimintaan liittyvät selvitykset ja suojelupäätökset tulevat olla 
keskeisinä tekijöinä padon tulevaisuudesta päätettäessä. Vantaanjokea 
on kunnostettu kalataloudellisin perustein 30 vuoden ajan. Joen 
pääuoma mereltä Riihimäen Erkylänjärveen on tehty vaelluskelpoiseksi 
poistamalla sekä ohittamalla useita vaellusesteitä, kunnostamalla 
koskia ja istuttamalla vaelluskalojen poikasia. Tämän lisäksi lukuisia 
sivujokia sekä kymmeniä sivupuroja on kunnostettu ja kunnostetaan 
vuosittain vaelluskalojen kudulle suotuisiksi. Kunnostuksia ovat 
rahoittaneet mm. alueellinen kalatalousviranomainen, kunnat, 
vapaaehtoisjärjestöt ja yritykset.   Siikojen ja särkikalojen nousu 
Vantaanjokeen Vantaanjoen suualueelle istutetaan vuosittain 150 - 200 
000 kesänvanhaa vaellussiikaa. Siiat palaavat jokisuuhun 3 -5 vuoden 
kuluttua istutuksesta syys - marraskuussa. Siikojen ei ole todettu 
nousevan Vantaanjokeen, sillä itäisen suuhaaran kalaporras on niille 
liian jyrkkä ja läntisessä haarassa sijaitseva pato estää osaltaan niiden 
nousun kokonaan. Siikoja on jo vuosia kalastettu lippoamalla 
Vanhankaupunginkosken muureilta. Lippoaminen on erittäin suosittu 
kalastusmuoto ja saaliiksi saadaan vuosittain tuhansia siikoja. 
Lippoamalla saadut lohet ja taimenet on vapautettava. Lippoamisen, 
kuten koko muunkin kalastusharrastuksen sekä –matkailuelinkeinolle 
koituvat vaikutukset tulee arvioida ennen päätöstä padon purusta. 
Särkikaloista lähinnä vimpa ja toutain virtakutuisina yrittävät nousta 
Vantaanjokeen osan vimmoista onnistuessakin. Toutainta esiintyy 
istutusten ansiosta runsaasti Vanhankaupunginlahdella ja -suvannossa. 
Toutain vaatii noustakseen loivempia virtoja kuin Vanhankaupungin 
itäkoskessa. Padon purkamisen vaikutukset näiden kalojen nousulle on 
selvitettävä ennen päätöstä padon purusta. Muita loivemmasta 
nousukoskesta hyötyviä lajeja ovat mm. ankerias ja nahkiainen, joiden 
nousua ja istutuksia Vantaanjokeen pitää tutkia lähtökohtana eri 
vaihtoehdot nousuesteiden poistamiseksi.   Helenin vesivoimalan 
vaikutukset Vantaanjoen länsihaaran yhteydessä toimiva vesivoimala ja 
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pato vaikuttavat kalojen nousuun joen virtaaman mukaan. Mitä 
enemmän vettä kalojen nousun aikaan länsihaaran kautta kulkee, sitä 
useampi kala ui virtausta vasten padolle. Tällöin kalat jäävät 
hyppimään patoa vasten ja kaikki yksilöt eivät löydä tietänsä 
itähaaralle. Kuolleita ankeriaita, vesiturbiinien murskaamana, on tavattu 
voimalan alta jo vuosia. Kyse on joistakin kymmenistä yksilöistä 
vuosittain. Ankeriaat ovat peräisin Tuusulanjärven ja Rusutjärven 
istutuksista. Uutena asiana voimalan suhteen ovat Vantaanjoesta 
keväisin vaeltavat taimenenpoikaset, joista osa saattaa ankeriaiden 
tavoin joutua voimalan turbiiniin. Kevään 2015 aikana on tarkoitus 
selvittää alas laskeutuvien taimenenpoikasten määrää ja aikaa, jolloin 
vaellus mereen tapahtuu. Helenin kanssa on tarvittaessa neuvoteltava 
uusista voimalan käyttörajoituksista ennen päätöstä alueelle 
kohdistuvista laajemmista toimenpiteistä. Padon purkamisen muista 
vaikutuksista Padon rakentamisen jälkeisenä aikana on Vantaanjoen 
suvantomaiseen uomaan saattanut kasautua sedimenttikerrostumia, 
jotka voivat sisältää jokivarren teollisuuden laskemien jätevesien 
myrkkyjäämiä. Ennen padon purkupäätöstä myös tämä asia on 
selvitettävä. Pikkukosken uimaranta on lähellä jokisuuta. Padon 
purkaminen vapauttaisi Pikkukoskelle asti ulottuvan koskialueen. Täten 
padon purkamisella saattaa olla vaikutuksia veden korkeuteen. Padon 
purkaminen ja veden korkeuden säätelymahdollisuudet esimerkiksi 
pohjapadoilla on selvitettävä, kuten myös vaikutukset melontaan sekä 
joen muuhun virkistyskäyttöön. Voimalaitos rakennusten ja patomuuriin 
littyvät suojelupäätökset on myös ensisijaisia selvitämisasioita. 
Kaupunki on tähän mennessä kohdistanut taloudellisia panoksia 
kosken itähaaran kunnostamiseen ja kalastuksen järjestelyyn alueella. 
Vanhankaupunginkosken ja suvannon kalastusalue on yksi Helsingin 
tärkeimmistä. Padon purkamisen vaikutukset koko kyseisen alueen 
kalastus-, lajiensuojelu- ja matkailuelinkeinolle on selvitettävä

Jaa-äänet: 7
Riku Ahola, Silja Borgarsdottir Sandelin, Heidi Ruhala, Heimo 
Laaksonen, Seppo Lampela, Joonas Lyytinen, Sallamaari Muhonen

Ei-äänet: 2
Riitta Hämäläinen-Bister, Jukka Järvinen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

3 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Vastaehdotus: Ahola, Riku 
Liikuntalautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 
Vantaanjokisuun länsihaaran padon purkamisen kokonaisvaikutukset 
tulee selvittää tarkasti. Etenkin Vantaanjokisuun länsihaaran padon 
purkamisen kalataloudelliset, -suojelulliset ja matkailuelinkeinolliset 
perusteiden tulee olla keskeisinä tekijöinä padon tulevaisuudesta 
päätettäessä. Vantaanjokea on kunnostettu kalataloudellisin perustein 
30 vuoden ajan. Joen pääuoma mereltä Riihimäen Erkylänjärveen on 
tehty vaelluskelpoiseksi taimenelle sekä lohelle poistamalla ja 
ohittamalla useita vaellusesteitä, kunnostamalla koskia ja istuttamalla 
vaelluskalojen poikasia. Tämän lisäksi lukuisia sivujokia sekä 
kymmeniä sivupuroja on kunnostettu ja kunnostetaan vuosittain 
vaelluskalojen kudulle suotuisiksi. Kunnostuksia ovat rahoittaneet mm. 
alueellinen kalatalousviranomainen, kunnat, vapaaehtoisjärjestöt ja 
yritykset.  Padon kohtalosta päätettäessä tulee huomioida myös se, 
että Euroopan unionin vesipuitedirektiivi velvoittaa palauttamaan 
vesistöt mahdollisimman luonnontilaisiksi. Luonnontilaisuuteen kuuluu 
oleellisesti myös jatkuvuus eli vesiseliöstöjen esteetön pääsy jokea 
pitkin.  Siikojen ja särkikalojen nousu Vantaanjokeen Vantaanjoen 
suualueelle istutetaan vuosittain 150 - 200 000 kesän vanhaa 
vaellussiikaa. Siiat palaavat jokisuuhun 3 - 5 vuoden kuluttua 
istutuksesta syys - marraskuussa. Siikojen ei ole todettu nousevan 
Vantaanjokeen, koska itäisen suuhaaran kalaporras on niille liian jyrkkä 
ja koska läntisessä haarassa sijaitseva pato estää osaltaan niiden 
nousun kokonaan.  Siikoja on jo vuosia kalastettu lippoamalla 
Vanhankaupunginkosken muureilta. Lippoaminen on erittäin suosittu 
kalastusmuoto ja saaliiksi saadaan vuosittain tuhansia siikoja. 
Lippoamalla saadut lohet ja taimenet on vapautettava.  Lippoamisen, 
kuten koko muunkin kalastusharrastuksen, sekä matkailuelinkeinolle 
koituvat vaikutukset tulee arvioida ennen päätöstä padon purusta. 
Särkikaloista lähinnä vimpa ja toutain virtakutuisina yrittävät nousta 
Vantaanjokeen ja osa vimpoista siinä onnistuukin. Toutainta esiintyy 
istutusten ansiosta runsaasti Vanhankaupunginlahdella ja -suvannossa. 
Toutain vaatii noustakseen loivempia virtoja kuin Vanhankaupungin 
itäkoskessa. Padon purkamisen vaikutukset näiden kalojen nousulle on 
selvitettävä ennen päätöstä padon purusta.  Muita loivemmasta 
nousukoskesta hyötyviä lajeja ovat mm. ankerias ja nahkiainen, joiden 
nousua ja istutuksia Vantaanjokeen pitää tutkia tavoitteena selvittää eri 
vaihtoehdot nousuesteiden poistamiseksi.   Helenin vesivoimalan 
vaikutukset Vantaanjoen länsihaaran yhteydessä toimiva vesivoimala ja 
pato vaikuttavat kalojen nousuun joen virtaaman mukaan. Mitä 
enemmän vettä kalojen nousun aikaan länsihaaran kautta kulkee, sitä 
useampi kala ui virtausta vasten padolle. Tällöin kalat jäävät 
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hyppimään patoa vasten ja kaikki yksilöt eivät löydä tietänsä 
itähaaralle. Kuolleita vesiturbiinien murskaamia ankeriaita on tavattu 
voimalan alta jo vuosia. Kyse on joistakin kymmenistä yksilöistä 
vuosittain. Ankeriaat ovat peräisin Tuusulanjärven ja Rusutjärven 
istutuksista. Voimalaan liittyvä uusi ilmiö on Vantaanjoesta keväisin 
vaeltavat taimenenpoikaset, joista osa saattaa ankeriaiden tavoin 
joutua voimalan turbiiniin. Kevään 2015 aikana, jolloin vaellus mereen 
tapahtuu, on tarkoitus selvittää alas laskeutuvien taimenenpoikasten 
määrää ja vaellusaikaa. Helenin kanssa on tarvittaessa neuvoteltava 
uusista voimalan käyttörajoituksista ennen päätöstä alueelle 
kohdistuvista laajemmista toimenpiteistä. 
Padon purkamisen muista vaikutuksista Padon rakentamisen 
jälkeisenä aikana on Vantaanjoen suvantomaiseen uomaan saattanut 
kasautua sedimenttikerrostumia, jotka voivat sisältää jokivarren 
teollisuuden laskemien jätevesien myrkkyjäämiä. Ennen padon 
purkupäätöstä on tämäkin asia selvitettävä. Pikkukosken uimaranta on 
lähellä jokisuuta. Padon purkaminen vapauttaisi Pikkukoskelle asti 
ulottuvan koskialueen. Täten padon purkamisella tulee olemaan 
vaikutuksia veden korkeuteen. Padon purkaminen ja veden korkeuden 
säätelymahdollisuudet esimerkiksi pohjapadoilla on selvitettävä, kuten 
myös vaikutukset melontaan sekä joen muuhun virkistyskäyttöön. 
Kaupunki on tähän mennessä kohdistanut taloudellisia panoksia 
kosken itähaaran kunnostamiseen ja kalastuksen järjestelyyn alueella. 
Vanhankaupunginkosken ja suvannon kalastusalue on yksi Helsingin 
tärkeimmistä. Padon purkamisen vaikutukset koko kyseisen alueen 
kalastus-, lajiensuojelu- ja matkailuelinkeinolle on selvitettävä. 

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 9
Riku Ahola, Silja Borgarsdottir Sandelin, Heidi Ruhala, Riitta 
Hämäläinen-Bister, Jukka Järvinen, Heimo Laaksonen, Seppo 
Lampela, Joonas Lyytinen, Sallamaari Muhonen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Esittelijä
osastopäällikkö
Turo Saarinen

Lisätiedot
Matti Mielonen, kalastuspäällikkö, puhelin: 310 87824
Turo Saarinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 87801
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Kaupunginmuseon johtokunta 24.03.2015 § 29

HEL 2014-012194 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunginmuseon johtokunnan 
lausuntoa Relanderin ym. valtuustoaloitteesta koskien 
Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkevan padon purkamista. 
Valtuustoaloitteessa todetaan, että Vanhankaupunginkosken voimalalla 
on museoarvoa, mutta ei tuotantohyötyä, koska sen teho on 
vaatimaton. Aloitteessa esitetään, että padosta ei ole hyötyä, mutta 
siitä on paljon haittaa, erityisesti kalojen jokeen nousun estäjänä.

Johtokunta antaa seuraavan lausunnon:

Vanhankaupunginkosken pato on osa Vantaanjokisuun vesi- ja 
viemärilaitosten muodostamaa valtakunnallisesti merkittävää 
rakennettua kulttuuriympäristöä, RKY 2009-kokonaisuutta. Mikäli pato 
purettaisiin, tuhoutuisi Helsingin syntysijan tuntumassa merkittävä 
rakennettu kulttuuriympäristö. Huomattavaa on, että vuosi 2015 on 
Euroopan neuvoston julistama teollisuuden ja tekniikan perinnön 
teemavuosi. Vanhankaupunginkosken padolla ja voimalaitoksella on 
merkittävä historiallinen ja teollisuusperintöön liittyvä merkitys ja ne 
ovat tärkeä osa alueen kulttuurihistoriallista jatkumoa. Voimalamuseo 
kertoo Helsingin infrastruktuurin rakentamisen historiasta ja 
energiantuotannosta. Purkamisella olisi myös merkittäviä vaikutuksia 
maisemaan, joen virtaukseen ja muita, vielä tuntemattomia vaikutuksia 
mm. jokirantojen rakenteiden kulumiseen tai sedimenttien liikkeelle 
lähtöön liittyen. 

Vanhankaupungin alueella on keskeinen merkitys Helsingin kaupungin 
historiassa. Helsingin Vanhakaupunki oli Helsingin kaupungin 
ensimmäinen sijaintipaikka vuosina 1550–1640, ennen kuin kaupunki 
siirrettiin nykyiselle paikalleen Vironniemelle. Vanhassakaupungissa on 
Vantaanjoen rannoilla toiminut vesivoimaa ja vettä käyttäviä 
tuotantolaitoksia aina 1550-luvulta lähtien. 1860-luvulla Helsingin 
kaupunki ryhtyi suunnittelemaan Vantaanjoen vesivarojen 
hyödyntämistä ja vesijohtolaitoksen rakentaminen aloitettiin 1870-luvun 
alussa. Vantaanjoen suun länsipuolen uoma on padottu kiinteänä 
osana vesivoimalaitosta, joka otettiin käyttöön vuonna 1876. 
Voimalaitos on osa ainutlaatuista historiallista 
teollisuusperintökokonaisuutta, johon kuuluvat voimalan lisäksi mylly ja 
Kuninkaankartanonsaarella sijaitsevat kaupungin entisen vesilaitoksen 
rakennukset. Nämä laitosrakennukset ovat vuodesta 1972 toimineet 
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Tekniikan museon käytössä. Länsirannalle sijoittuvat mylly, 
höyrypumppulaitos ja turbiinipumppulaitos, jotka toimivat nykyään 
voimalamuseona. Alue on huolellisesti kunnostettu ja merkittävä 
kulttuuriympäristö on suosittu virkistysalue. 

Alueen asemakaava on vahvistettu vuonna 1998. Kaava-alueelle 
sisältyvät Vanhankaupunginkosken länsirannan ja Kuninkaansaaren 
sekä vesialueet. Kaavalla on suojeltu sekä maa-alueet että 
rakennukset. Alueella on sm-merkintä, joka tarkoittaa alueen osaa, jolla 
sijaitsee muinaismuistoalue. Lisäksi alueella on s-2-merkintä, jonka 
määräys kuuluu: ”Suojeltava alueen osa, joka on kunnostettava siten, 
että sen historiallinen arvo säilyy. Alueella olevia rakennuksia saa 
käyttää museotoimintaan ja virkistystä palvelevaan toimintaan sekä 
ravintolatoimintaan. Kuninkaankartanonsaarelle saa sijoittaa enintään 
20 autopaikkaa.” Tekniikan museon käytössä toimivat, entiset Helsingin 
vesilaitoksen rakennukset on suojeltu sr-1 -merkinnällä, samoin entisen 
vesivoimalan ja höyryvoimalan rakennukset, jotka ovat museokäytössä. 

Asemakaavassa pato on merkitty s-3 -suojelumerkinnällä, jonka 
määräys kuuluu: ”Suojeltava alueen osa, jolla olevat pato- ja 
siltarakenteet tulee säilyttää tai tarvittaessa uusia siten, että ympäristön 
historiallinen arvo säilyy.” Padon purkaminen on siten selkeästi vastoin 
asemakaavan suojelumääräystä. Koska pato on osa RKY 2009-aluetta, 
tulee myös Museovirastolta ja Elyltä pyytää lausunto padon 
purkamisesta. 

Myös Teollisuusperintöseura r.y. on esittänyt huolensa 
Vanhankaupunginkosken ja Kuninkaankartanonsaaren säilymisestä 
valtakunnallisesti merkittävänä rakennettuna kulttuuriympäristönä. 

Kaupunginmuseon johtokunta ei puolla padon purkamista, mutta 
katsoo, että on tarpeellista selvittää, voidaanko kosken itäisen haaran 
kalatien parannustoimenpiteillä saada siitä aikaan nykyistä toimivampi 
kalojen nousun kannalta.

Esittelijä
museonjohtaja
Tiina Merisalo

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

johanna.bjorkman(a)hel.fi
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§ 309
Valtuutettu Leo Straniuksen aloite liputuksesta viittomakielen 
päivänä 

HEL 2015-001170 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Leo Straniuksen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Leo Straniuksen aloite liputuksesta viittomakielen päivänä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Leo Stranius ja 47 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan 28.1.2015, että Helsinki liputtaisi jatkossa viittomakielen 
päivänä (12.2.) kuurojenopetuksen isän Carl Oscar Malmin 
syntymäpäivänä.

Kuurojen Liitto ry:n liittokokous päätti vuonna 2009, että vuosittain 
vietetään erityistä viittomakielen päivää. Päivä on tarkoitettu Suomen 
kuurojen oman äidinkielen, suomalaisen ja suomenruotsalaisen 
viittomakielen, juhlapäiväksi. Viittomakielen päivää on vietetty vuodesta 
2010 alkaen.

Kaupunginvaltuustolle esitellyssä aloitevastauksessa ei esitetty 
liputtamista viittomakielen päivänä. Kaupunginvaltuusto päätti 
23.9.2015, 224 § palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi siten, 
että kaupungintalolla järjestetään liputus viittomakielen päivänä.
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Kaupunginhallitus päätti 12.10.2015, 960 § muuttaa 31.1.2005, 123 § 
antamiaan liputusohjeita siten, että kaupungintalolla järjestetään liputus 
viittomakielen päivänä.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. Pykälän 4 momentin mukaan, 
jos kaupunginvaltuusto päättää palauttaa aloitteen uudelleen 
valmisteltavaksi, aloite on esitettävä uudelleen valtuuston käsiteltäväksi 
kahdeksan kuukauden kuluessa palauttamispäätöksestä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Leo Straniuksen aloite liputuksesta viittomakielen päivänä

Oheismateriaali

1 Päätös liputusohjeen muuttamisesta (Khs 12.10.2015, 960 §)
2 Ohjeet liputuksesta kaupungin virastoissa ja laitoksissa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1049

HEL 2015-001170 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

07.09.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
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Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018
antti.peltonen(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 23.09.2015 § 224

HEL 2015-001170 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

23.09.2015 Palautettiin

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

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi 
puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli 
valtuutettu Leo Stranius valtuutettu Veronika Honkasalon 
kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa 
asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
kaupungintalolla järjestetään liputus viittomakielen päivänä.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

2 äänestys

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

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Palautetaan valmisteltavaksi siten, että kaupungintalolla 
järjestetään liputus viittomakielen päivänä.

Jaa-äänet: 29
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Matti Enroth, Juha Hakola, Rene Hursti, Helena Kantola, Arja 
Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Pekka Majuri, 
Seija Muurinen, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Jaana 
Pelkonen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto 
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Rautava, Laura Rissanen, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Pertti 
Villo

Ei-äänet: 48
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, 
Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero 
Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, 
Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma 
Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Minerva Krohn, Eija Loukoila, 
Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn 
Månsson, Terhi Mäki, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari 
Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka 
Relander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Kaarin 
Taipale, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Tyhjä: 7
Nina Huru, Seppo Kanerva, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Terhi 
Peltokorpi, Tomi Sevander, Tuulikki Vuorinen

Poissa: 1
Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle 
uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi
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§ 310
Valtuutettu Oskalan aloite liikennevalvonnan resurssien lisääminen 
siviilipalvelusmiehillä 

HEL 2015-003838 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Hannu Oskalan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oskala Hannu valtuustoaloite Kvsto 25.3.2015 asia 11
2 Helsingin poliisilaitoksen lausunto, 2.11.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuutettu Hannu Oskala ja 26 muuta kaupunginvaltuutettua 
ovat esittäneet valtuustoaloitteessaan, että Helsingin kaupunki 
selvittäisi mahdollisuudet siihen, että Helsinki maksaisi kolmen 
siviilipalvelusmiehen kustannukset poliisin 
liikenneturvallisuuskeskukseen tekemään liikennevalvontaa.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. 

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoon ja 
toteaa, että Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto on 
yhdessä Helsingin kaupungin rakennusviraston, talous- ja 
suunnittelukeskuksen (nykyinen kaupunginkanslia) sekä liikenne- ja 
viestintäministeriön, valtiovarainministeriön, sisäasiainministeriön, 
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poliisihallinnon, oikeusministeriön ja Helsingin poliisilaitoksen kanssa 
selvittänyt syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana mahdollisuuksia 
kehittää kunnallista kameravalvontaa nykyisen lainsäädännön ja 
toisaalta oikeusministeriön vuonna 2008 laatiman mietinnön "Kuntien 
osallistuminen automaattiseen liikennevalvontaan" (OM 2008:4) 
pohjalta.

Selvitystyön kuluessa todettiin mm. että kaupungilla olisi mahdollisuus 
lainsäädännön puitteissa osallistua automaattiseen liikennevalvontaan 
palkkaamalla avustavaa henkilökuntaa poliisin 
liikennevalvontakeskukseen (nykyisin liikenneturvallisuuskeskus).

Vuoden 2013 selvitystyön mukaan keskeinen este avustavan 
henkilökunnan palkkaamiselle oli se, että nykyisen lainsäädännön 
mukaan rikemaksun voi määrätä vain toimivaltainen poliisi. Tämän 
vuoksi poliisien resursointi vaikutti keskeisenä pullonkaulana 
automaattisen liikennevalvonnan toimintamahdollisuuksiin.

Valtakunnallisen poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen perustaminen 
(1.4.2014) ja sen tuomat prosessien ja tietojärjestelmien tehostamiset 
ovat kuitenkin muuttaneet tilannetta vuoden 2013 jälkeen niin, että 
avustavan henkilökunnan lisääminen liikenneturvallisuuskeskuksen 
palvelukseen on ajateltu olevan pienessä mittakaavassa mahdollista.

Helsingin automaattisen kameravalvonnan tehostaminen on ollut 
kaupunkisuunnitteluviraston liikenneturvallisuustyön keskeisiä 
tavoitteita jo pitkään. Vuosien 2012–2013 selvitystyön yhteydessä 
arvioitiin, että tehostuneen kameravalvonnan avulla voidaan vähentää 
henkilövahinko-onnettomuuksia. 

Helsingin poliisilaitos suhtautuu lausunnossaan aloitteen mukaiseen 
toimintaan varauksellisesti. Valtiontalouden tarkastusviraston 31.7.2015 
annetusta kannanotosta ulkopuolisen täydentävän rahoituksen 
käyttämisestä poliisitoiminnassa on pääteltävissä, että järjestely, jossa 
kaupunki hankkii rahallista vastiketta vastaan poliisilta palveluita, on 
ristiriidassa kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun vaatimusten kanssa. 

Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen rooli on toimia valtakunnallisena 
poliisiyksikkönä, jonka valvontatoimet kohdistuvat koko alueelle 
tasapuolisesti. 

Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteessa mainittu 
liikennevalvontatehtävien hoito on tärkeää. Kaupunki on tästä syystä 
myötävaikuttanut liikennevalvonnan tehostamiseen hankkimalla 
valvontakameroita poliisin käyttöön. Liikennevalvontatehtävät kuuluvat 
valtiolle eikä kuntien tehtäviä ja vastuita tule nykyisestään lisätä. Valtion 
tulisi kohdentaa kuuluvaan liikennevalvontaan riittävästi 
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henkilöresursseja, jotta kameravalvontaa voitaisiin hyödyntää 
täysimääräisesti.  Aloitteessa esitetty kolmen siiviilipalvelusmiehen 
käyttö poliisin valtakunnallisessa liikenneturvallisuuskeskuksessa 
kohdennettuna Helsingin kaupungin alueella olevien kameroiden 
liikennevalvontatehtäviin ei näyttäisi olevan valtion talouden 
tarkastusviraston kannanoton mukaisen yhdenvertaisuusperiaatteen 
perusteella mahdollista. Siivilipalvelusmiesten käyttö valtakunnalliseen 
liikennevalvontatehtäviin kaupungin kustannuksella ei ole mahdollista. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oskala Hannu valtuustoaloite Kvsto 25.3.2015 asia 11
2 Helsingin poliisilaitoksen lausunto, 2.11.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1050

HEL 2015-003838 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Hannu Oskalan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi
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Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.06.2015 § 176

HEL 2015-003838 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi seuraavan lausunnon 
kaupunginhallitukselle:

Kaupunginvaltuutettu Hannu Oskala ja 26 muuta kaupunginvaltuutettua 
ovat esittäneet valtuustoaloitteessaan huolensa Helsingin 
automaattisen liikennevalvonnan tilasta. Valtuustoaloitteessa 
ehdotetaan, että Helsingin kaupunki selvittäisi mahdollisuudet siihen, 
että Helsinki maksaisi kolmen siviilipalvelusmiehen kustannukset 
poliisin liikenneturvallisuuskeskukseen tekemään liikennevalvontaa.

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto on yhdessä Helsingin 
kaupungin rakennusviraston, kaupunginkanslian talous- ja 
kehittämiskeskuksen sekä liikenne- ja viestintäministeriön, 
valtiovarainministeriön, sisäasiainministeriön, poliisihallinnon, 
oikeusministeriön ja Helsingin poliisilaitoksen kanssa selvittänyt syksyn 
2012 ja kevään 2013 aikana mahdollisuuksia kehittää kunnallista 
kameravalvontaa nykyisen lainsäädännön ja toisaalta oikeusministeriön 
vuonna 2008 laatiman mietinnön "Kuntien osallistuminen 
automaattiseen liikennevalvontaan" (OM 2008:4) pohjalta. 

Selvitystyön kuluessa todettiin mm. että kaupungilla on mahdollisuus 
nykyisen lainsäädännön puitteissa osallistua automaattiseen 
liikennevalvontaan palkkaamalla avustavaa henkilökuntaa poliisin 
liikennevalvontakeskukseen (nykyisin liikenneturvallisuuskeskus). 
Vuoden 2013 selvitystyön mukaan keskeinen este avustavan 
henkilökunnan palkkaamiselle oli se, että nykyisen lainsäädännön 
mukaan rikemaksun voi määrätä vain toimivaltainen poliisi. Tämän 
vuoksi poliisien resursointi vaikutti keskeisenä pullonkaulana 
automaattisen liikennevalvonnan toimintamahdollisuuksiin. 
Valtakunnallisen poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen perustaminen 
(1.4.2014) ja sen tuomat prosessien ja tietojärjestelmien tehostamiset 
ovat kuitenkin muuttaneet tilannetta vuoden 2013 jälkeen niin, että tällä 
hetkellä avustavan henkilökunnan lisääminen 
liikenneturvallisuuskeskuksen palvelukseen olisi pienessä 
mittakaavassa mahdollista. 

Helsingin automaattisen kameravalvonnan tehostaminen on ollut 
kaupunkisuunnitteluviraston liikenneturvallisuustyön keskeisiä 
tavoitteita jo pitkään. Vuosien 2012–2013 selvitystyön yhteydessä 
arvioitiin, että tehostuneen kameravalvonnan henkilövahinko-
onnettomuuksien vähentymisen seurauksena tuomat vuotuiset säästöt 
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olisivat Helsingissä noin miljoonan euron luokkaa. 
Kaupunkisuunnitteluvirasto ei näin ollen näe estettä valtuustoaloitteen 
toteuttamiselle, mikäli kaupunginkanslia pystyy osoittamaan aloitteen 
toteuttamiseen tarvittavat resurssit. Toimenpiteen oikean 
kohdentumisen varmistamiseksi on kuitenkin toteuttamisvaiheessa 
neuvoteltava Helsingin poliisilaitoksen ja Poliisihallituksen kanssa 
mahdollisuudesta kohdentaa palkattavan henkilökunnan työ 
nimenomaan Helsingin kameravalvontakohteisiin.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Hanna Strömmer, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37106

hanna.strommer(a)hel.fi
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§ 311
Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite koskien Viikin Gardenian toiminnan 
jatkamiseksi 

HEL 2015-006197 T 00 00 03

Päätös

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 20.5.2015 asia 34

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen ja 15 muuta kaupunginvaltuutettua 
ovat esittäneet valtuustoaloitteessaan Viikin Gardenian toiminnan 
jatkamiseksi, että kiinteistöviraston tilakeskuksen Gardenia-Helsingiltä 
perimän vuokran määräytymisperusteet muutetaan niin, että 
20 vuodelle laskettu poistoaika pidennetään 30 vuoteen, poistot 
lasketaan nykyistä alhaisemmasta arvosta ja pääomavuokra lasketaan 
rakennuskustannuksista nollakorolla. Aloitteessa esitetään myös, että 
Gardenian käyttöä kehitetään muun muassa ympäristökasvatuksessa, 
luontokoulutoiminnassa ja Vanhankaupunginlahden 
luonnonsuojelualueen opastuskeskuksena.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. 
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Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginhallitus päätti 31.8.2015 § 792 
muuttaa Oy Gardenia-Helsinki Ab:ta koskevaksi omistajapoliittiseksi 
linjaukseksi 6 = Purkaminen.

Oy Gardenia-Helsinki Ab:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 4.9.2015, 
jossa päätettiin ajaa yhtiön toiminta alas vapaaehtoisen 
selvitystilamenettelyn kautta.

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa viitaten edellä esitettyihin päätöksiin, 
että koska Oy Gardenia-Helsinki Ab:n toiminnan lopettamisesta on 
tehty päätös, ei aloitteessa esitettyä vuokran määräytymisperusteiden 
muuttamista ja Gardenian käytön kehittämistä ole tarpeen enää 
selvittää. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 20.5.2015 asia 34

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1051

HEL 2015-006197 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
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§ 312
Valtuutettu Jasmin Hamidin aloite lainarahaston perustamisesta 
siirtolapuutarha- ja kesämajayhdistyksille 

HEL 2015-007311 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Jasmin Hamidin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jasmin Hamidin aloite
2 Siirtolapuutarhayhdistyksen maanvuokrasopimusmalli
3 Kesämajayhdistyksen maanvuokrasopimusmalli

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Valtuutettu Jasmin Hamid ja 29 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että kaupunki selvittää mahdollisuutta perustaa rahasto 
siirtola- ja kesämajayhdistyksen peruskorjausten lainoittamiseen.

Aloitteen taustalla on em. yhdistysten ongelmat pankkilainan saannissa 
vakuusongelmien vuoksi, ja toiveena, että kaupungin järjestämän 
lainarahoituksen turvin peruskorjausinvestointien kustannukset voidaan 
jakaa useammalle vuodelle.

Helsingissä on yhteensä yhdeksän siirtolapuutarha-aluetta. Kutakin 
aluetta huoltaa ja hallinnoi erillinen siirtolapuutarhayhdistys. Yhdistys 
hoitaa mm. jäte- ja vesihuollon. Rakennusvirasto on luovuttanut 
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yhdistysten hallintaan niiden alueilla olevat viraston omistamat 
rakennukset sekä erilaiset laitteet, kuten kesävesijohtoverkoston. 
Rakennusvirasto on lisäksi tehnyt yhdistysten kanssa sopimukset 
yleisten alueiden hoidosta. Rakennusvirasto osallistuu perusparannus- 
ja huoltokustannuksiin vain erikseen sovittaessa.

Maanvuokrasopimuksen mukaan siirtolapuutarha-alueiden yleiset 
alueet ovat kesäaikaan avoinna yleiselle virkistyskäytölle ja sen takia 
kaupunki huolehtii sopimuksissa määritellyistä ylläpito- ja korjaustöistä 
alueilla (mm. kulkuväylät ja niihin liittyvät sillat, portaat, 
pysäköintialueet, liikennemerkit, teiden viitoituksen, aukiot, alueita 
reunustavat kuusiaidat, puut ja metsiköt).

Kesämaja-alueita on Helsingissä niin ikään yhdeksän. Kesämaja-alueet 
eroavat siirtolapuutarhoista siten, että kesämajaan ei liity omaa palstaa 
(pihaa). Alueet ovat yleisiä virkistysalueita, joille on sijoitettu yksityisiä 
majoja.

Valtuustoaloitteessa esitetty este pankkirahoituksen saamiselle 
yhdistysten peruskorjaustarpeisin aiheutuu maanvuokrasopimusten 
kiellosta siirtää vuokraoikeutta toiselle, mikä käytännössä estää 
siirtolapuutarhayhdistyksiltä vuokraoikeuden käytön pankkilainan 
vakuutena. Kesämajayhdistysten osalta vuokraoikeuden siirto on 
sopimuksen kohdan 8 mukaisesti mahdollinen kaupungin antamalla 
kirjallisella luvalla.

Oulunkylän siirtolapuutarhayhdistys on lähestynyt syyskuun alussa 
kaupunkia kirjeellä tiedustellen mahdollisuuksia joko poistaa siirto-
oikeuden epäävä maanvuokrasopimuksen pykälä 11, tai muokata sitä 
siten, että se ei estäisi kiinnitysten hakemista, ja tätä koskeva selvitys 
on siis kaupungilla jo vireillä. Espoon kaupungin tonttiyksiköstä saadun 
tiedon mukaan esimerkiksi Espoon Puolarmetsän siirtolapuutarhalla ei 
ole vastaavia maanvuokrasopimuksesta johtuvia esteitä 
pankkirahoituksen saamiselle.

Kaupunginhallitus toteaa, että yhdistysten käyttömenoihin 
suhteutettuna suuriinkin peruskorjauksiin liittyvä lainatarve on 
pääsääntöisesti euromäärältään suhteellisen pieni, ja lainarahaston 
perustaminen ja ylläpito siirtolapuutarha- ja kesämajayhdistysten 
lainoittamista varten ei siitä aiheutuvan hallinnollisen työn ja 
kustannusten vuoksi ole siksi perusteltua.

Yleisten töiden lautakunta tulee Oulunkylän siirtolapuutarhaa koskevan 
ratkaisun kohdalla omalta osaltaan käsittelemään pankkilainan saannin 
kategorisena esteenä olevan vuokraoikeuden siirtokiellon 
tarpeellisuutta tapauksissa, joissa kaupungilla alueen vuokraajana ja 
vuokralaisena toimivalla yhdistyksellä on yhteinen intressi yhdistyksen 
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esittämän peruskorjauksen toteuttamiselle. Kesämajayhdistysten osalta 
voimassaolevat maanvuokrasopimukset jo nykyisellään mahdollistavat 
vuokraoikeuden siirron kaupungin kirjallisella suostumuksella.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jasmin Hamidin aloite
2 Siirtolapuutarhayhdistyksen maanvuokrasopimusmalli
3 Kesämajayhdistyksen maanvuokrasopimusmalli

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.11.2015 § 1085

HEL 2015-007311 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Jasmin Hamidin 
aloitteen lainarahaston perustamisesta helsinkiläisille siirtolapuutarha- 
ja kesämajayhdistyksille loppuun käsitellyksi.

09.11.2015 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi
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§ 313
Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite vaikuttamisesta TTIP-
sopimusneuvotteluihin

HEL 2015-007314 T 00 00 03

Päätös

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

Käsittely

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

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi 
puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli 
valtuutettu Yrjö Hakanen valtuutettu Dan Koivulaakson kannattamana 
ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian 
kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

1 äänestys

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

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Valtuusto palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Jaa-äänet: 46
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, 
Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, 
Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli 
Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria 
Landén, Otto Lehtipuu, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Björn 
Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu 
Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika 
Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2015 124 (420)
Kaupunginvaltuusto

Kj/16
25.11.2015

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

Soininvaara, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Ulla-
Marja Urho, Sanna Vesikansa, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 32
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Mika 
Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene 
Hursti, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, 
Emma Kari, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Jape Lovén, Petra Malin, 
Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Leo 
Stranius, Johanna Sumuvuori, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, 
Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 3
Harri Lindell, Erkki Perälä, Tuomas Tuure

Poissa: 4
Eero Heinäluoma, Nina Huru, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 17.6.2015 asia 22

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessa 
esitetyillä perusteilla, että Helsinki pyrkii osaltaan vaikuttamaan niin, 
että Suomen hallitus edellyttää TTlP-neuvottelumandaatin rajaamista 
julkisten palvelujen ja kuntien aseman turvaamiseksi, ja että hallitus 
ottaa kielteisen kannan sopimukseen, mikäli se heikentää julkisia 
palveluja tai sisältää ristiriitojen ratkaisumekanismin (ISDS) tai 
sääntely-yhteistyöelimen, jotka uhkaavat julkisia palveluja ja 
demokraattista päätöksentekoa. Lisäksi Helsingin on syytä korostaa 
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avoimuuden, työntekijöiden hyvinvoinnin ja ympäristönsuojelun 
tärkeyttä. 

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus toteaa, että Transatlanttinen kauppa- ja 
investointikumppanuus (TTIP) on Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen 
välinen vapaakauppasopimus, jota on neuvoteltu kesäkuusta 2013 
lähtien. Sopimuksen tarkoituksena on luoda alueiden välille 
yhdenmukaiset kaupan standardit ja lisätä kauppaa sekä investointeja 
EU:n ja Yhdysvaltojen välillä. Sopimuksen tulisi lisätä tuotteiden ja 
palveluiden pääsyä markkinoille, avata julkisten hankintojen 
markkinoita, tuottaa yhteisiä hyötyjä kaikille jäsenvaltioille ja parantaa 
kansainvälistä kilpailukykyä sekä johtaa tullien ulkopuolisten 
kaupanesteiden vähentämiseen.

Ulkoasiainministeriön mukaan Suomi tavoittelee sopimuksella 
eurooppalaisten yritysten markkinoillepääsyn parantamista tavara- ja 
palvelukauppaa vapauttamalla sekä avaamalla nykyistä laajemmin 
Yhdysvaltain julkisia hankintoja kilpailulle. Erityisesti pienten ja 
keskisuurten yritysten markkinoille pääsyä halutaan parantaa. 
Neuvotteluissa ei puututa tiukkaan EU:n lainsäädäntöön, joka koskee 
esimerkiksi hormoneja tai on olemassa ihmisten elämän ja terveyden, 
eläinten terveyden ja hyvinvoinnin tai ympäristön ja kuluttajien etujen 
suojelemiseksi. Neuvottelujen tarkoituksena ei ole myöskään heikentää 
standardeja vaan poistaa tullit ja tarpeeton byrokratia. Turvallisuuden, 
kuluttajansuojan ja ympäristöasioiden suhteen ei tehdä kompromisseja.

Euroopan parlamentti hyväksyi suosituksensa Euroopan komission 
TTIP-sopimuksen neuvottelijoille 8.7.2015. Suositusten mukaan 
Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen tulee 
avata USA:n markkinoita EU:n yrityksille EU:n standardeja 
heikentämättä. Lisäksi sijoittajien ja valtioiden välisissä 
kauppaerimielisyyksissä uuden riidanratkaisujärjestelmän tulisi korvata 
yksityinen väli-miesmenettely ISDS -järjestelmässä (sijoittajan ja valtion 
välinen riidanratkaisu). Uuteen riidanratkaisujärjestelmään 
sovellettaisiin demokraattisia periaatteita ja valvontaa. Järjestelmässä 
julkisesti nimitetyt, riippumattomat ammattituomarit käsittelisivät 
tapauksia avoimesti julkisissa kuulemisissa. Järjestelmään sisältyisi 
muutoksenhakumekanismi ja sillä varmistettaisiin tehtyjen päätösten 
johdonmukaisuus sekä EU:n ja sen jäsenvaltioiden tuomioistuinten 
lainkäyttövallan kunnioittaminen. Järjestelmällä varmistettaisiin, etteivät 
yksityiset edut voisi vaarantaa poliittisia tavoitteita. 
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Euroopan komissio antoi oman esityksensä EU:n 
neuvotteluehdotukseksi investointiriitojenratkaisusta 16.9.2015. 
Komissio ehdottaa uutta investointituomioistuinjärjestelmää, joka 
korvaisi nykyisen sijoittajan ja valtion välisen 
riitojenratkaisumekanismin kaikissa meneillään olevissa ja tulevissa 
EU:n investointineuvotteluissa mukaan lukien EU:n ja Yhdysvaltojen 
väliset TTIP-neuvottelut. Järjestelmä muodostuu samanlaisista 
osatekijöistä kuin kansalliset ja kansainväliset tuomioistuimet ja turvaa 
valtioiden oikeuden sääntelyyn sekä avoimuuden ja vastuullisuuden.

Komission ehdottama riidanratkaisujärjestelmä muodostuu korkeat 
pätevyysvaatimukset täyttävistä tuomareista, sen oikeuskäsittelyt ovat 
läpinäkyviä ja päätökset perustuvat selkeisiin sääntöihin. Lisäksi tulee 
muutoksenhakutuomioistuin, johon uuden tuomioistuimen päätöksistä 
voi valittaa. Komission mukaan uudella järjestelmällä turvataan 
valtioiden oikeus harjoittaa sääntelyä ja varmistetaan, että 
investointiriitojen ratkaiseminen tapahtuu kaikilta osin 
oikeusvaltioperiaatteiden mukaisesti. Järjestelmässä sijoittajien 
mahdollisuus saattaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi on tarkasti 
määritelty ja rajoittuu ainoastaan tapauksiin, joissa on kyseessä 
kohdennettu syrjintä sukupuolen, rodun, uskonnon tai kansalaisuuden 
perusteella, pakkolunastus ilman korvausta taikka oikeussuojan 
epääminen. Valtioiden oikeus sääntelyyn on puolestaan turvattu 
kauppa- ja investointisopimusten määräyksillä.

TTIP-neuvottelujen rinnalla komissio aloittaa muiden maiden kanssa 
yhteistyön, jonka tavoitteena on pysyvä kansainvälinen 
investointituomioistuin. Kansainvälisen investointituomioistuimen on 
myöhemmin tarkoitus korvata kaikki investointeja koskevat 
riitojenratkaisumekanismit, joista määrätään EU:n sopimuksissa, EU:n 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisissä sopimuksissa sekä 
EU:n ulkopuolisten maiden välillä tehdyissä kauppa- ja 
investointisopimuksissa. Tuomioistuin lisäisi investointeja koskevan 
kansainvälisen riitojenratkaisujärjestelmän tehokkuutta, 
yhdenmukaisuutta ja legitimiteettiä.

Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston täytyy antaa 
hyväksyntänsä TTIP-sopimuksen lopulliselle versiolle ennen kuin se 
tulee voimaan.

Kaupunginhallitus toteaa, että TTIP-sopimusneuvotteluissa on kyse 
EU-tasoisesta vapaakauppasopimuksesta. Vastuu jäsenvaltiotason 
toimenpiteistä on jäsenvaltioilla, ei yksittäisillä alueellisilla 
julkisyhteisöillä. Helsingin kaupungin viralliset mahdollisuudet vaikuttaa 
Suomen valtion TTIP-neuvotteluihin mahdollisesti kohdistamiin 
rajauksiin ovat vähäiset.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 17.6.2015 asia 22

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1053

HEL 2015-007314 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2015 128 (420)
Kaupunginvaltuusto

Ryj/17
25.11.2015

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

§ 314
Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite lämpimän pukukopin 
toteuttamisesta Violanpuiston kentälle talvikaudeksi

HEL 2015-006205 T 00 00 03

Päätös

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Tuomo Valokainen ja 19 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että kaupunki ryhtyisi tutkimaan mahdollisuutta toteuttaa 
Violanpuiston kentälle lämmintä pukukoppia talvikaudelle.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus vastasi viimeksi 7.5.2014 valtuutettu Rene Hurstin 
asiallisesti samansisältöiseen aloitteeseen. Tuolloin 
kaupunginhallituksen vastauksessa kaupunginvaltuustolle todettiin 
mm., että ” Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, 
että rakennusviraston ylläpitämillä puistojen 80 luonnonjääkentällä ei 
ole lämmitettäviä pukukoppeja. Lämmitettäviä pukukoppeja ei ole 
taloudellisesti perusteltua ottaa käyttöön rakennusviraston ylläpitämille 
luonnonjääkentille. Lämmitettävien pukusuojien vuosittaiset 
ylläpitokustannukset olisivat 0,15 – 0,2 milj. euroa, ja pelkästään 
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investointikustannukset nousisivat suuremmiksi kuin vuosittaiset 
ylläpitokustannukset.”

Kaupunginhallitus toteaa, että rakennusvirasto kokeili talvella 2006 - 
2007 Violanpuiston kentällä lämmitettyä pukusuojatilaa. Kokeilun 
johtopäätöksenä todettiin, että mm. asuinalueiden tasapuolisen 
kohtelun sekä lämmitettävien pukukoppien investointi- ja 
ylläpitokustannusten johdosta rakennusvirasto ei voi ottaa 
pukukoppipalvelua käyttöön.

Violanpuistossa on katos luistimien vaihtoa varten, samoin myös 
joillakin muillakin rakennusviraston ylläpitämillä luonnonjääkentillä. 
Rakennusvirasto pyrkii parantamaan palvelua resurssiensa puitteissa 
siten, että jokaisella luonnonjääluistinkentällä olisi tulevaisuudessa 
luistelijoiden käytössä luistintenvaihtopiste, kuten esimerkiksi istuimia.

Liikuntaviraston lähimmät lämmitetyt pukusuojat ovat Käpylän 
tekojääradalla, Kallion tekojääradalla ja Akseli Toivosen kentän 
luonnonjääkentällä.

Kaupunginhallitus viittaa edellä esitettyyn, ja toteaa, ettei aloitteen 
toteuttamiselle edelleenkään ole taloudellisia edellytyksiä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1054

HEL 2015-006205 T 00 00 03

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 25.08.2015 § 358

HEL 2015-006205 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Rakennusvirasto ylläpitää 80 puistoissa olevaa 
luonnonjääluistinkenttää talvisin. Tämän lisäksi liikuntavirastolla on 
ylläpidossa 56 luistinrataa ja 7 tekojäärataa. Osassa liikuntaviraston 
luistinradoista on lämmitetty pukusuoja.

Rakennusvirasto kokeili talvella 2006 - 2007  Violanpuiston kentällä 
lämmitettyä pukusuojatilaa. Kokeilussa selvitettiin, miten lämmitettävä 
ja talveksi siirrettävä työmaakoppimainen pukusuoja soveltuisi 
rakennusviraston ylläpidossa olevien luonnonjääkenttien pukusuojaksi. 
Kokeilun johtopäätöksenä todettiin, että eri asuinalueiden tasapuolisen 
kohtelun sekä lämmitettävien pukukoppien aiheuttamien investointi- ja 
ylläpitokustannusten johdosta ei pukukoppipalvelua voida ottaa 
käyttöön rakennusviraston ylläpitämien jääkenttien yhteydessä. Tämän 
lisäksi kokeilussa nousi esille sekä kaupunkikuvalliset asiat että 
pukukopin alttius ilkivallalle ja töhrimiselle.

Tällä hetkellä Violanpuistossa on käytössä katos luistimien vaihtoa 
varten. Samanlainen järjestely on myös joillakin muillakin 
rakennusviraston ylläpitämillä luonnonjääkentillä. Rakennusvirasto 
pyrkii parantamaan palvelua resurssiensa puitteissa siten, että 
jokaisella luonnonjääluistinkentällä olisi tulevaisuudessa luistelijoiden 
käytössä luistintenvaihtopiste, kuten esimerkiksi istuimia.

Edelle esitetyn perusteella yleisten töiden lautakunta ei puolla 
valtuustoaloitteen hyväksymistä.
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18.08.2015 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
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§ 315
 Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite vastuullisen robotisaation 
ohjelman laatimisesta Helsinkiin

HEL 2015-003841 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Thomas Wallgren oli 
valtuutettu Anna Vuorjoen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi 
seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää 
mahdollisuuden tuoda kaupunginvaltuustolle raportin 
asiantuntijoiden ja intressiryhmien arvioista robotisaation 
vaikutuksista erityisesti hyvinvointipalveluihin ja hoitoalojen 
työllisyyteen.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin 
yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

2 äänestys

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

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus 
selvittää mahdollisuuden tuoda kaupunginvaltuustolle raportin 
asiantuntijoiden ja intressiryhmien arvioista robotisaation vaikutuksista 
erityisesti hyvinvointipalveluihin ja hoitoalojen työllisyyteen.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 34
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, 
Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Rene Hursti, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Otso Kivekäs, 
Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Harri Lindell, Jape Lovén, Petra 
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Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, 
Johanna Nuorteva, Sara Paavolainen, Sirpa Puhakka, Mika 
Raatikainen, Tuomas Rantanen, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna 
Sumuvuori, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Anna 
Vuorjoki

Ei-äänet: 18
Hennariikka Andersson, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Helena 
Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva 
Krohn, Maria Landén, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, 
Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, 
Laura Rissanen, Wille Rydman

Tyhjä: 28
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Nuutti 
Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma Kari, 
Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Hannele 
Luukkainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, Jan D Oker-Blom, Hannu 
Oskala, Marcus Rantala, Risto Rautava, Jukka Relander, Tomi 
Sevander, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, 
Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Ville Ylikahri

Poissa: 5
Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Otto Lehtipuu, Osku Pajamäki, Nasima 
Razmyar

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Thomas Wallgrenin 
ehdottamaa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Valtuutettu Thomas Wallgren ja 40 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että Helsinki laatii kuntatason robotisaatio-ohjelman, 
jossa erityisesti tarkastellaan Helsingin hyvinvointipalveluja ja että 
ohjelman laatimisessa käytetään asukkaita, asiakkaita ja hoivatyön 
ammattilaisia osallistavia menetelmiä. Lisäksi aloitteessa ehdotetaan, 
että kaupunki sitoutuu olemaan vähentämättä hoivatyön henkilöstöä 
ennen kuin robotisaatio-ohjelma on hyväksytty.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että robotisaatio etenee 
laajalla rintamalla. Vuonna 2013 robottipopulaatio kasvoi globaalisti 
13% ja pelkästään Kiinassa markkina kasvoi lähes 40 %. Robotit ja 
niiden sovellutukset kehittyvät vauhdilla. Robotit tulevat päivä päivältä 
paremmiksi niin kognitiivisilta kyvyiltään, fyysisiltä ominaisuuksiltaan 
kuin kyvyiltään tehdä yhteistyötä ihmisen kanssa. 

Esittelijä toteaa teknologian ja sen osana robotisaation merkityksen 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa lisääntyvän merkittävästi 
tulevaisuudessa. Palveluissa syntyy tarpeita uusille teknologioille, ja 
teknologian kehittyminen mahdollistaa uusia palveluja ja palvelujen 
tuottamisen tapoja. Helsingin kaupunki on strategiaohjelmassaan 
sitoutunut digitalisaation ja tietotekniikan kehittämiseen palvelemaan 
kaupunkilaisia ja kaupunkia. Esimerkiksi ääneen reagoiva robottihylje 
on hyvin suosittu ja se on käytössä ikääntyneiden palveluissa 
Helsingissä.

Robottien lisääntyvä kyvykkyys autonomisuuteen kuvaa uutta modernia 
robotiikkaa. Palvelurobottien kehittyessä roboteilla on yhä enemmän 
tunneälyä, jonka ansiosta niistä tulee työntekijöitä myös 
palveluympäristöihin. Robotisaation vaikutukset tulevat lähivuosina 
olemaan mullistavia mm. teollisessa tuotannossa, palvelutyössä, 
maanpuolustuksessa ja liikenteessä. Robotisaatiolla ennustetaan 
olevan merkittävä vaikutus myös  terveydenhuollossa ja hoivatyössä. 
Kohtalaisen uusi robotiikan aihealue on ikäihmisille suunnattu 
palvelurobotiikka, jonka avulla pyritään tuomaan virikkeitä ja 
aktivoimaan esimerkiksi aivojen kognitiivisia toimintoja, kuten 
lyhytaikaista muistia.

Robotisaatio muuttaa edetessään merkittävästi sekä 
elinkeinorakennetta että työpaikkarakennetta. On arvioitu, että 
robotisaation taloudelliset vaikutukset, mm. uusien tuotteiden, 
palveluiden ja tuottavuuden kasvun seurauksena, saattavat olla 
kymmenen vuoden sisällä jopa 6,4 triljoonaan dollaria. Robotiikan  
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kehitys mahdollistaa tuottavuuden kasvun ja uusien toimintamallien 
synnyttämisen.

Esimerkiksi esineiden ja tavaroiden  internet, sensoriteknologia, 
mobiiliteknologia ja robotisaatio tulevat linkittymään toisiinsa. Nämä 
kaikki teknologia-alat ovat sellaisia, jotka ovat aidosti kasvualoja ja 
jossa on tarjolla paljon kaivattuja ja toivottuja työllisyysmahdollisuuksia. 

Elinkeino- ja kilpailukykynäkökulmasta Suomella on tällä hetkellä 
kohtalaisen hyvä asema teollisuusrobottien osalta, mutta muilla 
robotisaation osa-alueilla olemme jäljessä. Pääkaupunkiseudulla 
lääketiede ja terveysteknologia ovat vahvoja kasvualoja. Lisäksi 
alueella on merkittävää osaamista ICT sekä muilla vahvasti 
robotiikkaan liittyvillä aloilla.

Helsingissä sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään 
palveluverkkosuunnitelman mukaisesti mm. uudenlaisten 
palvelumallien ja digitalisaation pohjalta. Niissä huomioidaan myös 
teknologian uudet mahdollisuudet ja tehdään kokeiluja uusien 
ratkaisujen edistämiseksi. Sekä henkilöstö- ja muiden voimavarojen 
käyttö että aktiivinen teknologian hyödyntäminen huomioidaan 
valtuustostrategiassa sekä toiminnan ja talouden suunnittelussa.

Helsingissä on kaksi valtuustokautta 2009 - 2012 ja 2013 - 2016 ollut 
käytössä valtuustokauden mittaisen strategiaohjelman 
strategiaohjausmalli, jossa kaupunginvaltuusto tekee päätöksen 
strategiaohjelmasta, joka sisältää tärkeät ja keskeisimmät osiot 
lakisääteisistä toimintaohjelmista.  Uuden kuntalain mukainen 
kuntastrategia korvaa kuntien yksittäiset strategiat ja erilaiset 
toimenpideohjelmat osana normien purkua ja pakollisia suunnittelu- ja 
raportointivelvoitteita. Uuden kuntastrategian valmistelussa tuleekin 
tarkastella robotisaation merkitystä ja arvioida sen käyttöönottoa 
kaupungin eri toimialoilla.

Vastaus on valmisteltu yhdessä kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja 
talous- ja suunnitteluosaston kanssa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto on päätöshistoriassa. Hankintakeskuksella ja teknisen 
palvelun lautakunnalla ei ollut lausuttavaa asiasta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet
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1 Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1055

HEL 2015-003841 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

annikki.thoden(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.08.2015 § 238

HEL 2015-003841 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

"Teknologian ja sen osana robotisaation merkitys sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluissa tulee lisääntymään. Palveluissa syntyy 
tarpeita uusille teknologioille, ja teknologian kehittyminen mahdollistaa 
uusia palveluja ja palvelujen tuottamisen tapoja. Helsingin kaupunki on 
strategiaohjelmassaan sitoutunut tietotekniikan kehittämiseen 
palvelemaan kaupunkilaisia ja kaupunkia. Sosiaali- ja terveysvirasto 
tukee helsinkiläisten aktiivisuutta oman terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisessä käyttäen sähköisiä ja vuorovaikutteisia menetelmiä.

Helsinki on aktiivinen teknologian hyödyntämisen edistämisessä eri 
tavoin. Sosiaaliviraston vanhusten palveluissa toteutettiin vuonna 2012 
interaktiivinen robottihanke INTRO, jossa kokeiltiin robottien 
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hyödyntämistä ikääntyneiden virkistystoiminnassa. Tuolloin teknologia 
ei ollut vielä valmis otettavaksi vakiintuneeseen käyttöön. Ääneen 
reagoiva robottihylje sen sijaan on pidetty ja käytössä ikääntyneiden 
palveluissa.

Helsingin kotihoidossa ja muissa ikääntyneiden palveluissa kehitetään 
ja testataan yhdessä yritysten kanssa useita erilaisia kotona asumista 
tukevia ratkaisuja. Helsinki on myös mukana Nordic Independent Living 
Challenge –haastekilpailussa yhdessä muiden pohjoismaisten 
pääkaupunkien kanssa. Kilpailun tavoitteena on löytää uusia 
teknologisia ja muita ratkaisuja tukemaan ikääntyneiden sekä 
vammaisten itsenäistä kotona asumista. Helsinki on sitoutunut 
testaamaan kilpailussa parhaiten menestyviä tuotteita.

Sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään palveluverkkosuunnitelman 
mukaisesti uudenlaisten palvelumallien pohjalta. Niissä huomioidaan 
myös teknologian hyödyntämisen mahdollisuudet ja tehdään kokeiluja 
uusien ratkaisujen edistämiseksi. Sekä henkilöstö- ja muiden 
voimavarojen käyttö että aktiivinen teknologian hyödyntäminen 
huomioidaan toiminnan ja talouden suunnittelussa, eikä sosiaali- ja 
terveyslautakunta näe tarvetta erilliselle robotisaatio-ohjelmalle.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Teknologian hyödyntäminen voi lisätä esimerkiksi ikääntyneiden 
valinnan mahdollisuuksia ja yksilöllisten palvelujen järjestämistä, 
turvallisuutta, virikkeellisyyttä tai mahdollisuuksia sosiaaliseen 
vuorovaikutukseen ja näin edistää terveyttä, hyvinvointia ja 
toimintakykyä."

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Juha Jolkkonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52482

juha.jolkkonen(a)hel.fi
Helena Soini, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46933

helena.soini(a)hel.fi
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§ 316
Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite ikääntyneiden yhteisöllisen 
asumisen ja asumispalvelujen kehittämisestä

HEL 2015-004402 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Tuomas Rantasen aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet rakentaa 
pilottina sellainen kaupungin ikääntyneille suunnattu yhteisöllinen 
aravavuokratalo, jonne voisi siirtyä nykyään kaupungin vuokra-
asunnoissa asuvia ja kotipalveluja tarvitsevia vanhuksia. 
Tarkoituksena olisi sekä tutkia ikääntyneiden asumisen laadun 
parantamista että tuottaa tuetun asumisen keskittämisen kautta 
kustannustehokkaampia asumisratkaisuja. Samalla taloon 
siirtyvien ikääntyneiden vanhat asunnot voidaan ohjata uusille 
käyttäjille, mikä auttaa osaltaan kaupungin vuokra-asuntojonon 
purkamisessa. (Tuomas Rantanen)

Käsittely

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

 Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet rakentaa 
pilottina sellainen kaupungin ikääntyneille suunnattu yhteisöllinen 
aravavuokratalo, jonne voisi siirtyä nykyään kaupungin vuokra-
asunnoissa asuvia ja kotipalveluja tarvitsevia vanhuksia. 
Tarkoituksena olisi sekä tutkia ikääntyneiden asumisen laadun 
parantamista että tuottaa tuetun asumisen keskittämisen kautta 
kustannustehokkaampia asumisratkaisuja. Samalla taloon 
siirtyvien ikääntyneiden vanhat asunnot voidaan ohjata uusille 
käyttäjille, mikä auttaa osaltaan kaupungin vuokra-asuntojonon 
purkamisessa.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.
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Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin 
yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

3 äänestys

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

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet 
rakentaa pilottina sellainen kaupungin ikääntyneille suunnattu 
yhteisöllinen aravavuokratalo, jonne voisi siirtyä nykyään kaupungin 
vuokra-asunnoissa asuvia ja kotipalveluja tarvitsevia vanhuksia. 
Tarkoituksena olisi sekä tutkia ikääntyneiden asumisen laadun 
parantamista että tuottaa tuetun asumisen keskittämisen kautta 
kustannustehokkaampia asumisratkaisuja. Samalla taloon siirtyvien 
ikääntyneiden vanhat asunnot voidaan ohjata uusille käyttäjille, mikä 
auttaa osaltaan kaupungin vuokra-asuntojonon purkamisessa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 70
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry 
Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, 
Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene 
Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, 
Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Otso 
Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo 
Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, 
Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami 
Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Johanna 
Nuorteva, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Pia 
Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Timo 
Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Jukka Relander, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Osmo 
Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, 
Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas 
Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ville 
Ylikahri

Ei-äänet: 2
Sirkku Ingervo, Wille Rydman

Tyhjä: 8
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Arja 
Karhuvaara, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jaana Pelkonen, Päivi 
Storgård
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Poissa: 5
Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Otto Lehtipuu, Osku Pajamäki, Nasima 
Razmyar

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Tuomas Rantasen 
ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite 
2 Vanhusneuvoston lausunto 8.6.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Tuomas Rantanen ja 25 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan aktiivista ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen ja 
asumispalvelujen kehittämistä. 

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.    

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että 
aloitteessa esitetty selvitys- ja kehittämistyö on kannatettavaa.  

Kaupunginvaltuusto päätti 9.9.2015 hyväksyä Stadin ikäohjelman, joka 
liiteasiakirjoineen on vanhuspalvelulain 5 §:n mukainen suunnitelma 
vuosiksi 2015 - 2016. Suunnitelmaa toteutetaan monihallintokuntaisesti 
sosiaali- ja terveysviraston koordinoimana osana kaupungin 
strategiaohjelmaa. Stadin ikäohjelma toimii strategiaohjelman 
toimeenpanosuunnitelmana.         

Yksi Stadin ikäohjelman viidestä toimenpidekokonaisuudesta "Iätöntä 
asumista" pitää tavoitteenaan ikääntyneiden asumisen parantamista ja 
kotona asumisen mahdollisuuksien lisäämistä.       
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Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet sisältyvät 
asumisen ja siihen liittyvään maankäytön toteutusohjelmaan, jonka 
koordinoinnista vastaa kaupunginkanslian johdolla AM-sihteeristö. 
Siinä ovat mukana kiinteistövirasto, kaupunkisuunnitteluvirasto, 
rakennusvalvontavirasto, Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka Oy) ja 
asuntotuotantotoimisto. AM-sihteeristön tehtävänä on varmistaa 
Helsingin asunto-ohjelman tavoitteiden toteutuminen myös 
ikääntyneiden kohdalla seuraavin toimenpitein:  

- kaupungin omassa asuntokannassa pyritään tarjoamaan esteettömän 
asumisen vaihtoehtoja vanhoille ja uusille vuokra-asukkaille 

- parannetaan asuntojen soveltuvuutta elinkaariasumiseen sekä 
edistetään hissien rakentamista vanhaan asuntokantaan 

- asuntorakentamista kehitetään ottaen huomioon eri asukasryhmien 
tulevaisuuden tarpeet, jotta asuntotarjonta vastaisi paremmin eri 
ryhmien muuttuviin tarpeisiin 

- turvataan eri väestöryhmien mahdollisuudet asua pääkaupungissa; 
asumisen suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota 
asuntomarkkinoille tulevien nuorten, lapsiperheiden, ikääntyneiden ja 
erityisryhmiin kuuluvien asukkaiden asumismahdollisuuksiin sekä 
maahanmuuttajataustaisen väestön ja pienten asuntokuntien määrän 
kasvuun 

- ikääntyneiden asuntoja pyritään sijoittamaan omatoimisuuden 
vahvistamiseksi monipuolisten palvelukeskusten lähelle 

- Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka Oy) vapautuvien 
esteettömien vuokra-asuntojen jaossa huomioidaan liikkumis- ja 
toimimisesteiset.           

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 
jatkovalmistelussa "iätön asuminen" on edelleenkin keskeisesti 
mukana. Myös Stadin ikäohjelman lausuntopalautteisiin sisältyi 
runsaasti mielipiteitä erilaisten asumismuotojen kehittämisen ja 
tuotannon tarpeesta. Kaupunki luovuttaa asuntotontteja AM-ohjelman 
mukaisesti. Ikääntyvien yhteisöllistä asumista tukevia asuntohankkeita 
on pyritty edistämään mm. luovuttamalla yksittäisiä tontteja senioreille 
suunnattuja vuokra- ja asumisoikeusasuntoja varten mm. Herttoniemen 
ja Vuosaaren alueilta. Lisäksi tontteja on luovutettu 
ryhmärakennuttamisesta kiinnostuneille seniorien ryhmille 
Arabianrannan, Jätkäsaaren ja Kalasataman alueilta.           
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Kaupunginhallitus katsoo, että aloitteessa tarkoitettu ikääntyneiden 
yhteisöllisen asumisen ja asumispalvelujen kehittäminen on tarpeen 
sisällyttää seuraavan AM-ohjelman valmistelussa selvitettäviin asioihin.   

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite 
2 Vanhusneuvoston lausunto 8.6.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.11.2015 § 1086

HEL 2015-004402 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tuomas Rantasen 
aloitteen loppuun käsitellyksi. 

09.11.2015 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 03.09.2015 § 383

HEL 2015-004402 T 00 00 03

Lausunto
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Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu 
Tuomas Rantasen ja 25 muun kaupunginvaltuutetun 
valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

Kaupunki luovuttaa asuntotontteja kaupunginvaltuuston lokakuussa 
2012 hyväksymän AM-ohjelman mukaisesti. AM-ohjelmassa ikääntyviä 
ei ole mainittu omana erityisryhmänään, vaan senioreille ja ikääntyville 
tarkoitetut asuntohankkeet luetaan ns. normaaliin asuntotuotantoon 
kuuluviksi. 

Tontinluovutuksella valtuustoaloitteessa mainittua ikääntyvien 
yhteisöllistä asumista tukevia asuntohankkeita on pyritty viime vuosina 
edistämään mm. luovuttamalla yksittäisiä tontteja senioreille 
suunnattuja vuokra- ja asumisoikeusasuntoja varten mm. Herttoniemen 
ja Vuosaaren alueilta. Lisäksi tontteja on luovutettu senioreista 
koostuville ryhmärakennuttamisesta kiinnostuneille ryhmille 
Arabianrannan, Jätkäsaaren ja Kalasataman alueilta.    

Kiinteistölautakunta ei näe estettä sille, että tontteja luovutettaisiin 
aloitteessa esitetyn kaltaisia ikääntyvien yhteisöllisyyttä tukevia ARA-
hankkeita varten, vaikka vahvana pääsääntönä tulisikin edelleen olla 
ARA-tuotantoon soveltuvien tonttien rajallisesta määrästä johtuen, että 
ARA-tuotantoon soveltuvat tontit luovutetaan ilman erityisiä rajoitteita. 

Kiinteistölautakunnan mielestä valtuustoaloitteessa esitetyn kaltaisten 
hankkeiden tulisi ainakin ensisijaisesti perustua aina hankkeen 
toteuttajan vapaehtoisuuteen eikä esim. tontinluovutusehdoissa 
asetettuihin pakottaviin määräyksiin. Tällöin kaupungin 
asuntotuotantotoimisto, HEKA ja HASO lienevät ainakin alkuvaiheessa 
luontevia toimijoita. Lautakunta katsoo edelleen, että selvitettäessä 
mahdollisuuksia aloitteessa esitetyn kaltaisille hankkeille tulee muun 
ohella selvittää ARA-tuotantoa koskevien nykyisten määräysten ja 
niihin mahdollisesti uuden hallitusohjelman myötä tehtävien muutosten 
vaikutukset.   

Kiinteistölautakunta pitää aloitetta edellä esitetyin huomion 
kannatettavana.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen

Lisätiedot
Sami Haapanen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 36437

sami.haapanen(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimikunta 19.08.2015 § 113
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HEL 2015-004402 T 00 00 03

Lausunto

Asuntotuotantotoimikunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Asuntotuotantotoimikunnan mielestä aloitteessa kiinnitetään huomiota 
tärkeään asiaan ja pitää hyvänä esitetyn selvityksen tekemistä. 
Toimikunnan lausunnossa kiinnitetään päähuomio rakennusteknisiin ja 
asuntorakentamisen näkökohtiin.

Asuntotuotantotoimisto on rakennuttanut senioreille suunnattuja 
kohteita sekä Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle että Helsingin 
Asumisoikeus Oy:lle. Nämä kohteet ovat periaatteessa tavanomaisia 
kerrostaloja, joissa on kuitenkin huomioitu kohderyhmän tarpeita 
erityisemmin esimerkiksi esteettömyydessä ja yhteistiloissa. Asunnot 
ovat olleet kuitenkin täysin itsenäisiä huoneistoja keittiöineen ja 
olohuoneineen. Käytetty ikäraja asuntoihin hakeutumiseksi on ollut 55 
vuotta ja nämä ARA-rahoitteiset asunnot ovat olleet hyvin kysyttyjä.

Kaupungin omistukseen rakennutettujen kohteiden lisäksi on tehty 
omistusseniorikerrostalo, Asunto Oy Kotisatama, Aktiiviset seniorit 
Ry:lle sekä samaan yhteyteen toinen Hitas-seniorikerrostalo Asunto Oy 
Leonsatama. Nämä hankkeet valmistuivat vuonna 2015. 
Kotisatamassa toteutettiin poikkeuksellisen laajat yhteistilat ja 
asukkaiden valinta kohteeseen tapahtui yhdistyksen haastatteluin.

Tavanomaisten asuinkerrostalojen lisäksi asuntotuotantotoimisto on 
rakennuttanut ja peruskorjannut vanhusten palvelutaloja, joista on tehty 
pääosin ryhmäkoteja. Entisistä palvelutaloista ollaan siirtymässä 
enemmän hoidon viemiseen vanhusten koteihin ja ryhmäkodeissa ja 
uusissa palveluasunnoissa asuvat ihmiset ovat aikaisempaa 
huonokuntoisempia. Usein näissä asunnot ovat pieniä, omalla 
kylpyhuoneella sekä keittomahdollisuudella varustettuja. Vanhojen 
palvelutalojen esteettömyydessä on useimmiten puutteita, joita ainakin 
osittain voidaan parantaa peruskorjauksen yhteydessä. Parvekkeet 
ovat yhteisiä.

Peruskorjausten yhteydessä entisiä palvelutaloja muutetaan nykyisin 
uuteen käyttöön. Yksi uusi käyttömahdollisuus voisi olla aloitteen 
ehdotus yhteisöllisestä senioriasumisesta. Muutama pienasunto 
muodostaisi asuntoyhteisön, jolla olisi yhteinen keittiö-oleskelutila ja 
parveke. Asuntoyhteisöt taas voisivat muodostaa senioritalon, jonka 
asukkaat taas voivat yhdistää voimansa yhteisen toiminnan 
järjestämiseen, ehkä myös palvelujen kilpailuttamiseen. Asuminen 
yhteisöllisessä senioritalossa edellyttäisi vielä toimintakykyisyyttä, 
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mutta voisi olla osavastaus yksinäisyyden ja eristyneisyyden 
torjumiseen.

Tällaisessa seniorisolumallissa tavallaan palataan entiseen 
palvelutalomalliin, kuitenkin sillä erotuksella, että asukkaat olisivat 
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n taloissa tavallisia vuokra-asukkaita, 
ilman sosiaali- ja terveysviraston osallistumista varsinaiseen 
asumiseen. Asukasvalinnassa tulisi olla ikäraja ja sen lisäksi asukkailla 
mahdollisuus vaikuttaa yhteisöyksikön sisällä asukasvalintaan. 
Nykymääräysten mukainen esteettömyys ei ilman mittavia ja kalliita 
remontteja vanhoissa palvelutaloissa toteudu, mutta kohtuullisen 
toimintakykyiselle asukkaalle asunnot useimmiten soveltuisivat. 
Asuminen tällaisessa senioritalossa ei olisi ARA:n tarkoittamaa 
erityisasumista.

Asukkaiden ja kaupungin kannalta palvelujen tuottaminen 
yhteisölliseen senioritaloon on mahdollista toteuttaa järkevästi ja 
kustannustehokkaasti. Välimatkojen kulkemisen sijaan aikaa voisi 
jäädä enemmän varsinaiseen avustustyöhön. Mahdollisesti myös 
yksityiset palvelut saattaisivat menestyä, kun asiakaskuntaa olisi 
riittävästi samassa osoitteessa. Edulliset asumiskustannukset voisivat 
paremmin mahdollistaa myös palvelujen ostamisen.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:llä on edelleen eri puolella kaupunkia 
joitakin rakennuksia, joissa on pääosin pieniä yksiöitä. Osaa niistä 
harkitaan tällä hetkellä siirrettäväksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:n 
normaalikantaan ja osassa odotetaan sosiaali- ja terveysviraston 
käyttötarpeiden selviämistä.

Rakennuttamisessa tekniseltä kannalta suurimmat haasteet ovat 
riittävän esteettömyyden tason sekä kustannustehokkuuden 
saavuttaminen niin, että tavoite edullisesta yhteisöllisestä 
senioriasumisesta myös käytännössä toteutuisi.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.08.2015 § 239

HEL 2015-004402 T 00 00 03

Lausunto
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Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

"Yhteisöllisten asumisratkaisujen kehittäminen yhdeksi asumisen 
vaihtoehdoksi myös ikääntyneille on kannatettavaa. Asumisen eri 
vaihtoehtojen järjestäminen ei ole ensisijaisesti sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimintaa, vaikka myös asuminen huomioidaan 
sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjauksessa ja neuvonnassa.

Suunnitelma ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista vuosille 2015 – 2016 koostuu 
Helsingissä kaupungin strategiaohjelmasta 2013 - 2016, Stadin 
ikäohjelma –nimisestä toimeenpanosuunnitelmasta, ikääntyneille 
tarkoitettujen Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluiden kuvauksesta 
sekä Helsingin tietokeskuksen tuottamista ikääntynyttä väestöä 
koskevista tilastotiedoista. Stadin ikäohjelmaa on valmisteltu 
laajapohjaisessa verkostossa, jossa on ollut kattavasti osallistujia eri 
virastoista ja liikelaitoksista, järjestöistä, vanhusneuvostosta ja 
palvelukeskusten asiakasneuvostoista. Suunnitelmaa toteutetaan 
monihallintokuntaisesti sosiaali- ja terveysviraston koordinoimana.

Yksi Stadin ikäohjelman viidestä toimenpidekokonaisuudesta on 
nimeltään Iätöntä asumista, ja sen tavoitteena on ikääntyneiden 
asumisen parantaminen ja kotona asumisen mahdollisuuksien 
lisääminen. Oma koti ja asuinympäristö ovat keskeisiä elämisen 
puitteita. Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet vuosille 
2013-2017 on sisällytetty Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelmaan. Asumisen ja maankäytön toteutusohjelman
koordinoinnista vastaa kaupunginkanslian johdolla poikkihallinnollinen 
asumisen ja maankäytön sihteeristö.

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman strategiset
toimenpiteet ovat:

 Kaupungin omassa asuntokannassa pyritään tarjoamaan 
esteettömän asumisen vaihtoehtoja vanhoille ja uusille vuokra-
asukkaille.

 Parannetaan asuntojen soveltuvuutta elinkaariasumiseen sekä 
edistetään hissien rakentamista vanhaan asuntokantaan.

 Asuntorakentamista kehitetään ottaen huomioon eri 
asukasryhmien tulevaisuuden tarpeet, jotta asuntotarjonta 
vastaisi paremmin eri ryhmien muuttuviin tarpeisiin.

 Turvataan eri väestöryhmien mahdollisuudet asua 
pääkaupungissa. Asumisen suunnittelussa kiinnitetään erityistä 
huomiota asuntomarkkinoille tulevien nuorten, lapsiperheiden, 
ikääntyneiden ja erityisryhmiin kuuluvien asukkaiden 
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asumismahdollisuuksiin sekä maahanmuuttajataustaisen 
väestön ja pienten asuntokuntien määrän kasvuun.

 Ikääntyneiden asuntoja pyritään sijoittamaan omatoimisuuden 
vahvistamiseksi monipuolisten palvelukeskusten lähelle.

 Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka Oy) vapautuvien 
esteettömien vuokra-asuntojen jaossa huomioidaan liikkumis- ja 
toimimisesteiset.

Jokaisen kannattaa itse suunnitella omia asumisratkaisujaan 
ennakoiden ja hyvissä ajoin ennen mahdollisten toimintakyvyn 
rajoitteiden ilmaantumista. Osa kuntalaisista voi olla halukkaita myös 
yhteisölliseen asumiseen. Tavoitteena on, että ikääntyneenäkään ei 
tarvitsisi muuttaa omasta kodistaan, ja kotona asumista voidaan 
tarvittaessa tukea eri keinoin. Tuen ja palvelujen järjestäminen voi 
joiltakin osin olla helpompaa ja kustannustehokkaampaa yhteisölliseen 
asumiseen. Keskeisintä yhteisöllisessä asumisessa tulisi kuitenkin olla 
yhteisön itsensä tarjoama tuki asukkailleen.

Suomessa on määrätietoisesti purettu moniportaista 
palvelujärjestelmää, jossa ikääntyneet joutuivat muuttamaan useastikin 
toimintakyvyn muuttuessa ja palvelutarpeiden kasvaessa. Ei ole 
tarkoituksenmukaista palata sellaisiin ratkaisuihin, jotka eivät tue 
kotona asumista riittävästi, vaan johtavat toistuviin muuttoihin elämän 
viimeisinä vuosina.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Asumisen eri vaihtoehdot ja valinnan mahdollisuudet lisäävät 
ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Asumisyhteisö voi myös 
parhaimmillaan vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin niillä, jotka 
yhteisöllistä asumista itse toivovat."

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Maarit Varis, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42850

maarit.varis(a)hel.fi
Juha Jolkkonen, osastopäällikkö, puhelin: 52482

juha.jolkkonen(a)hel.fi
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§ 317
Valtuutettu Seija Muurisen aloite rintamaveteraanien uudesta 
päivystyspisteestä 

HEL 2015-007312 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Seija Muurisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite 
2 Vanhusneuvoston lausunto
3 Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seija Muurinen ja 27 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että nykyisten kahden veteraanien palvelupisteen 
(Laakson sairaala ja Koskelan sairaala) lisäksi käynnistettäisiin 
päivystysyksikkö kuntoutushakemusten toimittamista varten 
liikenteellisesti helposti saavutettavissa, esteettömässä paikassa, jossa 
veteraanit muutenkin käyvät, esimerkiksi Kampin palvelukeskuksessa.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että 
rintamaveteraanien ohjauksesta, neuvonnasta ja palvelujen 
myöntämisestä on tehty mahdollisimman sujuvaa ja yhteistyötä heidän 
kanssaan on lisätty. Kirjallisen aloitteen kuntoutukseen voi tehdä 
rintamaveteraanin puolesta myös omainen tai sosiaali- ja 
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terveysviranomainen. Veteraanikuntoutusta ja kotiin vietäviä 
avopalveluja haetaan kerran vuodessa eikä kummankaan palvelun 
hakeminen vaadi käyntiä toimipisteessä vaan hakemuksen voi hoitaa 
postitse ja avopalvelut myös puhelimitse. 

Rintamaveteraanilla on aina mahdollisuus saada palvelutarpeen 
arviointikäynti kotiin oman alueen sosiaali- ja lähityön yksiköstä 
ottamalla yhteyttä yksikköön tai kotihoidonohjaajaan tai ilmoittamalla 
arviointikäynnin tarve veteraanitoimistoon hakemuksen yhteydessä. 
Kaikille rintamaveteraaneille on myös kesäkuussa lähetetty kotiin  
palveluopas, jossa kerrotaan veteraaneille tarkoitetuista palveluista ja 
palvelujen hakemisesta. Tavoitteena on, että asiointitarve varsinaisiin 
veteraanipalveluja käsitteleviin toimistoihin olisi mahdollisimman pieni  
ja ohjausta ja neuvontaa olisi saatavilla mahdollisimman helposti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite 
2 Vanhusneuvoston lausunto
3 Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1057

HEL 2015-007312 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää katsoa valtuutettu Seija Muurisen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.09.2015 § 266

HEL 2015-007312 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

”Kuntoutukseen hakemisesta säädetään rintamaveteraanien 
kuntoutuksesta annetussa laissa ja asetuksessa. Valtiokonttorin 
29.1.2014 antaman ohjekirjeen mukaan kuntoutushakemuksen tekee 
rintamaveteraani tai hänen valtuuttamansa. Kirjallisen aloitteen 
kuntoutukseen voi tehdä rintamaveteraanin puolesta myös omainen tai 
sosiaali- ja terveysviranomainen. Helsingin kaupunki noudattaa 
Valtiokonttorin ohjekirjeen mukaista käytäntöä.

Helsingissä on tällä hetkellä noin 2300 rintamaveteraania, joiden keski-
ikä on yli 90 vuotta. Huomattava osa heistä on jo pysyvästi hoidon ja 
palvelujen piirissä. Vuonna 2014 avo-, päivä- ja laitoskuntoutusta sai 
yhteensä yli 1500 helsinkiläistä rintamaveteraania. 
Rintamaveteraaneille kohdennettuja kotiin vietäviä kunnallisia 
avopalveluja sai yli 1300 veteraania.

Veteraanikuntoutusta ja kotiin vietäviä avopalveluja haetaan kerran 
vuodessa. Kummankaan palvelun hakeminen ei vaadi käyntiä vaan 
asian voi hoitaa postitse ja avopalvelut myös puhelimitse. Ainoastaan 
kotiin vietävänä avopalveluna myönnettävien lounassetelien nouto 
edellyttää asiointia toimistossa. Vuonna 2014 lounasseteleitä haki noin 
600 rintamaveteraania.

Rintamaveteraaneilla on aina mahdollisuus saada palvelutarpeen 
arviointikäynti kotiin ottamalla yhteyttä oman alueen sosiaali- ja lähityön 
yksikköön tai kotihoidon ohjaajaan tai ilmaisemalla arviointikäynnin 
tarve veteraanitoimistoon hakemuksen yhteydessä. Omainen tai muu 
läheinen voi myös auttaa rintamaveteraania palvelujen hakemisessa ja 
pyytää arviointikäyntiä kotiin.

Kuntoutushakemukset lähetetään rintamaveteraanitoimistoon, joka on 
Laakson sairaala-alueella. Toimistossa on puhelinaika ma-to klo 9-12 
rintamaveteraanien yhteydenottoja varten. Toimistossa 
veteraaniasiamiehen osa-aikaista tehtävää hoitaa yksi 
kuntoutussuunnittelija lääkinnällisen kuntoutuksen tehtäviensä ohella. 
Valtiokonttorin rintamaveteraaneille suunnattujen kotiin vietävien 
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avopalvelujen käsittely on keskitetty yhdelle kotihoidon ohjaajalle ja 
toimistosihteerille. Toimisto sijaitsee Koskelan monipuolisen 
palvelukeskuksen alueella. Puhelinaika on ma-pe klo 9-12. 
Veteraanijärjestöt ovat itse toivoneet kotiin vietävien avopalveluiden 
puhelinhakemusten lisäksi kirjallista hakemuslomaketta. Puhelinpalvelu 
on aikaa vievää ja kirjalliset hakemukset nopeuttavat käsittelyä.

Pääosa toimistojen työstä on kirjallisten hakemusten ja palautteiden 
käsittelyä. Kaikki hakemukset käsitellään ja hakeneille vastataan aina. 
Mikäli toimistojen nykyistä henkilötyöpanosta siirrettäisiin 
palvelupisteisiin, saattaisivat hakemusten käsittelyajat pidentyä. 
Kuntoutushakemukset sisältävät myös salassa pidettäviä tietoja, ja 
tietosuojan vuosi vuoksi järjestöjen edustajien käyttö palvelussa ei ole 
mahdollista.

Sosiaali- ja terveysvirasto pyrkii tekemään palvelujen myöntämisestä 
mahdollisimman sujuvaa ja lisäämään yhteistyötä rintamaveteraanien 
kanssa. Veteraaniasiamies on kesäkuussa lähettänyt kaikille 
rintamaveteraaneille kotiin palvelumuistion. Palvelumuistio on opas, 
jossa kerrotaan helsinkiläisille sotiemme veteraaneille tarkoitetuista 
palveluista ja kuinka palveluja haetaan. Muistio on julkaistu myös 
kaupungin verkkosivuilla. 

Sosiaali- ja terveysvirasto on kehittänyt ja kehittää edelleen 
palveluohjausta osana palvelukeskusten toimintaa. Palveluohjausta ja 
neuvontaa annetaan kaikissa palvelukeskuksissa ja muussa 
toiminnassa, ja se pitää sisällään myös ohjauksen veteraanietuuksiin. 
Lisäksi liikenteellisesti keskeisimmällä paikalla sijaitsevan Kampin 
palvelukeskuksen roolia veteraanipalvelujen ohjauksessa, 
neuvonnassa ja asiakaspalvelussa tullaan lisäämään. Tavoitteena on, 
että asiointitarvetta varsinaisiin veteraanipalveluja käsitteleviin 
toimistoihin olisi varsin vähän ja ohjausta ja neuvontaa olisi saatavilla 
mahdollisimman helposti.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Vaikka sotiemme veteraanien määrä vähenee vuosi vuodelta, on 
tärkeää, että he saavat tarpeitansa vastaavia palveluja ja pystyvät 
asumaan kotonaan mahdollisimman pitkään. Rintamaveteraaneille 
kohdennettu kuntoutus ja kotiin vietävät avopalvelut tukevat 
toimintakyvyn ja elämänlaadun säilyttämistä, itsenäisyyttä ja 
osallistumista sekä arjessa selviytymistä. 

Sosiaali- ja terveysvirasto kehittää palveluneuvontaa ja -ohjausta siten, 
että veteraanietuuksien hakeminen ja saaminen on mahdollisimman 
esteetöntä."



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2015 152 (420)
Kaupunginvaltuusto

Stj/20
25.11.2015

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

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Juha Jolkkonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52482

juha.jolkkonen(a)hel.fi
Stina Paldanius, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42680

stina.paldanius(a)hel.fi
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§ 318
Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite koulujen tietotekniikan opetuksesta, 
laitetuesta ja hankinnoista

HEL 2015-005560 T 00 00 03

Päätös

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja 24 muuta valtuutettua ovat tehneet liitteenä 
olevan aloitteen koulujen tietotekniikan opetuksen, laitetuen ja 
hankintojen valmistelusta. Aloitteen mukaan kaupungin tulee ennen 
uusien laitteiden hankkimista kouluille ja oppilaille varmistaa mm. 
opettajien koulutuksen ja it-tuen riittävyys, investoida koulujen 
langattomiin verkkoihin ja huolehtia siitä, että opettajilla ja oppilailla on 
käytössään ajantasaisia sähköisiä oppimateriaaleja ja mahdollisuudet 
kehittää uusia oppimisen tapoja. Aloitteen mukaan kaupungin tulee 
luoda edellytykset sille, että opetustoimessa kyetään itse ja 
vertaisyhteistyössä kehittämään digitaalisia oppimateriaaleja, sähköisiä 
opetuksen työkaluja ja oppimisympäristöjä.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
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Opetuslautakunta on aloitteen johdosta antamassaan lausunnossa 
todennut, että uusien tutkintojen ja opetussuunnitelmien perusteet ja 
sähköiset ylioppilaskirjoitukset edellyttävät systemaattista 
toimintakulttuurin muuttamista, tietoteknologian käyttöä opetuksen ja 
oppimisen tukena ja digitaalisten työ- ja oppimisympäristöjen 
saattamista ajan tasalle ja tarpeita vastaaviksi.

Opetusvirastossa on maaliskuussa 2015 valmistunut tulevaisuuden 
koulua luotsaava "Ilmiömäinen Helsinki - Tulevaisuuden koulun 
suuntaviivat 2015−2020" -raportti. Lisäksi valmisteilla on digistrategia, 
joka kokoaa yhteen opetuksen digitalisaatiossa tarvittavat toimenpiteet. 
Digistrategia tuodaan myös kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston 
käsittelyyn.

Laitehankinnat ja langattomat verkot

Koulujen ja oppilaitosten laitehankintoja tehdään sekä opetustoimen 
omin varoin että ulkopuolisella hankerahoituksella.

Perusopetuksen laitekanta vaihtelee kouluittain. Oppimisen 
laajentuessa omaa luokkaa laajemmalle hankintojen painopiste on 
mobiilissa teknologiassa eli kevyissä kannettavissa tietokoneissa ja
tableteissa. Perusopetuksessa on tällä hetkellä keskimäärin yhdeksän 
oppilasta yhtä kannettavaa tai tablettia kohden. Tablettitietokoneiden 
kertahankinta kaikille kaupungin peruskouluissa opiskeleville maksaisi 
opetusviraston arvion mukaan laitteesta riippuen 11,5–21,3 miljoonaa 
euroa. Peruskoulujen langattomien verkkojen kapasiteetti ei riitä 
kasvavassa käytössä ja niiden parantaminen on aloitettu. 

Lukioiden langattomia verkkoja on jo parannettu ja ne toimivat pääosin 
hyvin, ja lukioille on hankittu kannettavia tietokoneita. Kannettavien 
tietokoneiden hankinta kaikille lukiolaisille maksaisi opetusviraston 
arvion mukaan 2,4 miljoonaa euroa.

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijoille pyritään tarjoamaan 
mahdollisimman realistinen työelämää vastaava tietotekninen 
toimintaympäristö. Opetuksessa hyödynnetään modernia 
opetusteknologiaa ja oppimisympäristöjä, ja opiskelijoita pyritään jo 
opiskeluaikana perehdyttämään tulevaisuuden ammateissa 
kohdattaviin tietojärjestelmiin. Opiskeluun on hankittu sekä kannettavia 
että tablettitietokoneita. Stadin ammattiopiston langaton verkko kattaa 
kaikki toimipisteet ja vastaa hyvin digitalisaation vaatimuksiin.

Kaikilla koulutusasteilla tilojen käytön suunnittelussa otetaan huomioon 
toimintaympäristön digitalisoituminen ja teknologian joustava käyttö.

Opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen
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Koulujen ja oppilaitosten osaamista vahvistetaan digitaalisuuden 
hyödyntämisessä. Osaamisen kehittämisen suunnitelma laaditaan 
vuosittain yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Koulutusten painoalueina ovat olleet sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin 
valmistautuminen, verkkopedagogiikka ja uusien opetussuunnitelmien 
vaatimukset (monilukutaito, koodaus ja ilmiöoppiminen). 
Kehittämishankkeissa osaamista on kehitetty muun muassa mobiilissa 
oppimisessa, toisen asteen ohjaustyössä ja perusopetuksen 
pelillisessä oppimisessa. Koulukohtaisiin koulutuksiin sisältyvät myös 
aloitteessa mainitut laitteiden ja sähköisten ympäristöjen käyttöönoton 
ja pedagogisen käytön koulutukset. 

Opetusviraston tietotekniikan aluetukihenkilöt hoitavat uusien 
ohjelmistojen asennukset ja laitetuen kouluilla ja oppilaitoksissa. Yksi 
tukihenkilö huolehtii noin 5–7 koulusta.

Sähköiset oppimateriaalit

Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön vuonna 2016. Tässä 
yhteydessä oppimateriaalitarjonta uudistuu ja muuttuu yhä 
digitaalisemmaksi. Opetusvirasto on varannut vuodelle 2016 
erillisresursseja sekä opetussuunnitelmatyöhön että perusopetuksen 
oppimateriaalien uudistamiseen.

Koulut tekevät itse hankintapäätöksen käyttämistään 
oppimateriaaleista. Digitaalisen oppimateriaalin hankintakanavia ja 
kokonaistarjontaa selvitetään vuoden 2015 aikana.

Maksullisten oppimateriaalien ohella oppimisen tukena ja aineistona 
käytetään maksutonta verkkomateriaalia. Opetuksen digitalisoituessa 
oppilaat ja opiskelijat tuottavat aineistoja ja oppimateriaaleja myös itse. 
Opettajien oma oppimateriaalituotanto liittyy pääosin opettajan omaan 
käyttöön. Osana kehittämistyötä, kuten Stadin eKampuksessa, 
opettajat ovat yhdessä suunnitelleet ja toteuttaneet kurssisisältöjä. 
Opettajat ja opiskelijat osallistuvat myös hankkeen sähköisten 
työkalujen ja oppimisympäristöjen suunnitteluun.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.11.2015 § 1087

HEL 2015-005560 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

09.11.2015 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Opetuslautakunta 16.06.2015 § 101

HEL 2015-005560 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Uusien tutkintojen ja opetussuunnitelmien perusteet ja sähköisiin 
ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen edellyttävät systemaattista 
toimintakulttuurin muuttamista, tietoteknologian käyttöä opetuksen ja 
oppimisen tukena ja digitaalisten työ- ja oppimisympäristöjen 
saattamista ajan tasalle ja tarpeita vastaaviksi. 

Laitetilanne ja -hankinnat

Koulujen ja oppilaitosten laitehankintoja tehdään sekä budjettivaroin 
että ulkopuolisella hankerahoituksella.  

Perusopetuksen laitekanta vaihtelee kouluittain. Oppimisen 
laajentuessa omaa luokkaa laajemmalle hankintojen painopiste on 
mobiilissa teknologiassa eli kevyissä kannettavissa tietokoneissa ja 
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tableteissa. Tällä hetkellä oppilaita on keskimäärin yhdeksän yhtä 
kannettavaa tai tablettia kohden. Tablettitietokoneiden hankinta 
kertahankintana kaikille Helsingin kaupungin peruskouluissa 
opiskeleville maksaisi laitteesta riippuen 11,5 – 21,3 milj. euroa.

Lukioille on hankittu kannettavia tietokoneita. Opetukseen ja 
ylioppilaskirjoituksiin tarvitaan vielä varakoneita opiskelijoille ja myös 
opettajien työskentelyyn tarvitaan kannettavia tietokoneita. 
Kannettavien tietokoneiden hankinta kaikille lukiolaisille maksaisi 2,4 
milj. euroa. 

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijalle pyritään tarjoamaan 
mahdollisimman realistinen työelämän todellisuutta vastaava 
tietotekninen toimintaympäristö sekä perehdyttämään opiskelija jo 
opiskeluaikana tulevaisuuden ammateissa kohdattaviin ammatillisiin 
tietojärjestelmiin. Lisäksi ammatillisessa opetuksessa hyödynnetään 
modernia opetusteknologiaa ja oppimisympäristöjä. Opetukseen ja 
opiskeluun on hankittu kannettavia ja tablettitietokoneita.

Tilojen käytön suunnittelussa otetaan huomioon toimintaympäristön 
digitalisoituminen ja teknologian joustava käyttö.

Langattomat verkot

Lukioiden langattomia verkkoja on parannettu ja ne toimivat pääosin 
hyvin. Lisäksi lukioihin rakennetaan langallinen verkko yo-tiloihin kesän 
2015 aikana. 

Stadin ammattiopistossa langaton verkko kattaa noin 90 % 
toimipisteistä ja loput saadaan katettua syksyyn mennessä. 
Ammatillisen koulutuksen langaton verkko vastaa tällä hetkellä hyvin 
digitalisaation edellyttämiin vaatimuksiin.

Peruskoulujen langattomien verkkojen kapasiteetti ei riitä kasvavassa 
käytössä ja niiden parantaminen on aloitettu. 

Ohjelmistojen asennukset ja laitetuki

Tietotekniikan aluetukihenkilöt hoitavat uusien ohjelmistojen 
asennukset ja laitetuen kouluilla ja oppilaitoksissa. Resurssijako on 5–7 
koulua/tukihenkilö. 

Opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen

Koulujen ja oppilaitosten osaamista vahvistetaan digitaalisuuden 
hyödyntämisessä opetuksessa ja oppimisessa. Osaamisen 
kehittämisen suunnitelma laaditaan vuosittain yhteistyössä henkilöstön 
kanssa.
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Koulutusten painoalueina ovat olleet sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin 
valmistautuminen, verkkopedagogiikka ja uusien opetussuunnitelmien 
vaatimukset (monilukutaito, koodaus ja ilmiöoppiminen). 
Kehittämishankkeissa on osaamista kehitetty muun muassa mobiilissa 
oppimisessa, toisen asteen ohjaustyössä ja perusopetuksen 
pelillisessä oppimisessa. 

Koulukohtaisiin koulutuksiin ja pedagogiseen lähitukeen sisältyvät 
myös aloitteessa mainitut laitteiden ja sähköisten ympäristöjen 
käyttöönoton ja pedagogisen käytön koulutukset. Perusopetuksen 
pedagogisen ICT-tuen erillisrahoituksella tuetaan koulukohtaista 
tietoteknologian käytön yhteissuunnittelua ja osaamisen kehittämistä 
uusia opetussuunnitelmia käyttöön otettaessa.

Sähköiset oppimateriaalit

Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön asteittain vuodesta 2016 
alkaen. Tässä yhteydessä oppimateriaalitarjonta uudistuu ja muuttunee 
yhä digitaalisemmaksi. Opetusvirasto on varannut 
talousarvioesitykseen vuodelle 2016 erillisresursseja sekä 
opetussuunnitelmatyöhön että perusopetuksen oppimateriaalien 
uudistamiseen.

Koulut tekevät itse hankintapäätöksen käyttämistään 
oppimateriaaleista. Digitaalisen oppimateriaalin hankintakanavia ja 
kokonaistarjontaa selvitetään vuoden 2015 aikana. 

Maksullisten oppimateriaalien ohella oppimisen tukena ja aineistona 
käytetään maksutonta verkkomateriaalia. Opetuksen ja opiskelun 
digitalisoituessa myös oppilaat ja opiskelijat tuottavat itse aineistoja ja 
oppimateriaaleja osana oppimisprosessiaan.

Opettajien oma oppimateriaalituotanto liittyy pääosin opettajan omaan 
käyttöön. Osana kehittämistyötä, kuten Stadin eKampuksessa, ovat 
opettajat yhdessä suunnitelleet ja toteuttaneet kurssisisältöjä. Opettajat 
ja opiskelijat osallistuvat myös hankkeen sähköisten työkalujen ja 
oppimisympäristöjen suunnitteluun.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Liisa Lind, mediakeskuksen johtaja, puhelin: 310 86213

liisa.lind(a)hel.fi
Pia Setälä, kehittämisjohtaja, puhelin: 310 86774

pia.setala(a)hel.fi
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§ 319
Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite opettajien kouluttamisesta 
koulukiusaamisen ehkäisemiseen

HEL 2015-006203 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Sirkku Ingervon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sirkku Ingervo ja 24 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että

 opetusvirasto järjestää vuosittain koulutusta kaikkien asteiden 
opettajille kiusaamisen ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi

 kiusaamisen ehkäisyyn pyrittäisiin järjestämään koulutusta myös 
VESO-koulutuksena kaikille opettajille yhteisenä tai 
koulukohtaisesti

 kaupunki pyrkii vaikuttamaan siihen, että kiusaamisen ehkäisyn 
keinot tulisivat pakolliseksi opettajien koulutuksen osaksi.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Opetuslautakunta on aloitteen johdosta antamassaan lausunnossa 
todennut, että koulukiusaamista on sekä kouluterveyskyselyn että KiVa 
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koulu -ohjelman tutkimuksen mukaan saatu vähenemään, mutta 
jokainen kiusaamistapaus on liikaa. KiVa koulu -ohjelman tutkimus 
antaa viitteitä siitä, että pienten koululaisten osalta kiusaaminen on 
laajempaa ja sattumanvaraisempaa. Yläasteella ja siitä eteenpäin 
kiusattujen oppilaiden määrä vähenee, mutta yksittäinen oppilas voi 
joutua kokemaan kiusaamista runsaasti.

Kaupungin kouluissa ja oppilaitoksissa käytetään sosiaalisia taitoja 
edistäviä ja kiusaamista vähentäviä ohjelmia varsin kattavasti. KiVa 
koulu -ohjelmassa on tuoreimman tutkimuksen mukaan 89 prosenttia 
perusopetuksen kouluista. Noin viidesosa kouluista käyttää lisäksi mm. 
Askeleittain-, Friends- tai Verso (vertaissovittelu) -ohjelmaa.

Ammatillisessa koulutuksessa on ollut jo pitkään Verso-toimintaa, ja 
vertaissovittelumallin käyttöön koulutetaan opettajia joka vuosi. Kaikki 
toisen asteen psykologit ja kuraattorit tullaan kouluttamaan kuluvan 
vuoden aikana niin, että malli leviää kaikkiin toisen asteen 
oppilaitoksiin. Peruskoulun puolella opettajille ja oppilashuollon 
työntekijöille on tarjottu Askeleittain- tai Friends-koulutusta vuosittain. 
Elokuussa 2015 on järjestetty oppilaiden, huoltajien, opettajien, 
oppilashuollon ja valtakunnallisten asiantuntijoiden yhteinen seminaari 
KiVa koulu -mallin toimivuudesta. Kiusaamisen vastaisten ja sosiaalisia 
taitoja edistävien ohjelmien asioita pyritään saamaan osaksi uusia, 
2016 voimaan astuvia opetussuunnitelmia.

Vuoden 2014 alusta voimaan tullut uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 
painottaa sekä yhteisöllistä, ennalta ehkäisevää oppilashuoltoa että 
yksilökohtaista työtä. Koulukiusaaminen ja turvallisuus koulussa ovat 
asioita, joita uusi laki velvoittaa seuraamaan aiempaa tarkemmin. Laki 
myös velvoittaa arvioimaan opiskeluhuoltotyön toimivuutta kouluissa ja 
oppilaitoksissa. Kahdeksassa peruskoulussa on aloitettu 
turvallisuuspilotti, jossa oppilaat voivat aiempaa helpommin ilmoittaa 
kokemastaan kiusaamisesta ja muusta väkivallasta myös netin kautta. 
Kokeilua on tarkoitus laajentaa asteittain muihin kouluihin.

Koulukiusaamisen ehkäiseminen ja sosiaalisten taitojen kehittäminen 
on tärkeää pitää osana opettajien täydennyskoulutusohjelmaa. 
Kouluttaminen olisi hyvä aloittaa jo opettajainkoulutusvaiheessa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
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1 Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1059

HEL 2015-006203 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sirkku Ingervon 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Opetuslautakunta 25.08.2015 § 111

HEL 2015-006203 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Koulukiusaamisen määrää on Kouluterveyskyselyn mukaan saatu 
vähenemään, mutta jokainen kiusaamistapaus on liikaa. KiVa koulu -
ohjelmaan liittyvä tutkimusosio vahvistaa edellä kuvatun vähenemisen. 
Lisäksi tämä tutkimus antaa viitteitä siitä, että pienten koululaisten 
osalta kiusaaminen on laajempaa ja sattumanvaraisempaa. Yläasteella 
ja siitä eteenpäin kiusattujen oppilaiden määrä vähenee, mutta 
yksittäinen oppilas voi joutua kokemaan kiusaamista runsaasti.

Helsingin kouluissa ja oppilaitoksissa on puututtu kiusaamistilanteisiin 
kaikin käytettävissä olevin keinoin.  

Kouluissa ja oppilaitoksissa käytetään sosiaalisia taitoja edistäviä ja 
kiusaamista vähentäviä ohjelmia varsin kattavasti. KiVa koulu -
ohjelmassa on tuoreimman tutkimuksen mukaan 89 prosenttia 
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perusopetuksen kouluista ja noin viidesosa kouluista käyttää lisäksi 
mm. Askeleittain-, Friends- tai Verso (vertaissovittelu) -ohjelmaa. 
Esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa on ollut jo pitkään Verso -
toimintaa. Tähän liittyen koulutetaan joka vuosi opettajia 
vertaissovittelumallin käyttöön. Kaikki toisen asteen psykologit ja 
kuraattorit tullaan kouluttamaan vuoden 2015 aikana niin, että malli 
leviää kaikkiin toisen asteen oppilaitoksiin heidän kauttaan. 
Peruskoulun puolella opettajille ja oppilashuollon työntekijöille on 
tarjottu Askeleittain- tai Friends -koulutusta vuosittain. 26.8.2015 
järjestetään oppilaiden, huoltajien, opettajien, oppilashuollon ja 
valtakunnallisten asiantuntijoiden yhteinen seminaari KiVa -koulu mallin 
toimivuudesta.

Kiusaamisen vastaisien ja sosiaalisia taitoja edistävien ohjelmien 
asioita pyritään saamaan osaksi uusia, 2016 voimaan astuvia 
opetussuunnitelmia. Kuluva lukuvuosi meneekin suurelta osin uusiin 
opetussuunnitelmiin liittyvien asioitten kouluttautumiseen.

Vuoden 2014 alusta voimaan tullut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 
painottaa sekä yhteisöllistä, ennalta ehkäisevää oppilashuoltoa että 
yksilökohtaista työtä. Koulukiusaaminen ja ylipäänsä turvallisuus 
koulussa ovat asioita, joita uusi laki velvoittaa seuraamaan aiempaa 
tarkemmin. Laki myös velvoittaa arvioimaan opiskeluhuoltotyön 
toimivuutta kouluissa ja oppilaitoksissa. Kahdeksassa peruskoulussa 
on aloitettu turvallisuuspilotti, jossa oppilaat voivat aiempaa helpommin 
ilmoittaa kokemastaan kiusaamisesta ja muusta väkivallasta myös 
nettiteitse. Kokeilua on tarkoitus laajentaa asteittain muihin kouluihin.

Koulukiusaamisen ehkäiseminen ja sosiaalisten taitojen kehittäminen 
on tärkeää pitää osana opettajien täydennyskoulutusohjelmaa. 
Kouluttaminen olisi hyvä aloittaa jo opettajainkoulutusvaiheessa. 

Pitkään jatkuneella koulukiusaamisella voi olla merkittäviä negatiivisia 
terveysvaikutuksia.

Opetuslautakunta pitää tervetulleina kaikkia koulukiusaamisen 
vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi
Arja Kukkonen, linjanjohtaja, puhelin: 310 86850

arja.kukkonen(a)hel.fi
Niclas Rönnholm, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi
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§ 320
Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite liikuntapaikkojen käyttämisestä 
välituntitoimintaan 

HEL 2015-007313 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Sanna Vesikansan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä seuraavan 
toivomusponnen:

 Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuusto 
edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää, miten nuorten 
kuulemista voidaan parantaa esimerkiksi pyytämällä Ruudilta 
lausuntoa eri lautakuntien nuoria koskettavissa asioissa. (Sanna 
Vesikansa)

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Sanna Vesikansa oli 
valtuutettu Sami Muttilaisen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi 
seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuusto 
edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää, miten nuorten 
kuulemista voidaan parantaa esimerkiksi pyytämällä Ruudilta 
lausuntoa eri lautakuntien nuoria koskettavissa asioissa.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin 
yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

4 äänestys

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

JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuusto 
edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää, miten nuorten kuulemista 
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voidaan parantaa esimerkiksi pyytämällä Ruudilta lausuntoa eri 
lautakuntien nuoria koskettavissa asioissa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 54
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry 
Bogomoloff, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika 
Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, 
Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, 
Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli 
Kousa, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Petra Malin, 
Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari 
Mäkimattila, Lasse Männistö, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Sara 
Paavolainen, Sirpa Puhakka, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas 
Rantanen, Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi 
Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, 
Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 1
Wille Rydman

Tyhjä: 23
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, 
Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, 
Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, 
Timo Laaninen, Maria Landén, Pekka Majuri, Matti Niiranen, Pia 
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Poissa: 7
Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Jan D 
Oker-Blom, Osku Pajamäki, Nasima Razmyar

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Sanna Vesikansan 
ehdottaman toivomusponnen

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sanna Vesikansa ja 16 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että opetusvirasto selvittää,

 pääsevätkö kaikki Helsingin peruskoululaiset liikkumaan 
välituntisin liikuntakentälle, jos se sijaitsee koulun vieressä eikä 
vaadi vaarallista kadunylitystä tm.

 mitkä tekijät estävät vapaaehtoisen liikuntamahdollisuuden 
lisäämistä välituntisin ja mitä pitäisi tehdä näiden esteiden 
poistamiseksi

 millä muilla toimenpiteillä välituntiliikuntaa saadaan lisättyä 
tavoilla, joita lapset ja nuoret itse haluavat ja miten heidän 
mielipiteitään otetaan huomioon koulujen välituntitoiminnan 
kehittämisessä.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Opetuslautakunta on aloitteen johdosta antamassaan lausunnossa 
todennut, että kaupungin uuden opetussuunnitelman mukaisesti 
koulujen rakenteet ja käytännöt ovat joustavia ja mahdollistavat 
monipuolisen liikunnan. Koulun toimintakulttuuri muodostuu jaettujen 
arvojen, yhteisöllisten rakenteiden, toiminnan ja käytäntöjen pohjalta.

Välituntitoiminnan kehittäminen on yksi toimenpide kaupungin 
peruskoulujen Liikkuva koulu -ohjelmassa. Koulupihojen 
toiminnallisuutta kehitetään perusparannusten ja erilaisten 
lähiöprojektien yhteydessä.

Koulupihaa laajemman toimintaympäristön käytöstä on koulukohtaiset 
toimintaperiaatteet, jotka on tehty yhdessä oppilaiden kanssa 
turvallisuustekijät ja valvonta huomioiden. Tällöin on otettu huomioon 
myös lähistöllä mahdollisesti sijaitseva lähiliikuntapaikka. 
Välituntitoimintaa kehitetään oppilaslähtöisesti huomioiden eri 
ikäluokat.

Lähiliikuntapaikkoja ja kenttiä hyödynnetään välituntiliikuntaan ja 
oppitunneilla vaihtelevasti. Jos koulu hyödyntää lähikenttää 
oppitunneilla, on useimmiten käytäntönä, että koulun vanhemmat 
oppilaat saavat välitunnilla ulkoilla alueella sovitusti.
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Opetuslautakunta on lausunnossaan todennut, ettei kaikkia 
lähiliikuntapaikkoja voi suunnittelematta ottaa oppilaiden 
välituntikäyttöön, vaikka lähiliikuntapaikka sijaitsisikin koulun vieressä 
turvallisen matkan päässä. Lähiliikuntapaikat eivät ole kouluisännän 
hallinnoimaa aluetta, joten niiden sopivuus oppilaiden koulupäivän 
aikaiseen käyttöön täytyy ensin arvioida ja tarkistaa. Toinen koulun 
arvioitava asia on, miten aikuisen läsnäolo ja valvonta varmistetaan. 
Valvonnan edellytykset ja turvallisuus mietitään rehtorin johdolla, ja 
pelisääntöjen rakentamiseen on hyvä saada mukaan kaikki koulun 
oppilaat ja aikuiset. Helsingin koulujen toimintakulttuuriin kuuluu, että 
ympäristön tuomia mahdollisuuksia ja koulun ulkopuolisten toimijoiden 
asiantuntijuutta hyödynnetään, mikä varsinkin yläkouluissa vahvistaa 
toimintakulttuurin kehittymistä oppilaslähtöisempään ja oppilaita 
aktivoivampaan suuntaan.

Välituntitoimintaa aktivoivia toimenpiteitä ovat mm. välituntileikittäjät ja 
jatkuvat välkkärikoulutukset. Välitunneilla olevan opettajan rooli on 
kannustaa liikkumaan, ei ohjata. Oppilasliikuttajat voivat 
kausiluontoisesti vastata ohjatuista toiminnoista.

Selkeiden pelisääntöjen luominen esimerkiksi välineiden käytöstä ja 
niiden lainaamisesta sekä sisävälituntien toiminnasta tuo jatkuvuutta ja 
vahvistaa yhteishenkeä henkilökunnan ja oppilaiden välillä. 
Välituntilainaamon käytännön järjestelyjä tehdään yhdessä oppilaiden 
kanssa. Jatkuvasti kehittyvä pelillisyys ja teknologian tuomat 
ulottuvuudet, kuten mobiilisovellukset ja pelimatot tuovat liikuntaan 
hauskuutta ja lisäävät mm. sitä kautta oppilaiden motivaatiota.

Pitkien välituntien rakentaminen lukujärjestykseen mahdollistaa koko 
kouluyhteisön yhteisten turnausten, kerhojen ja tempausten 
toteuttamisen niin sisätiloissa kuin koulun pihalla. Tärkeää on ottaa 
oppilaat alusta lähtien mukaan ja laajentaa koulun yhteisöverkostoa 
koskemaan muita kaupungin virastoja ja alueen toimijoita.

Välituntiliikunnan kehittämisestä käydään jatkuvaa keskustelua 
kaupungin Liikkuva koulu -verkostoissa ja alueellisissa 
rehtoritapaamisissa. Helsinki on aktiivisesti mukana Liikkuva koulu -
ohjelman valtakunnallisessa kehittämistyössä. Tavoitteena on, että 
kaikki kaupungin suomenkieliset peruskoulut ja merkittävä osa 
ruotsinkielisistä peruskouluista on Liikkuvia kouluja vuonna 2016.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi
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Liitteet

1 Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1060

HEL 2015-007313 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sanna Vesikansan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Opetuslautakunta 15.09.2015 § 169

HEL 2015-007313 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin uuden opetussuunnitelman mukaisesti koulujen rakenteet ja 
käytännöt ovat joustavia ja mahdollistavat monipuolisen liikunnan. 
Koulun toimintakulttuuri muodostuu jaettujen arvojen, yhteisöllisten 
rakenteiden, toiminnan ja käytäntöjen pohjalta. Koulupihaa laajemman 
toimintaympäristön käytöstä on koulukohtaiset toimintaperiaatteet, jotka 
on tehty yhdessä oppilaiden kanssa turvallisuustekijät ja valvonta 
huomioiden. Tällöin on otettu huomioon myös lähistöllä mahdollisesti 
sijaitseva lähiliikuntapaikka ja kenttä. Välituntitoimintaa kehitetään 
oppilaslähtöisesti ikäluokat huomioiden sekä rohkaistaan 
toiminnallisuuteen aktivoivien oppimisympäristöjen kehittämiseen. 
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Liikkuminen ja muu toiminnallisuus ovat luonteva osa jokaista 
koulupäivää. Koulun lähiympäristö ja Helsinki kaupunkina ovat monien 
mahdollisuuksien oppimisympäristöjä. Koulujen toimintakulttuuri syntyy 
niistä yhteisön käytännöistä, arvoista, asenteista ja tavoista, joita 
yhdessä kaikki kouluyhteisössä olevat toteuttavat. 

Välituntitoiminnan kehittäminen on yksi toimenpideporras Helsingin 
kaupungin peruskoulujen Liikkuva koulu -ohjelman kolmesta 
toimenpideportaasta. Lähiliikuntapaikkoja ja kenttiä hyödynnetään 
välituntiliikuntaan ja oppitunneilla vaihtelevasti. Jos koulu hyödyntää 
lähikenttää oppitunneilla, on useimmiten käytäntönä, että koulun 
vanhemmat oppilaat saavat välitunnilla ulkoilla alueella sovitusti. 
Oppitunneilla koulun ulkopuolisten alueiden käytöstä on useita toimivia 
ratkaisuja ja silloin valvonnasta vastaavat opettajat.

Vaikka lähiliikuntapaikka sijaitsee koulun vieressä turvallisen matkan 
päässä, ei kaikkia lähiliikuntapaikkoja voi suunnittelematta ottaa 
oppilaiden välituntikäyttöön. Koska alue ei ole kouluisännän 
hallinnoimaa aluetta, sen siisteys ja sopivuus oppilaiden koulupäivän 
aikaiseen käyttöön täytyy ensin arvioida ja tarkistaa. Toinen koulun 
arvioitava asia on, miten aikuisen läsnäolo ja valvonnan toteutuminen 
varmistetaan. Rehtorin johdolla mietitään valvonnan edellytykset ja 
turvallisuuden toteutuminen. Pelisääntöjen ja toimintaperiaatteiden 
rakentamiseen on hyvä saada mukaan kaikki koulun oppilaat ja 
aikuiset. Helsingin koulujen toimintakulttuuriin kuuluu, että ympäristön 
tuomia mahdollisuuksia ja koulun ulkopuolisten toimijoiden 
asiantuntijuutta hyödynnetään, mikä varsinkin yläkouluissa vahvistaa 
toimintakulttuurin kehittymistä oppilaslähtöisempään ja oppilaita 
aktivoivampaan suuntaan.

Välituntitoimintaa aktivoivia toimenpiteitä ovat mm. välituntileikittäjät ja 
jatkuvat välkkärikoulutukset. Välitunneilla olevan opettajan rooli on 
kannustaa liikkumaan, ei ohjata. Oppilasliikuttajat voivat 
kausiluontoisesti vastata ohjatuista toiminnoista.

Lisäksi selkeiden pelisääntöjen luominen esimerkiksi välineiden 
käytöstä ja niiden lainaamisesta sekä sisävälituntien toiminnasta tuo 
jatkuvuutta ja vahvistaa yhteishenkeä henkilökunnan ja oppilaiden 
välillä. Välituntilainaamon toiminnan käytännön järjestelyjä voidaan 
tehdä yhdessä oppilaiden kanssa. Jatkuvasti kehittyvä pelillisyys ja 
teknologian tuomat ulottuvuudet, kuten mobiilisovellukset ja pelimatot 
tuovat liikuntaan hauskuutta ja lisäävät mm. sitä kautta oppilaiden 
motivaatiota.

Pitkien välituntien rakentaminen lukujärjestykseen mahdollistaa koko 
kouluyhteisön yhteisten turnausten, kerhojen ja tempausten 
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toteuttamisen niin sisätiloissa kuin koulun pihalla. Tärkeää on osallistaa 
oppilaat alusta lähtien mukaan ja laajentaa koulun yhteisöverkostoa 
koskemaan muita hallintokuntia ja alueen toimijoita. 

Koulupihojen toiminnallisuutta ja aktivoimista kehitetään koulujen 
pihojen perusparannusten ja erilaisten lähiöprojektien yhteydessä. 

Edellä kuvatuista asioista käydään jatkuvaa kehittämiskeskustelua 
kaupungin Liikkuva koulu -verkostoissa ja alueellisissa 
rehtoritapaamisissa. Helsinki on aktiivisesti mukana Liikkuva koulu -
ohjelman valtakunnallisessa kehittämistyössä.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Leena Palve-Kaunisto, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86809

leena.palve(a)hel.fi
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§ 321
Valtuutettu Pia Pakarisen aloite Merimiehenkadun pätkän nimen 
muuttamisesta Norssinkaduksi

HEL 2015-003835 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Pia Pakarisen  aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

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

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi 
puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli 
valtuutettu Pia Pakarinen valtuutettu Wille Rydmanin kannattamana 
ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian 
kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
Merimiehenkadun Laivurinrinteen (tai vaihtoehtoisesti Annankadun) ja 
Yrjönkadun välisen osuuden nimeksi muutetaan Norssinkatu.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

5 äänestys

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

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Ehdotan, että aloitteeni palautetaan valmisteltavaksi 
uudelleen siten, että Merimiehenkadun Laivurinrinteen (tai 
vaihtoehtoisesti Annankadun) ja Yrjönkadun välisen osuuden nimeksi 
muutetaan Norssinkatu.

Jaa-äänet: 54
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, 
Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Mari 
Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku 
Ingervo, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi 
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Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Jape Lovén, Hannele 
Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, 
Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Johanna Nuorteva, Jan D 
Oker-Blom, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Timo 
Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Jukka 
Relander, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi 
Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi 
Torsti, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 9
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Fatbardhe Hetemaj, Maria 
Landén, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Wille 
Rydman, Ulla-Marja Urho

Tyhjä: 13
Zahra Abdulla, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Arja 
Karhuvaara, Tuuli Kousa, Harri Lindell, Matti Niiranen, Sara 
Paavolainen, Jaana Pelkonen, Johanna Sumuvuori, Tuomo 
Valokainen, Sanna Vesikansa

Poissa: 9
Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Rene Hursti, Minerva Krohn, Otto 
Lehtipuu, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Nasima Razmyar, Thomas 
Wallgren

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Pakarinen Pia valtuustoaloite Kvsto 25.3.2015 asia 14
2 Nimistötoimikunnan kirje 1.4.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Valtuutettu Pia Pakarinen ja 16 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että kaupunki juhlistaa Helsingin normaalilyseon 150-
vuotispäivää vuonna 2017 muuttamalla Laivurinrinteen (tai 
vaihtoehtoisesti Annankadun) ja Yrjönkadun välisen osuuden nimeksi 
Norssinkatu.

Maineikas Helsingin normaalilyseo, jota vakiintuneesti Norssiksi 
kutsutaan, täyttää 150 vuotta vuonna 2017. Se on maamme vanhimpia 
ja edelleen arvostetuimpia kouluja.

Laivurinrinne katkaisee Merimiehenkadun, minkä jälkeen Norssin ja 
Johanneksenpuiston välinen kadunpätkä jatkuu edelleen 
Merimiehenkadun nimisenä Yrjönkadulle saakka. Kadun varrella ei ole 
tällä välillä muita rakennuksia. Merimiehenkadun nimen vaihtumisesta 
tällä katuosuudella ei olisi käytännön haittaa. Toinen vaihtoehto on, että 
nimenvaihdos alkaisi 30 metriä kauempaa eli Annankadusta.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Asiasta on pyydetty lausunto kaupunkisuunnittelulautakunnalta 
nimistötoimikuntaa kuultuaan. 

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa seuraavaa:

Helsingin nimistönsuunnittelussa noudatettavan periaatteen mukaan 
vakiintuneita ja paikallishistoriallisesti merkittäviä paikannimiä ei tule 
muuttaa, ellei muuttamiseen ole pakottavaa, esimerkiksi 
pelastusturvallisuuteen liittyvää tarvetta. Vanhan, jo 1840-luvulta 
käytössä olleen Merimiehenkadun nimen muuttamiseen edes osittain ei 
ole riittävän painavia perusteita. 

Nimistönsuunnittelussa keskeisenä ohjenuorana on pidetty nimistön 
pysyvyyttä ja historiallista syvyyttä. On arvokasta, että tänään voimme 
kulkea samannimisillä kaduilla kuin kaupunkilaiset koulun perustamisen 
aikoihin. Alueen paikallista kouluhistoriaa nimistön osalta ylläpitää 
vuonna 1928 virallisesti nimetty, mutta jo vuoden 1875 asemakaavassa 
näkyvä koristeaukio Koulupuistikko–Skolskvären (aiemmin 
Koulutori–Skoltorget) Korkeavuorenkadun, Ratakadun ja Yrjönkadun 
kulmauksessa. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta ei puolla valtuustoaloitteessa esitettyä 
kadunnimen osittaista muuttamista.

Nimistötoimikunta toteaa lausunnossaan 1.4.2015, että se on käsitellyt 
jokseenkin samansisältöistä aloitetta viimeksi 10.2.2010 ja 25.2.2003. 
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Nimistötoimikunta on molemmilla kerroilla todennut, että 
nimenmuutokseen ei ole pakottavaa syytä eikä tarvetta.

Nimistötoimikunta toteaa edelleen, että kadunnimi Sjömans Gatan 
(nykyinen Merimiehenkatu–Sjömansgatan) oli mukana jo vuonna 1842 
kaupungininsinööri C. W. Gyldénin asemakaavaehdotuksessa. Nimi 
liittyi Helsingissä uudenlaiseen innovaatioon eli aihepiirinimeämiseen 
merenkulun ammattinimikkeiden mukaan, kun aiemmin oli käytetty 
pääsääntöisesti henkilön- ja paikannimiä uusien kaavanimien pohjana. 
Vanhan, jo 1840-luvulta käytössä olleen Merimiehenkadun nimen 
muuttamiseen edes osittain ei ole nimistötoimikunnan mielestä riittävän 
painavia perusteita. Kantakaupungin vanhaan, vakiintuneeseen, 
toimivaan ja paikallishistoriallisesti arvokkaaseen nimistöön voidaan 
esittää muutoksia vain, mikäli muutokset ovat välttämättömiä 
osoitejärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi. Muutettavaksi esitetty 
nimi on teknisesti täysin toimiva sekä historiallisesti ja paikallisesti 
merkittävä.

Erityisen haasteen aiheuttaisi ehdotetun Norssinkadun nimen 
ruotsinkielinen vastineen luominen, sillä Svenska normallyceumin 
oppilaiden vakiintunut nimitys on nors. Ruotsinkielinen nors viittaa siis 
nimenomaan ruotsinkielisen koulun oppilaisiin.

Nimistötoimikunta ei puolla aloitetta Merimiehenkadun alkupään 
nimenmuutoksesta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Pakarinen Pia valtuustoaloite Kvsto 25.3.2015 asia 14
2 Nimistötoimikunnan kirje 1.4.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1061

HEL 2015-003835 T 00 00 03



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2015 174 (420)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/24
25.11.2015

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

Lausunto

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Pia Pakarisen  aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.08.2015 § 215

HEL 2015-003835 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta 
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin nimistönsuunnittelussa noudatettavan periaatteen mukaan 
vakiintuneita ja paikallishistoriallisesti merkittäviä paikannimiä ei tule 
muuttaa, ellei muuttamiseen ole pakottavaa, esimerkiksi 
pelastusturvallisuuteen liittyvää tarvetta. Vanhan, jo 1840-luvulta 
käytössä olleen Merimiehenkadun nimen muuttamiseen edes osittain ei 
ole riittävän painavia perusteita. 

Nimistönsuunnittelussa keskeisenä ohjenuorana on pidetty nimistön 
pysyvyyttä ja historiallista syvyyttä. On arvokasta, että tänään voimme 
kulkea samannimisillä kaduilla kuin kaupunkilaiset koulun perustamisen 
aikoihin. Alueen paikallista kouluhistoriaa nimistön osalta ylläpitää 
vuonna 1928 virallisesti nimetty, mutta jo vuoden 1875 asemakaavassa 
näkyvä koristeaukio Koulupuistikko–Skolskvären (aiemmin 
Koulutori–Skoltorget) Korkeavuorenkadun, Ratakadun ja Yrjönkadun 
kulmauksessa. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta ei puolla valtuustoaloitteessa esitettyä 
kadunnimen osittaista muuttamista.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 322
Valtuutettu Laura Kolben aloite vanhojen rakennusten 
kulttuuriperintöstrategian laatimisesta

HEL 2015-003837 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Laura Kolben aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Allekirjoittamaton, valtuustoaloite Kvsto 25.3.2015
2 Rakennuslautakunnan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Aloite

Valtuutettu Laura Kolbe ja 23 muuta valtuutettua ovat tehneet 
seuraavan valtuustoaloitteen:

Viime viikkoina on mediassa saatu seurata purkunäytelmää, joka on 
Helsingin historiasta tuttu: rakennusperinnöltään arvokas entinen 
yksityishuvila oli päässyt kaupungin omistuksessa rapistumaan. Se oli 
ollut monenlaisessa, mutta runsaassa alikäytössä viime 
vuosikymmeninä. Fastholman nimellä tunnettu rakennus oli erityisesti 
nuorison kokoontumistilana. Vaikka kaupunki eri vaiheissa yritti luopua 
ja myydä rakennusta, ei uuden omistajan löytämisessä onnistuttu, 
muun muassa asemakaavassa olevien määräysten vuoksi.

Kun purkupäätöstä oltiin panemassa toteen, huvilalla tapahtunut 
konfrontaatio nousi uutisiin. Talon vallanneet nuoret eivät suostuneet 
poistumaan, ja paikalle kutsuttu virkavalta tukeutui voimatoimin. Tapaus 
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nousi nopeasti suureen ja sosiaaliseen julkisuuteen, ja vastakkain 
asettuivat ns. kovat arvot (kaupunki) ja säilyttämishalukkuus (nuoret). 
Välittäjäksi joutunut nuorisoasiankeskus ei saanut tilannetta ratkaistua. 
Talon purkamisen kustannukset on arvioitu noin 70 000 euroksi. 

Helsinkiläisten tehtäväksi jäi seurata tapahtumien kehitystä vailla 
vaikutusmahdollisuuksia asiaan. Esiin nousi kysymys siitä, mitä 
Helsingissä voitaisiin tehdä, jotta tämänkaltaisia tilanteita ei enää 
ainakaan "puolivahingossa" tapahtuisi. Asetelma - kun kiinnostusta 
huvilaa kohtaa oli - edellytti joustavampaa, ja kulttuuriperintöä 
huomioivampaa asennetta sekä suurempaa joustoa (kaupungin 
taholta) kansalaisten aktiivisen toiminnan, hallintokuntien välisen 
yhteistyön ja rakennusperinteen vaalimisen sekä myös 
kaupunkihistorian näkökulmasta. 

Kun uusi yleiskaava on valmisteilla, rakentaminen painottuu keskustan 
ulkopuolelle, joista vielä löytyy vanhoja esikaupunkiasumisen 
historiallisia kerrostumia ja vanhoja rakennuksia. Edellä olevan 
johdosta esitän kunnioittavasti, että Helsingin kaupunki ryhtyisi 
välittömästi toimenpiteisiin, joilla kaupungin eri rakentamiseen, 
kiinteistönhoitoon ja rakennusperintöön erikoistuneet hallintokunnat 
saataisiin laatimaan kaupungin omistuksessa olevan rakennetun 
kulttuuriperinnön tulevaisuusstrategia.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, 
jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Aloitteesta on pyydetty kaupunginmuseon johtokunnan, 
kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistölautakunnan ja 
rakennuslautakunnan lausunnot. Kaupunginhallitus toteaa niiden 
pohjalta seuraavaa:

Fastholman huvilan purkamispäätöksen tausta

Valtuustoaloitteen taustalla on Fastholman huvilana tunnetun 
rakennuksen purkamisen yhteydessä keväällä 2015 julkisuudessakin 
käsitellyt ristiriidat. Valtuustoaloitteen tekijän mielestä 
vastakkainasettelun välttäminen olisi edellyttänyt kaupungilta 
joustavampaa ja kulttuuriperintöä huomioivampaa asennetta ja 
suurempaa joustoa kansalaisten aktiivisen toiminnan, hallintokuntien 
yhteistyön ja rakennusperinnön vaalimisen suhteen. 

Aloitteessa käsitellyllä Fastholman alueella ei ole asemakaavaa, eikä 
puretulla huvilalla ollut suojelumääräystä siinä vaiheessa kun sen 
purkaminen tuli kiinteistöviraston aloitteesta ajankohtaiseksi. 
Purkamispäätöksen valmistelun yhteydessä 
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kaupunkisuunnitteluviraston ja kaupunginmuseon edustajat kävivät 
paikan päällä katselmuksessa arvioimassa rakennuksen 
kulttuurihistoriallista arvoa, säilyneisyyttä ja säilyttämisen 
mahdollisuuksia paikassa, joka Helsingin yleiskaava 2002:ssa oli 
osoitettu virkistyskäyttöön.

Asuinrakennus oli purkamispäätöstä valmisteltaessa säännöllisen 
huollon ja hoidon puutteesta päässyt osittain huonoon kuntoon eikä 
kiinteistövirasto ollut valmis jatkamaan vuokrasopimusta viimeisimmän 
vuokralaisen kanssa. Vaikka rakennus arvioitiin kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaaksi, rakennuksen asuin- tai muu käyttö virkistysalueella etäällä 
muusta asutuksesta nähtiin ongelmalliseksi mm. puuttuvan 
kunnallistekniikan takia. Ottaen huomioon rakennuksen kunnon, siihen 
ajan kuluessa tehdyt muutokset sekä ennen kaikkea kunnallistekniikan 
rakentamisesta kaupungille aiheutuvat kustannukset, 
kaupunkisuunnitteluviraston ja kaupunginmuseon edustajat päätyivät 
asiaa yhdessä harkittuaan toteamaan, että rakennuksen purkamiselle 
on riittävät perusteet, minkä perusteella rakennusvalvonta myönsi 
luvan rakennuksen purkamiseen.

Kaupungin omistama rakennuskanta

Helsingin kaupungin rakennuskulttuuriperinnön hallintaa on kehitetty 
viime vuosina parantamalla virastojen yhteistyönä poikkihallinnollisia 
prosesseja. Aihealueeseen liittyvät näkökulmat ja osaamisalueet 
kytkeytyvät eri virastojen toimialoihin. Kaupunkisuunnitteluvirasto 
vastaa yleiskaavoituksesta, liikennesuunnittelusta ja 
asemakaavoituksesta ja rakennusten suojelusta asemakaavalla. 
Kiinteistöviraston tonttiosasto vastaa raakamaan hankinnasta sekä 
tonttien myynnistä ja vuokraamisesta. Rakennusvalvontaviraston 
vastuulla ovat rakennus- ja purkuluvat. Kaupunginmuseo vastaa 
rakennuksiin liittyvien kulttuuriarvojen arvioinnista. Ympäristökeskuksen 
vastuulla on muun muassa rakennusten sisäilma-asioiden valvonta. 
Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa sekä hallintokuntien tilatarpeiden 
tyydyttämisestä että rakennusten elinkaaren hallinnasta.

Helsingin kaupungin omistamien rakennusten ja erityisesti toimitilojen 
ylläpidon kannalta tärkein haaste on rakennusten korjaustarpeitten ja 
korjaamiseen ohjattujen investointirahojen saaminen tasapainoon. 
Rakennuksia korjataan vuosittain noin 120 - 140 miljoonalla eurolla. 
Laskennallisesti arvioitu vuosikuluma on selvästi suurempi. 

Kaupungin tavoitteena on hillitä näin syntyvän korjausvelan kasvua ja 
ohjata investointimäärärahoja kiireellisimpiin korjaustarpeisiin. 
Tilakeskus on priorisoinut toiminnassaan, että päiväkodit ja koulut ovat 
etusijalla suunniteltaessa korjausinvestointirahan käyttöä 
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sisäilmaongelmien ehkäisemiseksi. Linjaus on tehty vuonna 2008 
valmistuneen kosteusvaurioselvityksen pohjalta. 

Rakennusten kulumisen ja korjaamisen tasapainoa ei tulla 
saavuttamaan, ellei kaupunki luovu merkittävässä määrin 
kiinteistöomistuksestaan. Helsingin kaupungin strategiaohjelmassa 
vuosille 2013 - 2016 on linjattu toimitilojen omistamiseen liittyvät 
toimenpiteet:

 Toimitilojen käytön kehittäminen kytketään yhteen uuden 
yleiskaavasuunnittelun kanssa.

 Ulkopuolisille (=ei kaupungin omaan käyttöön) vuokrattujen 
toimitilojen omistuksesta luovutaan. Tavoitteena on luopua 
60 000 htm² tiloja vuosittain.

 Myytäväksi tulevien asemakaavassa suojeltujen rakennusten 
suojelutavoitteet päivitetään.

Kaupungin omistamat toimitilat on luokiteltu neljään salkkuun: pidä, 
pidä ja kehitä, luovu sekä kehitä ja luovu. Salkutuksessa on otettu 
huomioon kaupungin hallintokuntien toiminnalliset tarpeet ja arvokkaan 
rakennuskannan suojelunäkökulmat.

Tilakeskus on yhdessä virastojen kanssa vuodesta 2011 lähtien tehnyt 
alueellisia palvelutilaverkkoselvityksiä. Tarkastelujen avulla pyritään 
hallitsemaan hallintokuntien muuttuvat tilatarpeet sekä arvioimaan 
samanaikaisesti kaupungin omistamien rakennusten korjausvelka ja 
korjaustarve, jotta hallintokunnille voidaan hankkia toimitilaa 
kustannustehokkaasti ja luopumaan kalliita korjauksia vaativista 
huonokuntoisista rakennuksista.

Kaupunki on linjannut tiloista luopumista siten, että luovutaan tiloista, 
joita virastot eivät itse käytä. Jos rakennus on huonokuntoinen, eikä 
sille löydy ostajaa, eikä sen korjaaminen eikä säilyttäminen ole 
tarkoituksen mukaista, kohde joudutaan purkamaan.

Tilakeskus hakee purkuluvan rakennusvalvontavirastosta kohteelle. 
Purkulupaprosessissa rakennusvalvontavirasto pyytää lausunnot 
kaupunkisuunnitteluvirastolta ja kaupungin museolta. Purkuluvasta 
päättää rakennuslautakunta.

Tilakeskuksen päällikkö päättää kiinteistölautakunnan hallinnossa 
olevien rakennusten ja rakennelmien purkamisesta silloin, kun 
purkutyön arvo ei ylitä 100 000 euroa eikä kohteeseen sisälly 
kulttuurihistoriallista eikä rakennustaiteellista merkitystä. 
Kiinteistölautakunta voi käyttää otto-oikeutta tilakeskuksen päällikön 
päätöksistä. Kiinteistölautakunta voi, käsitellessään purkupäätöstä, 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2015 179 (420)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/25
25.11.2015

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

myös ottaa kantaa niihin arvioihin ja näkökulmiin, jotka eivät sisälly 
edellä mainittujen virastojen arviointeihin.

Tilakeskuksen hallinnassa oleva rakennuskanta muuttuu jatkuvasti. 
Hallintokuntien tilatarpeen muuttuessa sekä kaupungin maanhankinnan 
yhteydessä tilakeskuksen hallintaan siirtyy huonokuntoisia 
rakennuksia, jotka joko myydään tai vuokrataan, jos ne esimerkiksi 
odottavat asemakaavan valmistumista.

Kaupungin rakennuskannan hallinnassa on vuonna 2014 otettu 
käyttöön ns. nelikantamalli, jossa kiinteistövirasto, 
kaupunkisuunnitteluvirasto, rakennusvalvontavirasto ja 
kaupunginmuseo käyvät yhdessä lävitse luetteloa luovutettavista 
tiloista, jotta varmistetaan, että rakennukseen kohdistuvat eri 
näkökulmat otetaan huomioon jatkotoimenpiteissä.

Kiinteistövirastolla on talonvaltaustilanteita varten varautumisohje, 
jossa määritellään viraston työntekijöiden toimintaohjeet ja vastuut 
valtaustilanteissa. Edellä mainittua ohjetta on päivitetty Fastholman 
huvilan valtauksen ja purun kokemusten pohjalta. Ohjeessa on pyritty 
huomioimaan myös nuorisoasiainkeskuksen rooli siltä osin kuin 
valtaustilanteen ratkaisu edellyttää virastojen yhteistyötä.

Asemakaavasuojelu

Kaupunkisuunnitteluvirasto edistää toimivaltansa puitteissa sekä 
kaupungin omistuksessa olevien että muiden arvokiinteistöjen 
säilymistä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti säilyttävällä 
asemakaavoituksella sekä osoittamalla ja määrittelemällä kaavoissa 
rakennuksille sopivia käyttötarkoituksia. Jokainen purkuesitys 
arvioidaan perusteellisesti ja kaupunginmuseon kanssa yhteistyössä 
punniten. Helsingissä oli 1.1.2014 suojeltu asemakaavoilla yhteensä 
4 495 rakennusta, joista 274 oli kaupungin omistuksessa. Säilyttävän 
kaavoituksen edistymisestä huolimatta monia kaupungin omistamia 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia on edelleen vailla 
asemakaavan suojelumerkintää.

Asemakaavoittamattoman tai vailla kaavasuojelua olevan rakennuksen 
purkamista on vaikea estää, jos rakennus ei ole kulttuurihistoriallisesti 
erityisen arvokas, sillä ei ole käyttöä tai se on päässyt huonoon tai jopa 
korjauskelvottomaan kuntoon. Sinänsä rakennusten purkamista 
koskevien lupien käsittely on rakennusvalvonnassa hyvin prosessoitu 
ja purkamisluvista pyydetään asianmukaiset lausunnot.

Valtioneuvoston laatima kulttuuriympäristöstrategia
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Valtioneuvosto on laatinut vuosiksi 2014 - 2020 
kulttuuriympäristöstrategian (valtioneuvoston periaatepäätös 
20.3.2014). Kulttuuriympäristöstrategialla pyritään edistämään 
kulttuuriympäristön vaalimista ja kestävää hyödyntämistä sekä 
vahvistamaan eri tahojen edellytyksiä toimia kulttuuriympäristön 
hyväksi.  

Strategiassa ja sitä täydentävässä toimeenpanosuunnitelmassa 
korostetaan rakennetun kulttuuriympäristön hyvää hoitoa ja vastuullista 
kehittämistä. Toimeenpanosuunnitelman yhtenä päätavoitteena on 
luoda edellytyksiä tyhjilleen jäävien rakennusten ja ympäristöjen 
väliaikaiselle käytölle sekä rakennuskannan innovatiiviselle 
uusiokäytölle. Tätä pyritään edistämään mm. lainsäädäntöä 
kehittämällä. 

Tavoitteena on lisäksi integroida kulttuuriympäristön vaaliminen 
kattavasti maakunta- ja paikallistason kehittämiseen ja hyödyntää 
kulttuuriympäristön vahvuuksia hyvinvointia ja näkyvyyttä vahvistavana 
tekijänä. Kulttuuriympäristöstä luodaan brändejä.

Kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanosuunnitelman mukaan 
urbaanin kulttuuriympäristön innovatiivinen ja tasapainoinen 
kehittäminen otetaan kaupunkisuunnittelun näkyväksi teemaksi. 
Toimintaa on tarkoitus pilotoida metropolialueella ja asiasta 
kiinnostuneissa kaupungeissa eri toimijoiden yhteistyönä, 
hyödyntämällä uusia yhteistyön muotoja ja kanavia.

Lisäksi kunnat ja muut paikalliset toimijat voivat laatia omaa kuntaansa 
koskevia kulttuuriympäristöohjelmia, joiden valmisteluun asukkaat, 
yhteisöt, viranomaiset ja elinkeinoelämä voivat osallistua. 

Lopuksi

Huomioon ottaen kaupungin omistaman arvokkaan rakennuskannan 
huomattava määrä sekä sen ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät 
haasteet ja taloudelliset vaikutukset, on rakennuskantaa koskevan 
pitkäjänteisen suunnittelun kehittämisellä suuri merkitys. 

Kaupunki on pyrkinyt eroon erillisistä strategioista tavoitteena 
selkeyttää valtuustostrategian asemaa hallinnon ohjausvälineenä. 
Hallinnon muunlaista ohjaustarvetta on parannettu selventämällä 
hallintokuntien rooleja ja kehittämällä poikkihallinnollisia prosesseja.

Kaupungin omistuksessa on paljon rakennuskantaa, jonka käyttö 
kaupungin hallintokuntien tarpeisiin ei ole enää ajankohtaista ja jota ei 
ole perusteltua tai järkevää pitää kaupungin omistuksessa. Olennaista 
on, että rakennusperintöä koskevat päätökset tehdään kokonaisuutta 
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ajatellen suunnitelmallisesti ja yhteisesti hyväksyttyihin linjauksiin 
perustuen. 

Rakennusten käyttö, jatkuva kunnossapito ja huolto ovat niiden 
säilymisen tärkein edellytys. Vailla asianmukaista käyttöä tai 
vajaakäyttöisinä arvorakennukset rapistuvat ja ne saattavat joutua 
ilkivallan kohteiksi. Erityisesti tulisikin pyrkiä kehittämään 
menettelytapoja, jotka mahdollistavat vailla käyttöä tai tyhjillään olevien 
tai käyttötarkoitukseltaan epäselvien rakennusten järkevän käytön. 
Pysyvää käyttöä tai tarvittavia muutostoimenpiteitä odoteltaessa olisi 
rakennuksille hyvä osoittaa erilaisia väliaikaiskäyttöjä nykyistä 
joustavammin ja mahdollisuuksien mukaan tulevaa ennakoiden 
yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa.

Rakennuskannan myyntiin liittyvien tärkeiden periaatteellisten 
kysymysten vuoksi on jo jonkin aikaa toiminut epävirallinen ns. 
nelikantatyöryhmä, jossa edustettuina ovat olleet tilakeskuksen lisäksi
kaupunginmuseo, kaupunkisuunnitteluvirasto ja 
rakennusvalvontavirasto. Tätä yhteistyötä on tarkoituksenmukaista 
kehittää edellä esitettyyn suuntaan ja kytkeä se osaksi kaupungin 
omistaman rakennuskannan pitkäjänteistä suunnittelua.

Aloitteessa esitetyn kaltaisen toimintaohjelman avulla olisi mahdollista 
käsitellä valtuustoaloitteessa esiin nostettuja rakennusperinnön 
säilyttämisen ongelmia nykyistä kokonaisvaltaisemmin. 
Toimintaohjelman laatimistarvetta on tarkoituksenmukaista arvioida 
tarkemmin seuraavaan valtuustostrategian valmistelun yhteydessä. 
Tuolloin voidaan arvioida myös valtioneuvoston periaatepäätöksen 
linjausten mukaisen laajemman kulttuuriympäristöohjelman laatimisen 
tarvetta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Allekirjoittamaton, valtuustoaloite Kvsto 25.3.2015
2 Rakennuslautakunnan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1062

HEL 2015-003837 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Laura Kolben aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 29.09.2015 § 70

HEL 2015-003837 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon Laura Kolben tekemästä valtuustoaloitteesta 
(liite), joka koskee kaupungin omistuksessa olevan rakennetun 
kulttuuriperinnön tulevaisuusstrategiaa. 

Valtuustoaloitteen taustalla on Fastholman huvilana tunnetun 
rakennuksen purkamisen yhteydessä keväällä 2015 julkisuudessa 
käsitellyt ristiriidat. 

Fastholman purkaminen 

Kaupunginmuseon ja kaupunkisuunnitteluviraston edustajat kävivät 
yhdessä paikan päällä katselmuksessa arvioimassa rakennuksen 
kulttuurihistoriallista arvoa, säilyneisyyttä ja säilymisen edellytyksiä 
kiinteistöviraston purkamishakemuksen johdosta elokuussa 2011. 
Fastholman alueella ei ole asemakaavaa eikä rakennuksella ollut 
suojelumääräystä, kun purkaminen tuli ajankohtaiseksi. Asuinrakennus 
oli päässyt huollon puutteessa huonoon kuntoon. Kiinteistöviraston 
tilakeskus ei aikonut kunnostaa puistoalueella sijaitsevaa rakennusta 
eikä se ollut myöskään halukas jatkamaan vuokrasopimusta 
viimeisimmän vuokralaisen kanssa. 
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Kaupunginmuseo antoi Fastholman rakennusten purkamisesta 
lausunnon rakennusvalvontavirastolle 19.8.2011. Se katsoi, että 
rakennuksella oli historiallista arvoa yhtenä Herttoniemen vanhimmista 
rakennuksista. Museo ei vastustanut Fastholman huvilan ja sen 
huonokuntoisten piharakennusten purkamista, koska rakennusten arvot 
säilyttävälle korjaukselle ei ollut edellytyksiä. Museo edellytti 
lausunnossaan, että huvila dokumentoidaan ennen purkua ja kuvat 
luovutetaan kaupunginmuseolle. Lisäksi hyväkuntoiset rakennusosat 
toimitetaan kierrätyskeskukseen. Kaupunginmuseo ei ole saanut 
valokuvadokumentointia.  

Kaupungin omistuksessa olevien vanhojen rakennusten 
kulttuuriperintöstrategia

Yleisesti voi todeta, että valitettavan usein korjausta odotettaessa 
kunnossapito ja huolto laiminlyödään ja rakennus rapistuu entisestään. 
Arvorakennuksia korjattaessa päädytään usein liiankin perusteelliseen 
korjaukseen, jossa alkuperäisestä rakennuksesta ja siihen sisältyneistä 
arvoista menetetään valtaosa. 

Helsingin kaupunginmuseo on Keski-Uudenmaan maakuntamuseona 
solminut vuonna 2008 yhteistyö- ja työnjakosopimuksen Museoviraston 
kanssa kulttuuriympäristön vaalimisesta. Kaupunginmuseo toimii 
kulttuuriympäristön vaalimisen asiantuntijaviranomaisena Helsingissä 
ja kuudessa Keski-Uudenmaan kunnassa. Sopimus velvoittaa 
Helsingin kaupunginmuseota myös toimimaan aktiivisesti resurssiensa 
puitteissa oman kuntansa hallussa olevien kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaiden kiinteistöjen, puistojen ja muiden rakennettujen alueiden 
esimerkilliseksi vaalimiseksi. Kiinteistöviraston tilakeskus edustaa 
Helsingissä omistajaa ja päättää rakennusten myymisestä, 
korjauksista, huollosta ja kunnossapidosta. 

Taloudellisten resurssien niukkuus vaikuttaa sekä valtion että kuntien 
omistajapolitiikkaan. Tuottamattomista kiinteistöistä halutaan eroon 
myymällä niitä yksityisille tai purkamalla. Kaupunginmuseon johtokunta 
esittää, että kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennuksista 
luovuttaessa ja niiden uutta käyttöä suunniteltaessa tulisikin eri 
hallintokuntien, tilakeskuksen, kaupunkisuunnitteluviraston, 
kaupunginmuseon ja rakennusvalvonnan tehdä ennakoivaa yhteistyötä 
myös myytävien rakennusten valinnasta ja priorisoinnista. Lisäksi 
rakennusten tuottavuustavoitteita määriteltäessä tulisi myös ottaa 
huomioon niiden kulttuurihistorialliset arvot ja ominaispiirteet. 
Arvorakennukset eivät välttämättä taivu tiloiltaan samaan tehokkuuteen 
kuin uudisrakennukset. 
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Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskus myy korjausvelkaa 
pienentääkseen aktiivisesti rakennuksia, joita kaupunki ei itse tarvitse 
käyttöönsä. Myös Helsingin arvokkainta rakennusperintöä on jo myyty. 
Kaupunginmuseon johtokunta esittääkin, että arvioidaan entistä 
tarkemmin mistä rakennuksista Helsingin kaupunki luopuu, mitä se 
korjaa säilyttäen, kunnossapitää ja huoltaa. Kaikista myytävistä 
arvorakennuksista tulisi laatia edes suppea rakennushistoriaselvitys, 
johon sisältyisi tiedot mahdollisesta suojelusta ja rakennuksiin 
sisältyvistä arvoista. Tällainen asiakirja antaisi myös kaikille 
ostajaehdokkaille saman tärkeän tiedon. 

Rakennusten käyttö, jatkuva kunnossapito ja huolto ovat niiden 
säilymisen tärkein edellytys. Tyhjilleen jäävien rakennusten ja 
ympäristöjen väliaikainen käyttö ja innovatiivinen uudelleenkäyttö voi 
olla myös suuri mahdollisuus, jolla säilytetään kulttuuriympäristöä ja 
samalla luodaan uutta. Rakennusten uusi käyttö tulee olla kuitenkin 
sopusoinnussa niiden ominaispiirteiden kanssa. Valitettavan usein 
väliaikaisen ja uudelleenkäytön sijasta päädytään purkamaan. 
Väliaikaista käyttöä tulisikin edistää entistä joustavammin. 

Valtioneuvoston periaatepäätös valtakunnallisesta 
kulttuuriympäristöstrategiasta on keväältä 2014 ja sen 
toimenpideohjelma on valmistunut tänä vuonna. Helsingin 
kaupunginmuseo esitti Helsingin kulttuuriympäristöohjelman laatimista 
osaksi kaupungin strategiaohjelmaa valtuustokauden alussa. Esitys jäi 
kuitenkin strategiaohjelman ulkopuolelle. 

Kaupunginmuseon johtokunta katsoo, että Helsingin 
kulttuuriympäristöohjelman valmistelu yhteistyössä eri hallintokuntien 
kanssa on ajankohtainen ja tarpeellinen. Useissa kaupungeissa 
kulttuuriympäristöohjelma on nähty hyvänä välineenä niin 
kaavoitukselle kuin arvorakennusten vaalimiselle. Kulttuuriympäristön 
ja rakennusperinnön säilymisen merkittävä edellytys on yhteiset 
pelisäännöt ja tavoitteet, jotka voidaan muotoilla 
kulttuuriympäristöohjelmassa. Samalla edistetään avointa ja 
läpinäkyvää päätöksentekoa.

Valtuustoaloitteen esitys, että kaupungin eri rakentamiseen, 
kiinteistönhoitoon ja rakennusperintöön erikoistuneet hallintokunnat 
laatisivat kaupungin omistuksessa olevan rakennetun kulttuuriperinnön 
tulevaisuusstrategian, on johtokunnan mielestä hyvä ja kannatettava. 
Se vastaa myös kaupunginmuseon aikaisempaa esitystä Helsingin 
kulttuuriympäristöohjelman laatimisesta.

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

anne.makinen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 17.09.2015 § 395

HEL 2015-003837 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
valtuutettu Laura Kolben ja 23 muun valtuutetun 24.3.2015 tekemästä 
aloitteesta:

Helsingin kaupungin rakennuskulttuuriperinnön hallintaa on kehitetty 
viime vuosina parantamalla virastojen yhteistyönä poikkihallinnollisia 
prosesseja. Aihealueeseen liittyvät näkökulmat ja osaamisalueet 
kytkeytyvät eri virastojen toimialoihin. Kaupunkisuunnitteluvirasto 
vastaa yleiskaavoituksesta, liikennesuunnittelusta ja 
asemakaavoituksesta ja rakennusten suojelusta asemakaavalla. 
Kiinteistöviraston tonttiosasto vastaa raakamaan hankinnasta sekä 
tonttien myynnistä ja vuokraamisesta. Rakennusvalvontaviraston 
vastuulla ovat rakennus- ja purkuluvat. Kaupunginmuseo vastaa 
rakennuksiin liittyvien kulttuuriarvojen arvioinnista. Ympäristökeskuksen 
vastuulla on muun muassa rakennusten sisäilma-asioiden valvonta. 
Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa sekä hallintokuntien tilatarpeiden 
tyydyttämisestä että rakennusten elinkaaren hallinnasta.

Helsingin kaupungin omistamien rakennusten ja erityisesti toimitiloihin 
liittyvä tärkein ongelma on rakennusten fyysisen kulumisen ja 
rakennusten korjaamiseen ohjattujen investointirahojen epätasapaino. 
Rakennuksia korjataan pienemmällä summalla (noin 120 miljoonaa 
euroa vuodessa) kuin mitä ne kuluvat (noin 200 miljoonaa euroa 
vuodessa). Tilakeskus on priorisoinut toiminnassaan, että päiväkodit ja 
koulut ovat etusijalla suunniteltaessa korjausinvestointirahan käyttöä 
sisäilmaongelmien ehkäisemiseksi. Linjaus on tehty vuonna 2008 
valmistuneen kosteusvaurioselvityksen pohjalta. Tällä hetkellä 
korjausvelkaa on noin 1 400 miljoonaa euroa eli noin 2 300 euroa 
asukasta kohden.

Rakennusten kulumisen ja korjaamisen tasapainoa ei tulla 
saavuttamaan, ellei kaupunki luovu merkittävässä määrin 
kiinteistöomistuksestaan. Helsingin kaupungin strategiaohjelmassa 
vuosille 2013 - 2016 on linjattu toimitilojen omistamiseen liittyvät 
toimenpiteet:
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Toimitilojen käytön kehittäminen kytketään yhteen uuden 
yleiskaavasuunnittelun kanssa.

Ulkopuolisille (=ei kaupungin omaan käyttöön) vuokrattujen toimitilojen 
omistuksesta luovutaan. Tavoitteena on luopua 60 000 htm² tiloja 
vuosittain.

Myytäväksi tulevien asemakaavassa suojeltujen rakennusten 
suojelutavoitteet päivitetään.

Kaupungin omistamat toimitilat on luokiteltu neljään salkkuun: pidä, 
pidä ja kehitä, luovu sekä kehitä ja luovu. Salkutuksessa on otettu 
huomioon kaupungin hallintokuntien toiminnalliset tarpeet ja arvokkaan 
rakennuskannan suojelunäkökulmat.

Tilakeskus on yhdessä virastojen kanssa vuodesta 2011 lähtien tehnyt 
alueellisia palvelutilaverkkoselvityksiä. Tarkastelujen avulla pyritään 
hallitsemaan hallintokuntien muuttuvat tilatarpeet sekä arvioimaan 
samanaikaisesti kaupungin omistamien rakennusten korjausvelka ja 
korjaustarve, jotta hallintokunnille voidaan hankkia toimitilaa 
kustannustehokkaasti ja luopumaan kalliita korjauksia vaativista 
huonokuntoisista rakennuksista.

Kaupunki on linjannut tiloista luopumista siten, että luovutaan tiloista, 
joita virastot eivät itse käytä. Jos rakennus on huonokuntoinen, eikä 
sille löydy ostajaa, eikä sen korjaaminen eikä säilyttäminen ole 
tarkoituksen mukaista, kohde joudutaan purkamaan.

Tilakeskus hakee purkuluvan rakennusvalvontavirastosta kohteelle. 
Purkulupaprosessissa rakennusvalvontavirasto pyytää lausunnot 
kaupunkisuunnitteluvirastolta ja kaupungin museolta. Purkuluvasta 
päättää rakennuslautakunta. 

Tilakeskuksen päällikkö päättää kiinteistölautakunnan hallinnossa 
olevien rakennusten ja rakennelmien purkamisesta silloin, kun 
purkutyön arvo ei ylitä 100 000 euroa eikä kohteeseen sisälly 
kulttuurihistoriallista eikä rakennustaiteellista merkitystä. 
Kiinteistölautakunta voi käyttää otto-oikeutta tilakeskuksen päällikön 
päätöksistä. Kiinteistölautakunta voi, käsitellessään purkupäätöstä, 
myös ottaa kantaa niihin arvioihin ja näkökulmiin, jotka eivät sisälly 
edellä mainittujen virastojen arviointeihin.

Tilakeskuksen hallinnassa oleva rakennuskanta muuttuu jatkuvasti. 
Hallintokuntien tilatarpeen muuttuessa sekä kaupungin maanhankinnan 
yhteydessä tilakeskuksen hallintaan siirtyy huonokuntoisia 
rakennuksia, jotka joko myydään tai vuokrataan, jos ne esimerkiksi 
odottavat asemakaavan valmistumista.
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Kaupungin rakennuskannan hallinnassa on vuonna 2014 otettu 
käyttöön ns. nelikantamalli, jossa kiinteistövirasto, 
kaupunkisuunnitteluvirasto, rakennusvalvontavirasto ja 
kaupunginmuseo käyvät yhdessä lävitse luetteloa luovutettavista 
tiloista, jotta varmistetaan, että rakennukseen kohdistuvat eri 
näkökulmat otetaan huomioon jatkotoimenpiteissä. 

Kiinteistövirastolla on talonvaltaustilanteita varten varautumisohje, 
jossa määritellään viraston työntekijöiden toimintaohjeet ja vastuut 
valtaustilanteissa. Edellä mainittua ohjetta on päivitetty Fastholman 
huvilan valtauksen ja purun kokemusten pohjalta. Ohjeessa on pyritty 
huomioimaan myös nuorisoasiainkeskuksen rooli siltä osin kuin 
valtaustilanteen ratkaisu edellyttää virastojen yhteistyötä.

Kaupunki on pyrkinyt eroon erillisistä strategioista tavoitteena 
selkeyttää valtuustostrategian asemaa hallinnon ohjausvälineenä. 
Hallinnon muunlaista ohjaustarvetta on parannettu selventämällä 
hallintokuntien rooleja ja kehittämällä poikkihallinnollisia prosesseja.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Hannu Kurki, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 36285

hannu.kurki(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.09.2015 § 247

HEL 2015-003837 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Valtuustoaloitteen taustalla on Fastholman huvilana tunnetun 
rakennuksen purkamisen yhteydessä keväällä 2015 julkisuudessakin 
käsitellyt ristiriidat. Valtuustoaloitteen tekijän mielestä 
vastakkainasettelun välttäminen olisi edellyttänyt kaupungilta 
joustavampaa ja kulttuuriperintöä huomioivampaa asennetta ja 
suurempaa joustoa kansalaisten aktiivisen toiminnan, hallintokuntien 
yhteistyön ja rakennusperinnön vaalimisen suhteen. 

Aloitteessa käsitellyllä Fastholman alueella ei ole asemakaavaa, eikä 
puretulla huvilalla ollut suojelumääräystä siinä vaiheessa kun sen 
purkaminen tuli kiinteistöviraston aloitteesta ajankohtaiseksi. 
Purkamispäätöksen valmistelun yhteydessä 
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kaupunkisuunnitteluviraston ja kaupunginmuseon edustajat kävivät 
paikan päällä katselmuksessa arvioimassa rakennuksen 
kulttuurihistoriallista arvoa, säilyneisyyttä ja säilyttämisen 
mahdollisuuksia paikassa, joka Helsingin yleiskaava 2002:ssa oli 
osoitettu virkistyskäyttöön.  

Asuinrakennus oli purkamispäätöstä valmisteltaessa säännöllisen 
huollon ja hoidon puutteesta päässyt osittain huonoon kuntoon eikä 
kiinteistövirasto ollut valmis jatkamaan vuokrasopimusta viimeisimmän 
vuokralaisen kanssa. Vaikka rakennus arvioitiin kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaaksi, rakennuksen asuin- tai muu käyttö virkistysalueella etäällä 
muusta asutuksesta nähtiin ongelmalliseksi mm. puuttuvan 
kunnallistekniikan takia. Ottaen huomioon rakennuksen kunnon, siihen 
ajan kuluessa tehdyt muutokset sekä ennen kaikkea kunnallistekniikan 
rakentamisesta kaupungille aiheutuvat kustannukset, 
kaupunkisuunnitteluviraston ja kaupunginmuseon edustajat päätyivät 
asiaa yhdessä harkittuaan toteamaan, että rakennuksen purkamiselle 
on riittävät perusteet. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto edistää toimivaltansa puitteissa sekä 
kaupungin omistuksessa olevien että muiden arvokiinteistöjen 
säilymistä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti säilyttävällä 
asemakaavoituksella sekä osoittamalla ja määrittelemällä kaavoissa 
rakennuksille sopivia käyttötarkoituksia. Jokainen purkuesitys 
arvioidaan perusteellisesti ja kaupunginmuseon kanssa yhteistyössä 
punniten. Helsingissä oli 1.1.2014 suojeltu asemakaavoilla yhteensä 
4 495 rakennusta, joista 274 oli kaupungin omistuksessa. Säilyttävän 
kaavoituksen edistymisestä huolimatta monia kaupungin omistamia 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia on edelleen vailla 
asemakaavan suojelumerkintää.  

Vailla asianmukaista käyttöä tai vajaakäyttöisinä arvorakennukset 
rapistuvat ja ne saattavat joutua ilkivallan kohteiksi. Erityisesti tulisikin 
pyrkiä kehittämään menettelytapoja, jotka mahdollistavat vailla käyttöä 
tai tyhjillään olevien tai käyttötarkoitukseltaan epäselvien rakennusten 
järkevän käytön. Pysyvää käyttöä tai tarvittavia muutostoimenpiteitä 
odoteltaessa olisi rakennuksille hyvä osoittaa erilaisia väliaikaiskäyttöjä 
nykyistä joustavammin ja mahdollisuuksien mukaan tulevaa 
ennakoiden yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa.

Laura Kolbe ja 23 muuta valtuutettua esittävät valtuustoaloitteessaan 
kaupungin omistuksessa olevan rakennetun kulttuuriperinnön 
tulevaisuusstrategian laatimista. Tällaisella strategialla olisi 
ennaltaehkäisevä merkitys ja sen avulla olisi mahdollista käsitellä 
valtuustoaloitteessa esiin nostettuja rakennusperinnön säilyttämisen 
ongelmia nykyistä kokonaisvaltaisemmin. Kaupungin omistuksessa on 
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paljon rakennuskantaa, jonka käyttö kaupungin hallintokuntien 
tarpeisiin ei ole enää ajankohtaista ja jota ei ole perusteltua tai järkevää 
pitää kaupungin omistuksessa. Olennaista on, että rakennusperintöä 
koskevat päätökset tehdään kokonaisuutta ajatellen suunnitelmallisesti 
ja yhteisesti hyväksyttyyn strategiaan perustuen. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää perusteltuna Laura Kolben 
valtuustoaloitetta siitä, että kaupungin omistuksessa olevan rakennetun 
kulttuuriperinnön säilyttämiseksi laaditaan kaupungin eri 
rakentamiseen, kiinteistönhoitoon ja rakennusperintöön erikoistuneiden 
hallintokuntien yhteistyönä kaupungin omistuksessa olevan rakennetun 
kulttuuriperinnön tulevaisuusstrategia.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Riitta Salastie, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi
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§ 323
Valtuutettu Seija Muurisen aloite Kulosaaren metroaseman 
liityntäpysäköintialueen laajentamisesta

HEL 2015-006199 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Seija Muurisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Muurinen Seija valtuustoaloite Kvsto 20.5.2015 asia 39
2 Sijaintikartta
3 Asemakaava nro 6740

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Seija Muurinen ja 15 muuta valtuutettua ovat tehneet 
20.5.2015 seuraavan valtuustoaloitteen:

Kulosaaren metroaseman toisella, asemasta kauempana sijaitsevalla 
liityntäpysäköintialueella on merkittyjen pysäköintiruutujen ulkopuolella 
käyttämätöntä, hoitamatonta maa-aluetta. Koska pysäköintipaikkoja on 
liian vähän kysyntään nähden, useina päivinä näkee jonkun 
pysäköineen tälle pysäköintiruutujen ulkopuoliselle alueella ja saaneen 
pysäköintivirhesakon.

Esitänkin, että arvioidaan mahdollisuutta Kulosaaren metroaseman 
liityntäpysäköintipaikan laajentamiseksi ja pysäköintiruutujen 
lisäämiseksi nyt käyttämättömänä ja hoitamattomana olevalle alueelle. 
Vaihtoehtoisesti esitän, että metroaseman kahden pysäköintialueen 
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välinen alue (aivan Itäväylän vieressä - ei soveltune asumiseen) 
kaavoitetaan pysäköintialueeksi siten, että nämä kaksi erillistä 
pysäköintialuetta yhdistyvät yhdeksi isommaksi pysäköintialueeksi. 
Jokainen uusi liityntäpysäköintipaikka vähentää autoliikennettä 
keskustan suuntaan ja lisää julkisen liikenteen, tässä tapauksessa 
metron, käyttöä.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Nykyiset liityntäpysäköintialueet

Esittelijä viittaa asiasta saatuihin kaupunkisuunnittelulautakunnan, 
kiinteistölautakunnan, yleisten töiden lautakunnan ja Liikennelaitos-
liikelaitoksen (HKL) johtokunnan lausuntoihin ja toteaa seuraavaa:

Tällä hetkellä Kulosaaren liityntäpysäköinnissä on 140 autopaikkaa. 
Asemakaavassa pysäköimisalueeksi (LP) osoitetulla alueella on noin 
50 autopaikkaa. Liityntäpysäköintialuetta on laajennettu 
kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksellä 12.5.2011 tilapäisellä 
pysäköintialueella entisen huoltoaseman tontille. 

Kiinteistölautakunta on vuokrannut kyseisen kaupungin omistuksessa 
olevan tontin 42063/1 Helsingin kaupungin liikennelaitokselle (HKL) 
liityntäpysäköintialueeksi 1.9.2012 alkaen toistaiseksi. Laajennusosalla 
on 90 autopaikkaa. Aluetta hallinnoi rakennusvirasto. 

Liityntäpysäköintialueen laajentamismahdollisuudet

Liityntäpysäköintialueitten laajentamismahdollisuudet ovat varsin 
rajalliset.

Tilapäisen pysäköintialueen lounaisnurkassa, merkittyjen 
pysäköintipaikkojen ja metroradan vieressä olevan kallioleikkauksen 
välissä on käyttämätöntä maa-aluetta. Alueelle on kuitenkin mahdollista
toteuttaa arviolta vain 2 - 4 autopaikkaa. Toteuttaminen vaatii 
tarkemmat mittaukset, joista selviää kallioleikkauksen sijainti ja 
valaistuksen tarve uusien pysäköintipaikkojen osalta.

Nykyisten pysäköintialueiden välinen alue on osoitettu voimassa 
olevassa asemakaavassa muinaismuistoalueeksi (EM). 
Muinaisjäännösrekisterin mukaan paikalla sijaitsee pronssikautinen 
hautaröykkiö. Kaikki historialliset muinaisjäännökset ovat 
muinaismuistolain nojalla rauhoitettuja eikä niiden kaivaminen, 
peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen tai muu 
kajoaminen ole lähtökohtaisesti mahdollista. Lisäksi kohta on kallioinen 
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ja topografialtaan jyrkkä. Autopaikkojen toteuttaminen vaatisi louhintaa, 
mikä nostaa kustannuksia.

Kulosaaren puistokadulle on suunniteltu pyöräkatua osana itäistä 
baanayhteyttä. Kaupunkisuunnittelulautakunta on 27.10.2015 
hyväksynyt tätä koskevan liikennesuunnitelman välillä Kulosaaren silta 
Herttoniemi. Pyöräkadun rakentamisen yhteydessä on mahdollista 
lisätä kadunvarsipysäköintiä noin 20 - 30 paikalla. 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) laatiman 
”Liityntäpysäköinnin kehittämisohjelma 2020” -raportin mukaan 
Kulosaaren liityntäpysäkille ei ole suunniteltu rakennettavan lisää 
pysäköintipaikkoja vuoteen 2020 mennessä. 

Liityntäpysäköintialueiden hallinnointi

Kulosaaren nykyiset metron liityntäpysäköintipaikat ovat 
rakennusviraston hallinnoimaa aluetta. HKL on tilannut näille 
pysäköintipaikoille kunnossapidon. Kulosaaren metroaseman 
liityntäpysäköinnin rakennuttaminen ei kuulu tällä hetkellä HKL:n 
vastuulle. Mikäli näyttää siltä, että rakentaminen ja kaavan 
tarkistaminen metroaseman suunnalta kauemmalla sijaitsevalle 
parkkialueen osalta ei ole lähiaikoina toteutumassa, niin tätä 
liityntäparkin kehittämistä voi HKL:n puolesta harkita kevyillä 
ratkaisuilla. Liityntäpysäköinti on tarkoituksenmukaista hoitaa 
kokonaisuutena HKL:n toimesta, kuten HKL:n johtosäännöstä ilmenee.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Muurinen Seija valtuustoaloite Kvsto 20.5.2015 asia 39
2 Sijaintikartta
3 Asemakaava nro 6740

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.11.2015 § 1088

HEL 2015-006199 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolla seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Seija Muurisen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

09.11.2015 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 01.10.2015 § 435

HEL 2015-006199 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu 
Seija Muurisen ja 15 muun kaupunginvaltuutetun valtuustoaloitteesta 
seuraavan lausunnon:

Kiinteistölautakunta on vuokrannut kaupungin omistuksessa olevan 
tontin 42063/1 Helsingin kaupungin liikennelaitokselle (HKL) 
liityntäpysäköintialueeksi 1.9.2012 alkaen toistaiseksi. 

Aluetta hallinnoi HKR. HSL:n laatiman liityntäpysäköintistrategian 
mukaan Kulosaareen ei ole suunnitteilla uusia pysäköintipaikkoja. 
Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan Kulosaaren puistokadulle 
suunnitellaan pyöräkatua osana itäistä baanayhteyttä. Tässä 
yhteydessä on mahdollista lisätä kadunvarsipysäköintiä.

Kiinteistölautakunnan mielestä pysäköintipaikkojen lisäämistä kyseisen 
tontin lounaisnurkassa vielä hyödyntämättä olevalle maa-alueelle 
voidaan harkita, vaikkakin lisäysmahdollisuudet ovat pienet. Sen sijaan 
tontin ulkopuolella olevan muinaismuistoalueen (EM) ottaminen 
pysäköintikäyttöön ei ole muinaismuistolain nojalla lähtökohtaisesti 
mahdollista.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen

Lisätiedot
Miia Pasuri, kiinteistölakimies, puhelin: 310 34439
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miia.pasuri(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 22.09.2015 § 161

HEL 2015-006199 T 00 00 03

Lausunto

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) antaa 
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuustoaloitteesta 
Kulosaaren metroaseman liityntäpysäköintipaikan laajentamiseksi:

Kulosaaren metroaseman toisella, asemasta kauempana sijaitsevalla, 
liityntäpysäköintialueella on merkittyjen pysäköintiruutujen ulkopuolella 
käyttämätöntä maa-aluetta. Pysäköintialueen ajoittaisesta 
täyttöasteesta johtuen osa autoilijoista käyttää tätä pysäköintiruutujen 
ulkopuolista aluetta parkkipaikkanaan.

Aloitteessa esitetään arvioitavaksi mahdollisuutta 
liityntäpysäköintipaikan laajentamiseksi pysäköintiruutuja lisäämällä nyt 
käyttämättömänä ja hoitamattomana olevalle alueelle. Vaihtoehtoisesti 
esitetään, että metroaseman kahden liityntäpysäköintialueen välinen 
alue kaavoitetaan pysäköintialueeksi. Aloitetta perustellaan keskustan 
suuntaan vähenevällä ajoneuvoliikenteellä.

HSL:n laatiman ”Liityntäpysäköinnin kehittämisohjelma 2020” -raportin 
mukaan Kulosaaren liityntäpysäkille ei ole kaavailtu rakennettavan 
lisää parkkipaikkoja vuoteen 2020 mennessä.

Pysäköintialueiden välissä (kaavassa EM-merkityllä alueella) on 
kallioista metsää, joka pitäisi louhia pois liityntäpysäköinnin 
laajentamiseksi. EM-merkitty alue on muinaismuistoaluetta. 
Historialliset muinaismuistojäännökset ovat muinaismuistolain nojalla 
rauhoitettuja. Pysäköintipaikkojen tekeminen tälle paikalle ei ole 
lähtökohtaisesti mahdollista.

Kaupunkisuunnitteluviraston (Ksv) mukaan Kulosaaren puistokadulle 
suunnitellaan pyöräkatua osana itäistä baanayhteyttä, jolloin myös 
kadunvarsipysäköinnin lisäämismahdollisuutta tarkastellaan. 
Pyöräkadun liikennesuunnitelma on määrä tuoda 
kaupunkisuunnittelulautakunnan päätettäväksi syksyn 2015 aikana.

Kulosaaren nykyiset metron liityntäpysäköintipaikat ovat HKR:n 
hallinnoimaa aluetta. HKL on tilannut näille pysäköintipaikoille 
kunnossapidon. Kulosaaren metroaseman liityntäpysäköinnin 
rakennuttaminen ei kuulu tällä hetkellä HKL:n vastuulle.
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Mikäli näyttää siltä, että rakentaminen ja kaavan tarkistaminen 
metroaseman suunnalta kauemmalla sijaitsevalle parkkialueen osalta 
ei ole lähiaikoina toteutumassa, niin tätä liityntäparkin kehittämistä voi 
HKL:n puolesta harkita kevyillä ratkaisuilla.

Metroreitin varrella maankäytön tulee pitkällä aikavälillä kohdistua 
Helsingin yleiskaavaluonnoksen mukaisesti tiiviiseen asunto- ja 
työpaikkarakentamiseen metron aiheuttamat ympäristövaikutukset 
huomioiden.

Liityntäpysäköinti on tarkoituksenmukaista hoitaa kokonaisuutena 
HKL:n toimesta, kuten HKL:n johtosäännöstä ilmenee.

Käsittely

22.09.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Lausunnon loppuun lisätään seuraava kappale: 
Liityntäpysäköinti on tarkoituksenmukaista hoitaa kokonaisuutena 
HKL:n toimesta, kuten HKL:n johtosäännöstä ilmenee.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 15.09.2015 § 392

HEL 2015-006199 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Tällä hetkellä Kulosaaren liityntäpysäköinnissä on yhteensä 140 
autopaikkaa. Asemakaavassa pysäköintialueeksi (LP) osoitetulla 
alueella on noin 50 autopaikkaa. Liityntäpysäköintialuetta laajennettiin 
tilapäisellä pysäköintialueella entisen huoltoaseman tontille vuonna 
2011. Laajennusosalla on 90 autopaikkaa.

Tilapäisen pysäköintialueen lounaisnurkassa, merkittyjen 
pysäköintipaikkojen ja metroradan vieressä olevan kallioleikkauksen 
välissä on käyttämätöntä maa-aluetta. Sinne on kuitenkin mahdollista 
toteuttaa vain noin 2 - 4 autopaikkaa, eli lisäysmahdollisuudet ovat 
hyvin pienet. 
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Kahden pysäköintialueen välinen alue on voimassa olevassa 
asemakaavassa muinaismuistoaluetta (EM). Alueella sijaitsee toinen 
Kulosaaren kahdesta pronssikautisesta hautaröykkiöstä. Kaikki 
historialliset muinaisjäännökset ovat muinaismuistolain nojalla 
rauhoitettuja eikä niiden kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, 
vahingoittaminen, poistaminen tai muu kajoaminen ole lähtökohtaisesti 
mahdollista.

HSL:n liityntäpysäköintistrategian mukaan Kulosaareen ei ole 
suunnitteilla uusia pysäköintipaikkoja autoille.

Kulosaaren puistokadulle suunnitellaan pyöräkatua osana itäistä 
baanayhteyttä. Tässä yhteydessä myös kadunvarsipysäköinnin 
lisääminen on mahdollista. Liikennesuunnitelma on tarkoitus viedä 
kaupunkisuunnittelulautakunnan päätettäväksi syksyn 2015 aikana.  

Yleisten töiden lautakunta ei puolla valtuustoaloitetta.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.09.2015 § 246

HEL 2015-006199 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle.

Tällä hetkellä Kulosaaren liityntäpysäköinnissä on 140 autopaikkaa. 
Asemakaavassa pysäköimisalueeksi (LP) osoitetulla alueella on noin 
50 autopaikkaa. Liityntäpysäköintialuetta laajennettiin 
kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksellä 12.5.2011 tilapäisellä 
pysäköintialueella entisen huoltoaseman tontille. Laajennusosalla on 
90 autopaikkaa. HSL:n liityntäpysäköintistrategian mukaan 
Kulosaareen ei ole suunnitteilla uusia pysäköintipaikkoja autoille. 

Tilapäisen pysäköintialueen lounaisnurkassa, merkittyjen 
pysäköintipaikkojen ja metroradan vieressä olevan kallioleikkauksen 
välissä on käyttämätöntä maa-aluetta. Alueelle on kuitenkin mahdollista 
toteuttaa vain n. 2 - 4 autopaikkaa, eli lisäysmahdollisuudet ovat hyvin 
pienet. Toteuttaminen vaatii tarkemmat mittaukset, joista selviää 
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kallioleikkauksen sijainti ja valaistuksen tarve uusien 
pysäköintipaikkojen osalta. 

Kahden pysäköintialueen välinen alue on osoitettu voimassa olevassa 
asemakaavassa muinaismuistoalueeksi (EM). Muinaisjäännösrekisterin 
mukaan paikalla sijaitsee pronssikautinen hautaröykkiö. Kaikki 
historialliset muinaisjäännökset ovat muinaismuistolain nojalla 
rauhoitettuja eikä niiden kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, 
vahingoittaminen, poistaminen tai muu kajoaminen ole lähtökohtaisesti 
mahdollista. Lisäksi kohta on kallioinen ja topografialtaan jyrkkä. 
Autopaikkojen toteuttaminen vaatisi louhintaa, mikä nostaa 
kustannuksia.

Kulosaaren puistokadulle suunnitellaan pyöräkatua osana itäistä 
baanayhteyttä. Tässä yhteydessä myös kadunvarsipysäköinnin 
lisääminen on mahdollista. Pyöräkadun liikennesuunnitelma on 
tarkoitus tuoda kaupunkisuunnittelulautakunnan päätettäväksi syksyn 
2015 aikana.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Anri Linden, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37352

anri.linden(a)hel.fi
Laura Hietakorpi, arkkitehti, puhelin: 310 37047

laura.hietakorpi(a)hel.fi
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§ 324
Valtuutettu Matti Niirasen aloite kadun, kujan, aukion tms. 
nimeämisestä Harri Holkerin mukaan 

HEL 2015-007315 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Matti Niirasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Niiranen Matti valtuustoaloite Kvsto 17.6.2015 asia 26

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Matti Niiranen ja 61 muuta valtuutettua ovat tehneet 
17.6.2015 seuraavan valtuustoaloitteen:

Valtioneuvos Harri Holkeri (6.1.1937–7.8.2011) toimi Helsingin 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajana vuosina 1981–1987 ja 
kaupunginvaltuuston jäsenenä 18 vuotta (1969–1987). Mittavan 
poliittisen uransa aikana hän toimi myös muun muassa pääministerinä 
(1987–1991), kansanedustajana (1970–1978), Suomen Pankin 
johtokunnan jäsenenä (1978–1997) ja Kansallinen Kokoomus rp:n 
puheenjohtajana (1971–1979). Presidenttiehdokas Holkeri oli kaksi 
kertaa.

Kotimaisen poliittisen uransa lisäksi Holkeri toimi merkittävällä tavalla 
rauhanvälittäjänä ja YK:n tehtävissä. Hän työskenteli Pohjois-Irlannin 
rauhankomitean jäsenenä, YK:n siviilihallinnon UNMIK:n päällikkönä 
Kosovossa ja muun muassa YK:n 55. yleiskokouksen puheenjohtajana.
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Holkerin kuolemasta tulee ensi vuonna kuluneeksi viisi vuotta. 
Tammikuussa 2017 hänen syntymästään tulee kuluneeksi 80 vuotta. 
Edellä olevaan viitaten me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut 
esitämme, että Helsingin kaupunki huomioisi pitkään 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajana ja pääministerinä toimineen 
Harri Holkerin elämäntyön nimeämällä hänen mukaansa sopivaksi 
katsotun kadun, kujan, aukion, puiston tai puistikon. Kyseeseen voisi 
tulla esimerkiksi jonkin Holkerin työhön liittyneen rakennuksen 
läheisyys tai hänen pitkäaikaisen kotinsa ympäristö Kruununhaassa 
sekä kaduista muun muassa Kansallinen Kokoomus rp:n 
puoluetoimiston osoite Kansakoulukuja (Harri Holkerin kuja).

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä viittaa asiasta saatuihin kaupunkisuunnittelulautakunnan ja 
nimistötoimikunnan lausuntoihin ja toteaa niiden pohjalta seuraavaa:

Nimistötoimikunta toteaa, että jonkin kohteen nimeämistä henkilön 
muistoksi voidaan harkita, mikäli henkilö on kansallisesti ja 
kansainvälisesti merkittävän elämäntyön tehnyt suomalainen, tai 
henkilö on syntynyt tai asunut osan elämästään tai tehnyt 
elämäntyönsä Helsingissä, tai henkilö liittyy positiivisella tavalla 
nimettävään paikkaan tai edustaa sen historiallista kerrostuneisuutta. 
Henkilön nimeä voidaan harkita käytettäväksi kaavanimessä vasta 
viiden vuoden kuluttua henkilön kuolemasta. Helsingin 
muistonimisuositukset noudattavat YK:n ja kielilautakunnan 
suosituksia. 

Pääministeri, Suomen Pankin johtaja, valtioneuvos Harri Holkerin 
(1937–2011) kuolemasta ei ole toistaiseksi kulunut 
muistonimisuosituksen edellyttämää viittä vuotta. Nimistötoimikunta 
pitää Harri Holkerin elämäntyötä merkittävänä ja päätti hyväksyä hänen 
nimensä nk. nimipankkiin mahdollista myöhempää käyttöä varten, kun 
jokin uusi, aiemmin nimeämätön ja Holkerin elämäntyöhön liittyvä 
kohde tulee nimettäväksi. 

Helsingin nimistönsuunnittelussa noudatettavan periaatteen mukaan 
vakiintuneita ja paikallishistoriallisesti merkittäviä paikannimiä ei tule 
muuttaa, ellei muuttamiseen ole pakottavaa, esimerkiksi 
pelastusturvallisuuteen liittyvää tarvetta. Vakiintuneiden kadunnimien 
muuttaminen aiheuttaisi myös kohtuuttomasti vaivaa ja kustannuksia 
kadunvarren asukkaille, yrityksille ja yhteisöille sekä sekaannusta ja 
haittaa pitkälle tulevaisuuteen. Nimistönsuunnittelussa keskeisenä 
ohjenuorana on pidetty nimistön pysyvyyttä ja historiallista syvyyttä.
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Nimistötoimikunta katsoo, että myös jokin muu muistamisen muoto, 
esimerkiksi muistolaatta pitkäaikaisen asuintalon seinässä voisi tulla 
vaihtoehtona kysymykseen elävänä muistamisen muotona.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Niiranen Matti valtuustoaloite Kvsto 17.6.2015 asia 26

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1064

HEL 2015-007315 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Matti Niirasen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.10.2015 § 298

HEL 2015-007315 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi valtuustoaloitteesta 
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
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Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee valtuustoaloitteen tiedoksi ja 
toteaa, että pääministeri, Suomen Pankin johtaja, valtioneuvos Harri 
Holkerin (1937–2011) kuolemasta ei ole toistaiseksi kulunut 
muistonimisuosituksen edellyttämää viittä vuotta. Nimistötoimikunta 
pitää Harri Holkerin elämäntyötä merkittävänä ja päätti hyväksyä hänen 
nimensä nk. nimipankkiin mahdollista myöhempää käyttöä varten, kun 
jokin uusi, aiemmin nimeämätön ja Holkerin elämäntyöhön liittyvä 
kohde tulee nimettäväksi. 

Jonkin käytössä olevan, virallisen kadun- tai muun nimen muuttaminen 
aloitteen pohjalta ei tule kyseeseen. Helsingin nimistönsuunnittelussa 
noudatettavan periaatteen mukaan vakiintuneita ja 
paikallishistoriallisesti merkittäviä paikannimiä ei tule muuttaa, ellei 
muuttamiseen ole pakottavaa, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen 
liittyvää tarvetta. Vakiintuneiden kadunnimien muuttaminen aiheuttaisi 
myös kohtuuttomasti vaivaa ja kustannuksia kadunvarren asukkaille, 
yrityksille ja yhteisöille sekä sekaannusta ja haittaa pitkälle 
tulevaisuuteen. Nimistönsuunnittelussa keskeisenä ohjenuorana on 
pidetty nimistön pysyvyyttä ja historiallista syvyyttä.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 19.08.2015 § 11

HEL 2015-007315 T 00 00 03

Nimistötoimikunta keskusteli kaupunginvaltuutettu Matti Niirasen ja 61 
muun allekirjoittaneen aloitteesta (17.6.2015), jossa esitetään, että 
Helsingin kaupunki huomioisi pitkään kaupunginvaltuuston 
puheenjohtajana ja pääministerinä toimineen valtioneuvos Harri 
Holkerin elämäntyön nimeämällä hänen mukaansa sopivaksi katsotun 
kadun, kujan, aukion, puiston tai puistikon. 

Nimistötoimikunta kiittää aloitteesta ja mielenkiinnosta Helsingin 
nimistöä kohtaan.

Nimistötoimikunta toteaa, että jonkin kohteen nimeämistä henkilön 
muistoksi voidaan harkita, mikäli henkilö on kansallisesti ja 
kansainvälisesti merkittävän elämäntyön tehnyt suomalainen, tai 
henkilö on syntynyt tai asunut osan elämästään tai tehnyt 
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elämäntyönsä Helsingissä, tai henkilö liittyy positiivisella tavalla 
nimettävään paikkaan tai edustaa sen historiallista kerrostuneisuutta. 
Henkilön nimeä voidaan harkita käytettäväksi kaavanimessä vasta 
viiden vuoden kuluttua henkilön kuolemasta. Helsingin 
muistonimisuositukset noudattavat YK:n ja kielilautakunnan 
suosituksia. 

Nimistötoimikunta toteaa, että pääministeri, Suomen Pankin johtaja, 
valtioneuvos Harri Holkerin (1937–2011) kuolemasta ei ole kulunut 
muistonimisuosituksen edellyttämää viittä vuotta. Nimistötoimikunta 
päätti hyväksyä Harri Holkerin nimen nk. nimipankkiin mahdollista 
myöhempää käyttöä varten, kun jokin uusi aiemmin nimetön kohde 
tulee nimettäväksi. Minkään käytössä olevan, virallisen kadun- tai 
muun nimen muuttaminen ei tule kyseeseen.

Nimistötoimikunta katsoo, että myös jokin muu muistamisen muoto, 
esimerkiksi muistolaatta pitkäaikaisen asuintalon seinässä voisi tulla 
vaihtoehtona kysymykseen elävänä muistamisen muotona.

Tiedoksi valmistelijalle.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 325
Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2015-012972, 2015-012973

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. valtuustoaloite ammatillisen 
koulutuksen kehittämisestä 

 Valtuutettu Veronika Honkasalon ym. valtuustoaloite nuorten 
radikalisoinnin ennaltaehkäisemistä koskevan työryhmän 
perustamisesta 

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle 
valmisteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 298
Namnupprop, laglighet och beslutförhet

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade konstatera att sammanträdet var lagligen 
sammankallat och beslutfört.

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

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar konstatera vilka ledamöter som anmält 
förhinder och vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrätta 
namnupprop och konstatera att sammanträdet är lagligt och beslutfört.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 299
Val av protokolljusterare

Beslut

På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Pilvi Torsti och Harri 
Lindell till protokolljusterare med ledamöterna Dan Koivulaakso och 
Emma Kari som ersättare.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar välja två ledamöter till protokolljusterare och 
två ledamöter till ersättare för dessa.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 300
Val av ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion

HEL 2015-007338 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1. bevilja Jarmo Nieminen avsked från förtroendeuppdraget som 
ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion

2. välja Juha Hakola till personlig ersättare för Ulla-Marja Urho i 
stadsstyrelsens koncernsektion för den mandattid som utgår 
med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Jarmo Niemisen eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 14.1.2015 (§ 6) Jarmo Nieminen (Saml.) till 
ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion för den mandattid som utgår 
med år 2016. Jarmo Nieminen anhåller 29.10.2015 om avsked från 
förtroendeuppdraget som ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion.
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Enligt 38 § i kommunallagen (365/1995) kan den som har giltiga skäl 
avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den 
förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av avsked. Till ett 
förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en 
ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.

Enligt instruktionen för stadsstyrelsen väljs ledamöterna och ersättarna 
i stadsstyrelsen, koncernsektionen, ledarskapssektionen och IT-
sektionen av stadsfullmäktige. Ledamöterna och ersättarna i 
koncernsektionen väljs bland ledamöterna och ersättarna i 
stadsstyrelsen. Den som utses ska vara valbar till kommunstyrelsen 
med stöd av 33 § och 35 § i kommunallagen (365/1995).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Jarmo Niemisen eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kaupuginkanslia
Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1065

HEL 2015-007338 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää
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1. myöntää Jarmo Niemiselle eron kaupunginhallituksen 
konsernijaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

2. valita Juha Hakolan Ulla-Marja Urhon henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 
2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

09.11.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää Juha Hakolaa 
konsernijaoston varajäseneksi Laura Rissasen ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 301
Val av ledamot och vice ordförande i utbildningsnämnden och dess 
finska sektion

HEL 2014-000587 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1. bevilja Wille Rydman avsked från förtroendeuppdragen som 
ledamot och vice ordförande i utbildningsnämnden och dess 
finska sektion 

2. välja Daniel Sazonov till ny ledamot och Anniina Palm till ny vice 
ordförande i utbildningsnämnden och dess finska sektion för den 
mandattid som utgår i slutet av maj 2017. 

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt konstatera att Elisa Koponen blir 
personlig ersättare för den nya ledamoten i utbildningsnämnden och 
dess finska sektion.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Laura Rissanen under diskussionen hade 
föreslagit att Daniel Sazonov skulle väljas till ny ledamot och Anniina 
Palm till ny vice ordförande i utbildningsnämnden och dess finska 
sektion.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Wille Rydmanin eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag
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Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1. bevilja Wille Rydman avsked från förtroendeuppdragen som 
ledamot och vice ordförande i utbildningsnämnden och dess 
finska sektion 

2. välja _____________ till ny ledamot och vice ordförande i 
utbildningsnämnden och dess finska sektion för den mandattid 
som utgår i slutet av maj 2017. 

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt konstatera att Elisa Koponen blir 
personlig ersättare för den nya ledamoten i utbildningsnämnden och 
dess finska sektion.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Wille Rydman (Saml.) till 
ledamot och vice ordförande i utbildningsnämnden och dess finska 
sektion för den mandattid som utgår med år 2016. Wille Rydman 
anhåller 4.11.2015 om avsked från förtroendeuppdragen som ledamot 
och vice ordförande i utbildningsnämnden och dess finska sektion.

Enligt 38 § i kommunallagen (365/1995) kan den som har giltiga skäl 
avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den 
förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av avsked. Till ett 
förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en 
ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.

Enligt instruktionen för utbildningsväsendet (27.8.2014, 2 §) bildar de 
finska ledamöterna i nämnden finska sektionen. Den som utses ska 
företräda den finska språkgruppen och vara valbar till en nämnd med 
stöd av 33 § och 36 § i kommunallagen (365/1995).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor
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1 Wille Rydmanin eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kaupunginkanslia
Opetuslautakunta
Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.11.2015 § 1089

HEL 2014-000587 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Wille Rydmanille eron opetuslautakunnasta ja 
sen suomenkielisen jaoston jäsenen ja 
varapuheenjohtajan luottamustoimista sekä

2. valita _____________ uudeksi jäseneksi ja 
varapuheenjohtajaksi opetuslautakuntaan ja sen 
suomenkieliseen jaostoon vuoden 2017 toukokuun lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen 
henkilökohtainen varajäsen opetuslautakunnassa ja sen 
suomenkielisessä jaostossa on Elisa Koponen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 302
Val av två nämndemän vid tingsrätten

HEL 2015-001320 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 

 bevilja Arto Putti och Jani Seikkula befrielse från uppdraget som 
nämndeman vid tingsrätten 

 välja Jari Siiskonen och Ville Knuutila till nämndemän vid 
tingsrätten för den mandattid som utgår i slutet av maj 2017.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Arto Puttin eronpyyntö
2 Jani Seikkulan eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 13.2.2013 (36 §) Arto Putti och Jani Seikkula till 
nämndemän vid tingsrätten för stadsfullmäktiges mandattid. Arto Putti 
anhåller 7.10.2015 och Jani Seikkula 1.10.2015 om befrielse från 
uppdraget som nämndeman vid tingsrätten.

Nämndemännen väljs för en tid som motsvarar fullmäktiges mandattid. 
I stället för dem som befrias från uppdraget som nämndeman vid 
tingsrätten väljs det nya nämndemän för den återstående mandattiden.
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Arto Puttin eronpyyntö
2 Jani Seikkulan eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1067

HEL 2015-001320 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää 

 myöntää Arto Puttille ja Jani Seikkulalle vapautuksen 
käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä sekä

 valita Jari Siiskosen ja Ville Knuutilan käräjäoikeuden 
lautamiehiksi vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 303
Trafikplan för första etappen av Vilhelmsbergsgatan och Koksgatan 
i Fiskehamnen

HEL 2015-009076 T 08 00 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna den på stadsplaneringskontorets trafikplaneringsavdelnings 
ritning nr 6474-7 angivna trafikplanen för första etappen av 
Vilhelmsbergsgatan och Koksgatan i Fiskehamnen som underlag för 
den fortsatta planeringen. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Sijaintikartta
2 Piirustus 6474-7

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
HSL Förslagstext

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Bilaga 1
Bilaga 2

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Vilhelmsbergsgatan, som förlängs från Sörnäs strandväg till 
Fiskehamnen, är infartsgata till södra delen av Fiskehamnen. 
Vilhelmsbergsgatan och Koksgatan bildar ett gatuavsnitt för matartrafik. 
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Avsnittet kompletterar gatunätet i Fiskehamnen och förbinder Sörnäs 
strandväg, Bjälkkajen och Hermanstads strandväg. 

Gatuavsnittet är också en smidig led för kollektivtrafik mellan Sörnäs 
strandväg och Fiskehamnens metrostation. Avsnittet möjliggör en 
ökande busstrafik och en eventuell framtida spårvägstrafik.

Föredragandens motiveringar

Utgångspunkter

Trafikplanen för första etappen av Vilhelmsbergsgatan och Koksgatan i 
Fiskehamnen följer i fråga om Vilhelmsbergsgatan förslaget till 
detaljplan och detaljplaneändring för en förlängning till 
Vilhelmsbergsgatan, nr 12302, godkänt av stadsplaneringsnämnden 
21.4.2015, och i fråga om Koksgatan detaljplanerna nr 12106 (trätt i 
kraft 21.12.2012), 12227 (trätt i kraft 5.12.2014) och 12291 (trätt i kraft 
22.5.2015). 

Området i trafikplanen ansluter i norr till området i den av 
stadsplaneringsnämnden 25.3.2014 godkända trafikplanen för första 
etappen av Fiskehamnens centrum (stadsplaneringskontorets 
trafikplaneringsavdelnings ritning nr 6297-1). Trafiken på de livligast 
trafikerade gatorna nära Fiskehamnens centrum organiseras utifrån att 
det blir ett långt mellanskede innan Sörnästunneln byggs. 
Fiskehamnens centrum har då redan öppnats, men den trafik mellan 
centrum och Lahtisleden som hänför sig till huvudgatan löper 
fortfarande under metrostationen.

Området i trafikplanen ansluter i väster till nuvarande Sörnäs 
strandväg. Sörnästunneln är också beaktad i trafikplanen. 
Stadsplaneringsnämnden godkände 4.6.2013 en preliminär trafikplan 
för tunneln (stadsplaneringskontorets trafikplaneringsavdelnings 
ritningar nr 6199-7 och 6200-1).  

Stadsplaneringsnämnden godkände 5.3.2013 en plan för ett nät av 
snabbcykelvägar (stadsplaneringskontorets trafikplaneringsavdelnings 
ritning nr 6168-7). Sträckningen för cykelvägen från Fiskehamnens 
centrum söderut beror på vad som bestäms om spårvägstrafiken till 
södra delen av Fiskehamnen. Den mest ändamålsenliga sträckningen 
för cykelvägen kan väljas först när beslut fattas om sträckningen för 
Kronbroarna, dvs. broarna på leden för spårvägs- och cykeltrafik till 
Degerö, vad avsnittet från Knekten i Fiskehamnen till innerstaden 
beträffar.  

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) har dragit upp 
riktlinjer för kollektivtrafiken till Fiskehamnen i samband med arbetet på 
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en plan för linjerna till nordöstra Helsingfors (styrelsen för HRT 
5.5.2015).

Trafikplan

Vilhelmsbergsgatan förlängs till korsningen Koksgatan/Bjälkkajen i 
Fiskehamnen. Samtidigt förbinds södra delen av Fiskehamnen med 
gatunätet i innerstaden. Koksgatan ansluter i norr till Hermanstads 
strandväg, vid Fiskehamnens centrum. Körbanan på gatuavsnittet 
Vilhelmsbergsgatan–Koksgatan har till en början två körfält. Att 
kollektivtrafiken kan öka är beaktat. I det utkast som är bilaga till 
trafikplanen finns utrymme reserverat för antingen en spårväg eller 
bussfält.   

Vilhelmsbergsgatan beräknas få en trafikmängd som omfattar ca 8 000 
bilar per dygn. Motsvarande siffra för Koksgatan är ca 6 000. 
Trafikprognosen gäller situationen efter att Sörnästunneln tagits i bruk. 
Gatuavsnittet är på grund av genomfartstrafik livligare trafikerat innan 
tunneln blivit färdig. 

Det är beaktat att förändringar kan bli aktuella i korsningen 
Vilhelmsbergsgatan/Koksgatan/Bjälkkajen när markanvändningen på 
Hanaholmen planeras. 

Gatuavsnittet är en del av nätet av huvudstråk för cykeltrafik och får 
enkelriktade cykelbanor eller cykelfält. Utrymme är också reserverat för 
en ny snabbcykelväg som följer östra kanten av Koksgatan och går 
från Hanaholmskajen till Fiskehamnsgränden. 

Utrymme för ett vändspår är reserverat för en spårväg via 
Fiskehamnens metrostation. Vändspåret går runt kvarteret Koksgatans 
triangel, på Koksgatan–Fiskehamnsgränden–Leogatan.

Besöksparkering är möjlig vid Vilhelmsbergsgatan.

Möjligheten att köra till Sörnäs strandväg från tomterna i Södervik 
försvinner. I stället blir det en utfart vid västra ändan av 
Vilhelmsbergsgatan.

Det finns nu en stolpe för en kraftledning vid östra ändan av 
Vilhelmsbergsgatan, delvis inom gatuområdet. Gångbanan utmed 
södra kanten av gatan rundar stolpen tills kraftledningen flyttas till en 
jordkabel.

Efter att stadsplaneringsnämndens framställning blivit färdig tillfrågades 
affärsverket trafikverket (HST) och byggnadskontoret (HSB) om de ville 
ge utlåtande. De svarade att planeringssamarbetet varit så intensivt att 
en separat remissrunda inte behövdes.
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Kostnader

Kostnaderna för det som hänför sig till trafiken ingår i de totala 
kostnaderna för genomförandet av detaljplanen för det nya området. 
Enligt detaljplanebeskrivningarna uppgår de beräknade totala 
kostnaderna för Vilhelmsbergsgatan och Koksgatan med omgivning till 
ca 17,5–19,5 mn euro exklusive moms. Beloppet omfattar inte bara de 
egentliga kostnaderna för gatubyggande utan också kostnader för 
rivning av byggnader och grundberedningskostnader orsakade av att 
förorenad mark måste saneras.

Fortsatta åtgärder

Byggnadskontoret har börjat planera gatuavsnittet. Som det ser ut nu 
sker byggstarten år 2016.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Sijaintikartta
2 Piirustus 6474-7

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
HSL Förslagstext

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Bilaga 1
Bilaga 2

För kännedom

Kaupunginkanslia
Rakennusvirasto
Kaupunkisuunnittelulautakunta
HKL
Helsingin energia
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Beslutshistoria

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 18.11.2015

HEL 2015-009076 T 08 00 01

Kaupunginkanslia on esittänyt liikennelaitos -liikelaitokselle (HKL) 
lausuntopyynnön Kalasataman Vilhovuorenkadun ja Koksikadun 
ensimmäisen vaiheen liikennesuunnitelmasta. Sörnäisten rantatieltä 
Kalasataman alueelle jatkettava Vilhonvuorenkatu toimii Kalasataman 
eteläosan sisääntulokatuna. Vilhonvuorenkadun ja Koksikadun 
muodostama kokoojakatuosuus täydentää Kalasataman katuverkkoa ja 
yhdistää Sörnäisten rantatien, Parrulaiturin ja Hermannin rantatien.

Katuosuus on myös sujuva joukkoliikenteenyhteys Sörnäisten rantatien 
ja Kalasataman metroaseman välillä. Katuosuudella varaudutaan linja-
autoliikenteen kasvuun ja mahdolliseen raitioliikenteeseen 
myöhemmin. Kalasataman metroaseman kautta kulkevalle raitiotielle 
on kääntöraidevaraus Koksikadun kolmio -nimisen korttelin ympäri.

HKL on aiemmin lausunut Kaupunkisuunnitteluvirastolle (Ksv) 
Koksikadun kolmion asemakaavan muutoksesta, luonnoksesta sekä 
Vilhovuorenkadun jatkeen asemakaavasta, asemakaavan muutoksesta 
ja luonnoksesta. Näissä lausunnoissa HKL on painottanut raitiotien 
suunnittelussa huomion arvoisia seikkoja, jotka ovat seuraavia:

HKL:n näkemyksen mukaan suunniteltaessa tarkemmin 
liikennejärjestelyjä korttelin alueella tulee huomioida esim. pysäköinnin 
suunnittelussa, että raitiotioliikenteelle ei aiheudu mahdollisesta 
väärinpysäköinnistä haittaa. Raitiotien järjestelyt tulee toteuttaa siten, 
että raitiovaunulle taataan kaikissa tilanteissa häiriötön kulku. 
Suunniteltaessa asuinrakentamista näin lähelle raitiotieratoja, tulee 
rakentamisessa kiinnittää erityistä huomioita raitiovaunuliikenteestä 
aiheutuvaan meluun ja tärinään. Etenkin kääntölenkin kaltaisissa 
paikoissa, joissa vaunu kulkee lähes koko matkan kaarteessa, aiheutuu 
raitioliikenteestä normaalia enemmän asukkaita häiritsevää melua ja 
tärinää. Suunnittelussa tulee huomioida raitiotieradan, ajojohtimien ja 
pylväiden sekä ripustusten vaatima tila sekä kiinnitysratkaisut.

Raitiotiesuunnittelussa tulee jatkossa käyttää valmistumassa olevaa 
Ksv:n ja HKL:n yhteistä raitioteiden suunnitteluohjetta.

HKL:llä ei ole ko. suunnitelmasta aiemmin lausutun lisäksi 
kommentoitavaa.
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Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 16.11.2015 § 1094

HEL 2015-009076 T 08 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä jatkosuunnittelun pohjaksi 
kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 
6474-7 mukaisen Kalasataman Vilhonvuorenkadun ja Koksikadun 
1.vaiheen liikennesuunnitelman.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.08.2015 § 232

HEL 2015-009076 T 08 00 01

Hankenro 0942_7

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 
liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 6474-7 mukaisen Kalasataman 
Vilhonvuorenkadun ja Koksikadun 1.vaiheen liikennesuunnitelman 
hyväksymistä.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Johanna Iivonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37137

johanna.iivonen(a)hel.fi
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§ 304
Detaljplaneändring för tomterna 4 och 6 i kvarteret 2002 i Gloet (nr 
12325, Kajsaniemigatan 3 och Berggatan 8) 

HEL 2012-004893 T 10 03 03

Framställning 

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna detaljplaneändring för området ovanför nivån −6 på tomten 4 
och området ovanför nivån −5 på tomten 6 i kvarteret 2002 i 2 
stadsdelen (Gloet) enligt ritning nr 12325, daterad 2.6.2015 och ändrad 
20.10.2015, och på de grunder som framgår av 
detaljplanebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12325 kartta, päivätty 2.6.2015, 
muutettu 20.10.2015

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12325 selostus, päivätty 
2.6.2015, muutettu 20.10.2015

3 Havainnekuva 2.6.2015
4 Vuorovaikutusraportti, päivätty 2.6.2015, täydennetty 20.10.2015
5 Osa päätöshistoriaa, Internet-versio

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
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Bilaga 5
Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 

asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplaneändringen genomförs som en del av detaljplaneändringen 
för tomterna med byggförbud i Gloet. Lokalerna i byggnadernas 
våningar i gatunivå vid gatan anges som butikslokaler och andra 
lokaler för kundservice. Byggnaderna och trapphusen skyddas.

Detaljplanen för fastighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy Kaisaniemenkatu 3 
(tomt 6) uppdateras så att den motsvarar det ursprungliga och 
samtidigt nuvarande bruket som affärs-, kontors- och bostadslokaler 
enligt bygglovet. I byggnadernas vindsvåning får bostäder byggas.

Detaljplanen för bostadsaktiebolaget Asunto Oy Vuorikatu 6 (tomt 4) 
uppdateras så att den motsvarar det nuvarande bostadsbruket enligt 
bygglovet och vindsbostäder som byggts enligt undantagslovet för att 
bygga bostäder på vinden.

Föredragandens motiveringar

Detaljplaneändringen följer de riksomfattande målen för 
områdesanvändningen, Generalplan 2002 för Helsingfors med 
rättsverkan och den underjordiska generalplanen. 
Detaljplaneändringen bidrar dessutom till att stadens strategiska mål 
uppnås.

Detaljplaneområdet ligger i stadskärnan i närheten av de viktiga 
kollektivtrafikterminalerna och servicen.

I Generalplan 2002 för Helsingfors tas området upp som ett område för 
centrumfunktioner (C), som ett kulturhistoriskt, arkitektoniskt och med 
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tanke på landskapskulturen viktigt område och som ett område för 
fotgängarcentrum.

I den underjordiska generalplanen anges det i det aktuella 
detaljplaneområdet en reservering för den befintliga servicetunneln i 
Gloet och för metrolinjen norr om detaljplaneområdet. Under 
detaljplaneområdet finns dessutom en underjordisk reservering för 
centrumslingan (tunnelns nedre yta i nivån −47).

För tomterna gäller en detaljplan från 1914 i vilken bara tomternas 
gränser anges. Dessutom gäller för området en underjordisk detaljplan 
för servicetunneln i Gloet från 1987, en underjordisk detaljplan för 
biljetthallen i Kajsaniemi metrostation från 1990 och en underjordisk 
detaljplan för centrumslingan från 2015.

Huset vid Kajsaniemigatan 3 byggdes år 1925. Vid Berggatan 8 daterar 
gårdsbyggnaden från 1898 och byggnaden vid gatan från 1906.

För området gäller byggförbud i enlighet med 53 § 1 mom. i 
markanvändnings- och bygglagen för ändring av detaljplanen.

Detaljplaneändring

Fastigheten vid Kajsaniemigatan 3 (tomt 6) anges som kvartersområde 
för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader (AL). Byggnaden och 
trapphuset skyddas (sr-2). Våningsytan uppgår till sammanlagt 
6 400 m². Den nya våningsytan (760 m² vy) fördelas mellan bostäderna 
på vinden (ca 530 m² vy) och källarlokalerna som kan utnyttjas för att 
utvidga affärslokalerna vid Kajsaniemigatan eller som förråd eller 
gemensamma lokaler (ca 230 m² vy) vid senare bostadsändringar. 
Tomtexploateringstalet (e) är 6,2.

Fastigheten vid Berggatan 8 (tomt 4) betecknas som kvartersområde 
för flervåningshus (AK). Byggnaderna och trapphusen skyddas (sr-1). 
Våningsytan motsvarar den nuvarande ytan i bostadsbruk enligt 
bygglovet och vindsbostäder som byggts enligt undantagslovet. 
Våningsytan uppgår till sammanlagt 3 850 m² vy. Tomtexploateringstalet 
(e) är 3,0.

Bestämmelserna om byggnadsskydd och vindsbyggande utarbetades 
så att de motsvarar stadsmuseets utlåtande. 
Detaljplanebestämmelserna om luftkvaliteten och ljudisoleringskraven 
utarbetades på basis av miljömyndigheternas utlåtanden och den 
bullerutredning som sökanden låtit göra.

Konsekvenserna av och kostnaderna för detaljplaneändringen
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Tillbyggandet äger rum innanför en befintlig skepnad i stadsbilden och 
påverkar inte stadsbilden eller gatuvyerna.

Området på tomten vid Berggatan 8 är färdigt bebyggt. På tomten vid 
Kajsaniemigatan 3 genomförs ändringar och ombyggnader i de 
normala våningarna enligt behov. Avsikten är att bygga 
vindsbostäderna och en ny våning på vinden åren 2016–2017.

Användningsändamålen i detaljplanen bidrar till den funktionella 
mångsidigheten i centrum. Boendet upplivar och skapar social kontroll i 
centrum. Genom byggnadsskydd tryggar man att även den befintliga 
stadsbilden och de historiska skikten bevaras.

Detaljplanen har ingen avsevärd inverkan på den nuvarande trafiken. 
Genom bullerbestämmelser säkerställer man bostädernas 
ljudisoleringsförmåga mot trafik- och ventilationsbuller och 
förhållandena på gården.

Detaljplaneändringen medför inga kostnader för staden.

Planeringsfaser och växelverkan

Detaljplaneändringen blev aktuell på initiativ av staden och 
fastighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy Kaisaniemenkatu 3. Växelverkan 
ordnades i enlighet med programmet för deltagande och bedömning 
som bifogats detaljplanebeskrivningen. Att en detaljplaneändring blivit 
väckt meddelades dessutom i planläggningsöversikten för 2013.

Inga åsikter framfördes under beredningen. Myndighetssamarbete 
bedrevs med de berörda förvaltningarna, affärsverken och 
samkommunerna. Myndigheternas ställningstaganden och utlåtanden 
finns som bilaga och de har beaktats i förslaget till detaljplan.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 7.8–7.9.2015.

Inga anmärkningar gjordes mot förslaget. Direktionen för stadsmuseet, 
fastighetskontoret, nämnden för allmänna arbeten, Helen Ab, Helen 
Elnät Ab, samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM, 
räddningsnämnden och miljönämnden gav utlåtande om förslaget. 
Dessutom begärde man utlåtande hos byggnadstillsynsverket. Inga 
omröstningar ingick i behandlingen av nämndernas utlåtanden.

Utlåtanden och ändringar med anledning av dessa

Miljönämnden konstaterar att busstrafiken orsakar också avsevärda 
partikelutsläpp, vilket försämrar luftkvaliteten. Förslaget ska 
kompletteras med en bestämmelse om maskinell ventilation. 
Luftintaget ska förses med filter och placeras så högt uppe och långt 
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från trafiken på Kajsaniemigatan som möjligt. Ljudisoleringskravet på 
fasaden kan minskas så att det motsvarar värdet i utredningen om 
trafikbullret. Bullerutredningen ska bifogas detaljplanebeskrivningen. I 
bygglösningarna ska man beakta bullret från verksamhetslokalerna 
som nattetid sprids till andra lokaler i byggnaderna.

Räddningsnämnden konstaterar att man ska beakta kraven för en 
räddningsväg och för lägen för lyftanordningar i gatuområdet i 
nödutgångsarrangemangen för de nya vindsbostäderna.

De övriga utlåtandegivarna hade ingenting att påpeka. 
Byggnadstillsynsverket meddelade att vindprojektet har setts över i 
förhandsunderhandlingar. Det befintliga yttertakets yta måste normalt i 
viss mån höjas för att konstruktionerna ska kunna vädras ut.

Med anledning av utlåtandena har detaljplanebestämmelserna i 
förslaget till detaljplaneändring justerats i fråga om ventilationen och 
fasadens ljudisoleringsförmåga. Detaljplanebeskrivningen har 
kompletterats i fråga om miljöstörningarna och räddningssäkerheten. 
Bullerutredningen har bifogats detaljplanebeskrivningen.

Stadsplaneringskontoret har dessutom justerat den angivna 
byggrätten: Byggrätten (6 200 m² vy) på tomten 6 har ändrats till 
6 400 m² vy för att den ska motsvara byggnadstillsynsverkets 
kalkylanvisningar, den befintliga byggnadens justerade våningsyta och 
våningsytan för de lokaler som kan utnyttjas för utvidgning av 
affärslokalerna i källarvåningen. Bilderna i detaljplanebeskrivningen har 
uppdaterats och detaljplanebeskrivningen kompletterats till de delar 
som gäller justeringen.

Ändringarna framgår mer utförligt av detaljplanebeskrivningen. Det har 
på detaljplanekartan också gjorts justeringar av teknisk karaktär som 
inte påverkar förslagets innehåll.

Ändringarna är inte väsentliga och förslaget behöver därför inte läggas 
fram på nytt.

Till slut

Förslaget gäller inte område i statens fastighetsregister.

Beslutsförslaget stämmer överens med stadsplaneringsnämndens 
enhälliga framställning. Stadsplaneringskontoret har gjort små 
justeringar i förslaget enligt ovan.

Fastighetskontoret konstaterar att detaljplaneändringen inte medför 
någon avsevärd nytta för tomtägarna i enlighet med stadsstyrelsens 



Helsingfors stad Protokoll 19/2015 226 (420)
Stadsfullmäktige

Kaj/8
25.11.2015

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

markpolitiska beslut 9.6.2014 och därför är det inte nödvändigt att föra 
markpolitiska underhandlingar med ägarna.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12325 kartta, päivätty 2.6.2015, 
muutettu 20.10.2015

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12325 selostus, päivätty 
2.6.2015, muutettu 20.10.2015

3 Havainnekuva 2.6.2015
4 Vuorovaikutusraportti, päivätty 2.6.2015, täydennetty 20.10.2015
5 Osa päätöshistoriaa, Internet-versio

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
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hyväksyminen
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
HKL-Infrapalvelut
Kaupunginmuseo
Kiinteistölautakunta
Pelastuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Yleisten töiden lautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto/Koski
Ympäristölautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.11.2015 § 1091

HEL 2012-004893 T 10 03 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 2. kaupunginosan (Kluuvi) 
korttelin 2002 tontin 4 tason -6 yläpuolella ja tontin 6 tason -5 
yläpuolella olevan alueen asemakaavan muutoksen 2.6.2015 päivätyn 
ja 20.10.2015 muutetun piirustuksen nro 12325 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 20.10.2015

HEL 2012-004893 T 10 03 03

Ksv 0890_4
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2. kaupunginosan (Kluuvi) korttelin 2002 tontin 4 tason -6 yläpuolella ja 
tontin 6 tason -5 yläpuolella olevan alueen asemakaavan 
muutosehdotuksesta annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 2.6.2015 asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutos laaditaan osana Kluuvin alueen 
rakennuskieltotonttien asemakaavan muutosta. Kaavamuutoksen 
tavoitteena on yleiskaavan mukainen liikekeskustan elinvoimaisuuden 
ja monipuolisuuden turvaaminen sekä sen olemassa olevan 
rakennuskannan käyttö ja kehittäminen sekä rakennussuojelu. 
Kadunvarsirakennusten katutason tilat määrätään myymälä- ja muiksi 
asiakaspalvelutiloiksi. Rakennukset porrashuoneineen suojellaan.

Kiinteistö Oy Kaisaniemenkatu 3 (tontti 6) on hakenut asemakaavan 
muutosta. Kaava päivitetään vastaamaan alkuperäistä ja samalla 
nykyistä rakennusluvan mukaista sekoittunutta liike-, toimisto- ja 
asumiskäyttöä. Rakennuksen ullakoille voi rakentaa asuntoja. 
Myymälöitä voi laajentaa kellarikerrokseen.

Asunto Oy Vuorikatu 6:n (tontti 4) kaava päivitetään vastaamaan 
nykyistä rakennusluvan mukaisesti toteutunutta asumiskäyttöä sekä 
ullakkopoikkeusluvan mukaisesti toteutettuja ullakkoasuntoja. 

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
7.8.–7.9.2015.

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

Ympäristölautakunta toteaa, että bussiliikenne tuottaa myös 
huomattavia pienhiukkaspäästöjä, mikä heikentää ilmanlaatua. 
Ehdotusta tulee täydentää määräyksellä koneellisesta ilmanvaihdosta. 
Ilmanotto tulee järjestää suodatettuna mahdollisimman ylhäältä ja 
etäältä Kaisaniemenkadun liikenteestä.

Julkisivun ääneneristysvaatimusta voidaan alentaa vastaamaan tehdyn 
liikennemeluselvityksen mukaista arvoa. Meluselvitys tulee liittää 
kaavaselostukseen. Rakennusratkaisuissa on huomioitava toimitiloista 
muualle rakennuksiin yöaikaan kantautuva melu.
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Pelastuslautakunta toteaa, että uusien ullakkoasuntojen 
varatiejärjestelyissä tulee huomioida pelastustien ja nostopaikkojen 
vaatimukset katualueelle. 

Kiinteistövirasto toteaa, että kaavamuutoksesta ei koidu tonttien 
omistajille kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen 
päätöksen edellyttämää merkittävää hyötyä ja maapoliittisia 
neuvotteluja ei ole siten tarpeen käydä.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että kaavaa ja selostusta on 
tarkistettu lausuntojen mukaisesti.

Vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenveto lausunnoista sekä niihin 
annetut vastineet laajemmin.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Ympäristölautakunnan lausunnon johdosta:

 kaavakarttaan on lisätty ilmanvaihtoa koskeva määräys: "Tontin 
6 rakennuksessa tulee olla suodattimilla varustettu koneellinen 
tulo- ja poistoilmajärjestelmä, johon tuloilma tulee ottaa 
mahdollisimman korkealta pihan puolelta ja etäältä 
Kaisaniemenkadusta." ja

 kaavakartan julkisivujen ääneneristävyysmääräys on muutettu 
vastaamaan meluselvityksen tulosta muotoon: "Asuinhuoneiden 
ulkovaipan ääneneristävyyden liikennemelua vastaan tulee olla 
vähintään 35 dB Kaisaniemenkadun puolella ja vähintään 32 dB 
Vuorikadun puolella."

Kaavaselostuksen kohtaan Asemakaavan muutoksen kuvaus, 
Ympäristöhäiriöt on lisätty maininta: "Rakennusratkaisuissa on 
huomioitava toimitiloista muualle rakennuksiin yöaikaan mahdollisesti 
kantautuva melu." Selostuksen liitteeksi on lisätty Akukon Oy:n laatima 
Kaisaniemenkatu 3:n meluselvitys.

Pelastuslautakunnan lausunnon johdosta :

 selostuksen kohtaan Asemakaavan muutoksen kuvaus, 
Pelastusturvallisuus on lisätty maininta, että uusien 
ullakkoasuntojen varatiejärjestelyissä tulee huomioida 
pelastustien ja nostopaikkojen vaatimukset katualueelle.

Lisäksi kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty seuraava 
kerrosalan tarkistus:
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Tontin 6 rakennusoikeus (6 200 k-m²) on muutettu 6 400 k-m²:ksi 
vastaamaan rakennusvalvontaviraston laskentaohjetta, nykyisen 
rakennuksen tarkistettua kerrosalaa ja kellarikerroksessa liiketilojen 
laajennuksien käyttöön sopivien tilojen kerrosalaa. Selostuksen 
liitekuvia on päivitetty ja kaavaselostusta on täydennetty tarkistuksen 
osalta.

Kaavakarttaan on tehty myös teknisluonteisia tarkistuksia, jotka eivät 
muuta ehdotuksen sisältöä.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen ei kiinteistöviraston 27.8.2015 antaman lausunnon 
mukaan liity maankäyttösopimusmenettelyä.

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

Lisätiedot
Ilpo Forssén, projektipäällikkö, puhelin: 310 37199

ilpo.forssen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 01.09.2015 § 98

HEL 2012-004893 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Kluuvin (2.ko) 
Kaisaniemenkatu 3 ja Vuorikatu 8 asemakaavan muutosehdotuksesta 
nro 12325.

Uusien ullakkoasuntojen varatiejärjestelyissä tulee huomioida 
pelastustien ja nostopaikkojen vaatimukset katualueelle.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Kimmo Kartano, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 0403514306

kimmo.kartano(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 25.08.2015 § 60

HEL 2012-004893 T 10 03 03

Lausunto
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Kaupunginmuseon johtokunta antoi seuraavan lausunnon Kluuvin 
korttelin 2002 tonttien 4. ja 6. asemakaavan muutosehdotuksesta:

Kiinteistö Vuorikatu 8 koostuu arkkitehti John Settergrenin vuonna 1906 
suunnittelemasta myöhäisjugendia edustavasta viisikerroksisesta 
katurakennuksesta ja vuonna 1897 Waldemar Aspelinin 
suunnittelemasta kolmikerroksisesta piharakennuksesta. Ruotsalaisen 
arkkitehdin John Settergrenin suunnittelemat kohteet Helsingissä 
muodostavat persoonallisen ja kansainvälisen joukon rakennuksia 
1900-luvun vaihteen arkkitehtuurin piirissä. Rakennuksella on korkea 
rakennus- ja kulttuurihistoriallinen arvo, joka on kaavaluonnoksessa 
huomioitu sr-1 merkinnällä. Piharakennuksella, matkustajakoti 
Mekkana muistetulla kohteella, on huomattavan korkea rakennus- ja 
kulttuurihistoriallinen arvo. Piharakennuksen ulkoasun, porrashuoneen 
ja tilarakenteen autenttisuutta ja hyvää säilyneisyyttä tukee 
asemakaavaehdotuksen merkintä sr-1.

Kaisaniemenkatu 3 rakennus on arkkitehti Elias Paalasen vuonna 1924 
suunnittelema, ja se valmistui seuraavana vuonna 1925. Rakennus on 
ensimmäinen murtokatuna suunnitellun Kaisaniemenkadun varrelle 
rakennetuista uusista liike- ja asuinrakennuksista. Kohde on 
luonteenomainen esimerkki 1920-luvun suurkaupunkimiljöön ihanteista. 
Kaisaniemenkatu 3 on kulttuurihistoriallinen, rakennustaiteellinen ja 
kaupunkikuvallinen merkkirakennus, joka asemakaavaehdotuksessa 
suojellaan merkinnällä sr-2. Merkintä suojelee kohteen julkisivujen, 
kattomuodon sekä kaupunkikuvallisena dominanttina vaikuttavan 
nurkkatornin säilymisen muodoltaan ehjänä. Myös rakennuksen 
porrashuone suojellaan asemakaavassa, porras on alun alkaen 
varustettu hissillä.

Kaupunginmuseon kaavaluonnoksesta antaman lausunnon kommentit 
on huomioitu kaavan jatkotyössä. Kaupunginmuseon johtokunta 
puoltaa Kluuvin Kameeli-b korttelin asemakaavaehdotusta.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Anne Mäkinen

Lisätiedot
Mikko Lindqvist, arkkitehti, puhelin: +358 9 310 36972

mikko.lindqvist(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 18.08.2015 § 334

HEL 2012-004893 T 10 03 03

Lausunto
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Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Muutos koskee tonttia eikä vaikuta yleisiin alueisiin.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutoksen nro 12325 
hyväksymistä.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 04.08.2015 § 256

HEL 2012-004893 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Typpidioksidin vuosiraja-arvo on aiemmin ylittynyt Kaisaniemenkadun 
katukuilussa vuonna 2010. Vuoden 2015 ensimmäisten viiden 
kuukauden mittaustulosten keskiarvon mukaan raja-arvo ei ole ylittynyt 
mutta vuosiraja-arvon ylittyminen on kuitenkin edelleen mahdollista. 
Runsas bussiliikenne tuottaa myös huomattavia pienhiukkaspäästöjä, 
mikä heikentää ilmanlaatua. Kaavaehdotuksesta jää epäselväksi se, 
kuinka riittävät asuinolosuhteet sisäilman laadun suhteen voidaan 
taata. Ehdotusta tulee täydentää määräyksellä koneellisesta 
ilmanvaihdosta. Ilmanotto tulee järjestää suodatettuna mahdollisimman 
ylhäältä ja etäältä Kaisaniemenkadun liikenteestä. 

Kaavaehdotuksessa julkisivulle asetettu äänitasoerovaatimus on 
huomattavan korkea. Se voidaan korjata vastaamaan kaavaa varten 
tehdyssä liikennemeluselvityksessä esitettyä arvoa. Meluselvitys tulee 
myös liittää kaavaselostukseen.

Rakennusratkaisuissa on myös huomioitava toimitiloista muualle 
rakennuksiin yöaikaan tms. mahdollisesti kantautuva melu.

Käsittely

04.08.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
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Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Kappaleen 3 jälkeen omaksi kappaleekseen:
Rakennusratkaisuissa on myös huomioitava toimitiloista muualle 
rakennuksiin yöaikaan tms. mahdollisesti kantautuva melu.

Kannattaja: Hanna Lähteenmäki

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä vastaehdotuksen.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.06.2015 § 169

HEL 2012-004893 T 10 03 03

Ksv 0890_4, Kaisaniemenkatu 3 ja Vuorikatu 8, karttaruutu G3

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 2.6.2015 päivätyn 2. kaupunginosan (Kluuvi) korttelin 2002 
tontin 4 tason -6 yläpuolella ja tontin 6 tason -5 yläpuolella 
olevan alueen asemakaavan muutosehdotuksen nro 12325 
hyväksymistä

 asemakaavan muutosehdotuksen asettamista nähtäville 30 
päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. 

Samalla lautakunta päätti

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat 
lausunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen 
vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta 
ehdotuksen sisältöä

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

Esittelijä
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virastopäällikkö
Mikko Aho

Lisätiedot
Ilpo Forssén, projektipäällikkö, puhelin: 310 37199

ilpo.forssen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 29.10.2014

HEL 2012-004893 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa koskien 
Kluuvissa tehtävää asemakaavamuutosta, jossa osa nykyisistä 
kiinteistöistä muutetaan asuin käyttöön sekä alueelle rakennetaan 
asuin tiloja kiinteistöjen kattoullakoille.

HKL muistuttaa lisättäessä asuin käyttöä alueella, jossa on raitio- ja 
metroliikennettä niistä aiheutuvasta melu- ja tärinähaitasta. Kiinteistön 
muuttaminen asuin käyttöön pitää valmistella siten, että olemassa 
oleva raitioliikenne ei aiheuta haittaa asuin mukavuudelle. Lisäksi 
suunnittelualue on Kaisaniemen (Helsingin yliopiston) metroaseman 
sisäänkäynnin yhteydessä ja siitä aiheutuva haitta on otettava 
huomioon. Muuten HKL:llä ei ole huomauttamista suunnitelmaan.

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 18.6.2013

HEL 2012-004893 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta 
Kluuviin kortteli 2002 tonteille 4. ja 6. Kaupunginmuseo tarkastelee 
hanketta rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta. 
Kaupunginmuseo on tutustunut 26.4.2013 päivättyyn 
asemakaavaluonnokseen ja on päättänyt lausua kantanaan seuraavaa.

Kiinteistö Vuorikatu 8 koostuu arkkitehti John Settergrenin vuonna 1906 
suunnittelemasta myöhäisjugendia edustavasta viisikerroksisesta 
katurakennuksesta, sekä vuonna 1897 Waldemar Aspelinin 
suunnittelemasta kolmikerroksisesta piharakennuksesta. Ruotsalaisen 
arkkitehdin John Settergrenin suunnittelemat kohteet Helsingissä 
muodostavat persoonallisen ja kansainvälisen joukon rakennuksia 
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1900-luvun vaihteen arkkitehtuurin piirissä. Rakennuksella on korkea 
rakennus- ja kulttuurihistoriallinen arvo, joka on kaavaluonnoksessa 
huomioitu sr-1 merkinnällä. Piharakennuksella, matkustajakoti 
Mekkana muistetulla kohteella, on huomattavan korkea rakennus- ja 
kulttuurihistoriallinen arvo, joka on hyvin säilynyt nykypäivään. 
Piharakennuksen ulkoasun, porrashuoneen ja tilarakenteen 
autenttisuutta ja säilyneisyyttä tukee asemakaavaluonnoksen merkintä 
sr-1.

Kaisaniemenkatu 3 rakennus on arkkitehti Elias Paalasen vuonna 1924 
suunnittelema, ja se valmistui seuraavana vuonna 1925. Rakennus on 
ensimmäinen murtokatuna suunnitellun Kaisaniemenkadun varrelle 
rakennetuista uusista liike- ja asuinrakennuksista. Kohde on 
luonteenomainen esimerkki 1920-luvun suurkaupunkimiljöön ihanteista. 
Kaisaniemenkatu 3 on kulttuurihistoriallinen, rakennustaiteellinen ja 
kaupunkikuvallinen merkkirakennus, jonka arvo tulee huomioida 
asemakaavan suojelumerkinnöin sr-2. Oleellista on tällöin julkisivujen 
ja kaupunkikuvallisena dominanttina vaikuttavan nurkkatornin 
säilyminen muodoltaan ehjänä, sekä kokonaisuuden massoittelun ja 
kattomaiseman eheys ja luonteva tyylinmukaisuus. 

Kaupunginmuseon kannan mukaan Kaisaniemenkadun varren matalan 
ullakkotilan ensisijainen käyttötarkoitus tulisi varata talotekniikalle. 
Mikäli ullakkomuutosta asuinkäyttöön suunnitellaan, tulee katonharjaa 
seuraavien uusien ullakonikkunoiden lähtökohdat hakea viereisen 
Kaisaniemenkatu 1 (W.G. Palmqvist, 1929) kiinteistön alkuperäisistä 
ullakon vaakasuuntaisista ikkunoista, viitesuunnitelman 
pystyikkunoiden sijaan. Ikkunalinja tulee sijaita sisäänvedettynä, 
mahdollisimman huomaamattomasti näkymien katveessa. 
Kadunpuoleisille katonlappeille ei tule sallia lapeikkunoiden 
sijoittamista, merkintä tulee kaupunginmuseon mukaan poistaa 
asemakaavaluonnoksen määräyksistä. 

Kaisaniemenkatu 3 kiinteistön porrashuoneet on suunniteltu 
tyylinmukaisesti monumentaaliseksi tilasarjaksi. Porrashuoneiden 
nykyinen pintakäsittely sekä huoneistojen ovien modernisointi on 
heikentänyt porrashuoneiden arvoa, joka kuitenkin on tulevissa 
muutostöissä mahdollista palauttaa. Kaupunginmuseon kannan 
mukaan myös Kaisaniemenkatu 3 porrashuoneet tulisi asemakaavassa 
huomioida suojelumerkinnöin.

Lisätiedot
Mikko Lindqvist, tutkija, puhelin: +358 9 310 36973

mikko.lindqvist(a)hel.fi

Rakennusvirasto 14.6.2013
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HEL 2012-004893 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 
Kluuvin asemakaavaluonnoksesta 17.6.2013 mennessä.

Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavamuutokseen. 
Rakennusvirasto puoltaa asemakaava muutoksen hyväksymistä.

12.11.2012 Lausunto annettu

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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§ 305
Detaljplan för gatuområde och detaljplaneändring för en del av 
kvarteret 252 och hamn- och gatuområden i Sörnäs (nr 12302, 
förlängning till Vilhelmsbergsgatan)

HEL 2013-012526 T 10 03 03

Framställning 

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna detaljplan för gatuområde och detaljplaneändring för en del 
av kvarteret 252 och hamn- och gatuområden i 10 stadsdelen (Sörnäs, 
Hanaholmen, Fiskehamnen) enligt ritning nr 12302, daterad 4.11.2014 
och ändrad 21.4.2015, och på de grunder som framgår av 
detaljplanebeskrivningen (nya kvarter med numren 10649 och 10650 
bildas).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12302 kartta, 
päivätty 4.11.2014, muutettu 21.4.2015

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12302 selostus, 
päivätty 4.11.2014, muutettu 21.4.2015 ja täydennetty 12.11.2015 

3 Havainnekuva 4.11.2014
4 Tilastotiedot
5 Vuorovaikutusraportti 4.11.2014, täydennetty 21.4.2015
6 Osa päätöshistoriaa, Internet-versio

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Bilaga 1
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Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes), Helsinki

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplanen och detaljplaneändringen gör det möjligt att komplettera 
gatunätet i Fiskehamnen, att ta en transformator- och kopplingsstation 
för Fiskehamnen i drift, vilket brådskar, och att uppföra en 
kontorsbyggnad på en stadsbildsmässigt viktig plats i utkanten av 
kraftverksområdet, vid Sörnäs strandväg. Byggrätten omfattar 
12 500 m² vy i ett kvartersområde för affärs- och 
verksamhetsbyggnader och 820 m² vy i ett område för 
energiförsörjning.

Föredragandens motiveringar

Läge
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Området är beläget i östra innerstaden, söder om Söderviks kraftverk, 
som är en byggd miljö av riksintresse. Det begränsas i väster av 
Sörnäs strandväg, i öster av Bjälkkajen och i söder av Bjälkgatan och 
Hanaholmens kraftverk.

Utgångspunkter

Området är i delgeneralplanen för Fiskehamnen (Sörnässtranden och 
Hermanstadsstranden, nr 11650, trädde i kraft 14.3.2008) upptaget 
som område för energiförsörjning (andra fasen, gäller för ett nybyggt 
kraftverks driftstid) och som område för service och förvaltning. 
Området är dessutom betecknat som ett område där ett särskilt behov 
av planering för samhällsteknik föreligger. 

Största delen av området ingår i en detaljplan från 1956 och är där 
fabrikskvarter (TK). En liten del saknar detaljplan.

Området är i stadens ägo. En del av området förvaltas av Helen Ab. 

Innehåll i och motivering till detaljplanen och detaljplaneändringen

Detaljplanen och detaljplaneändringen gör det möjligt att bygga en 
förlängning till Vilhelmsbergsgatan. Förlängningen blir en del av 
gatunätet i Fiskehamnen. Annat som blir möjligt är att uppföra en 
kontorsbyggnad vid Sörnäs strandväg och att bilda en tomt för en 
transformator- och kopplingsstation för Fiskehamnen. 

Förlängningen till Vilhelmsbergsgatan blir matargata för Fiskehamnen 
och infartsgata till södra delen. Den förbinder Sörnäs strandväg med 
Koksgatan och Bjälkkajen. Tack vare den blir det en siktaxel från 
Sörnäskurvan ända till havet.

Förlängningen till Vilhelmsbergsgatan blir gata för kollektivtrafik från 
Sörnäs strandväg till Fiskehamnens metrostation. Den är avsedd för 
både busstrafik och framtida spårvägstrafik. Gatuavsnittet är en del av 
nätet av huvudstråk för cykeltrafik och får enkelriktade cykelbanor eller 
cykelfält.

Genomförande

Förlängningen till Vilhelmsbergsgatan, transformator- och 
kopplingsstationen och den planerade kontorsbyggnaden kräver att 
några byggnader och konstruktioner rivs, bl.a. den till kraftverket 
hörande kontorsbyggnaden vid Bjälkgatan 2 och servicestationen och 
lagerbyggnaden vid Bjälkgatan 4.  

De kommunaltekniska systemen kräver att hela gatuavsnittet byggs på 
en gång. Kontorsbyggnaden kan uppföras efter att den nya 
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transformator- och kopplingsstationen tagits i drift. En stolpe för en 
100 kV luftledning måste flyttas innan den eventuella spårvägen byggs.

Konsekvenser av detaljplanen och detaljplaneändringen; kostnader

Konsekvenserna för samhällsstrukturen, stadsbilden, trafiken, den 
tekniska försörjningen och samhällsekonomin när detaljplanen och 
detaljplaneändringen genomförs har bedömts under beredningen. Det 
har särskilt utretts hur Sörnäs strandväg påverkar luftkvaliteten och 
bullernivån och hurdana förutsättningar det finns att bygga nära 
kraftverket. 

Området är krävande vad byggbarheten beträffar, vilket beror på att det 
finns tjocka fyllnadslager av diverse slag och ett lerlager under 
fyllnadslagren, likaså olika konstruktioner. Marken är mycket förorenad 
i området, särskilt inom gatuområdet för en förlängning till 
Vilhelmsbergsgatan.

Staden får de nedanstående kostnaderna när detaljplanen och 
detaljplaneändringen genomförs.

Rivning av byggnader 2 mn euro
Flyttning av ledningar 2 mn euro
Sanering av förorenad mark 7 mn euro
Byggande av gator och öppna platser  6 mn euro
  
Sammanlagt 16–18 mn euro

Staden beräknas få inkomster på ca 5 mn euro när den säljer 
byggrätten för kontorstomten.

Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningsarbetet inleddes på initiativ av staden själv.

Deltagandet och växelverkan arrangerades i enlighet med programmet 
för deltagande och bedömning (bilaga till detaljplanebeskrivningen). Att 
frågan om en detaljplan och en detaljplaneändring blivit väckt nämns 
också i planläggningsöversikten, och ett öppet möte om projektet 
ordnades år 2014.

Myndighetssamarbete

Samarbete bedrevs under detaljplaneberedningen med dem av 
stadens förvaltningar och affärsverk och med de samkommuner som 
hade med saken att göra, dessutom med Säkerhets- och 
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kemikalieverket. Projektet presenterades också för Närings-, trafik- och 
miljöcentralen i Nyland.

Ställningstagandena från myndigheterna i fråga gäller följande: 
eventuella bullerstörningar, negativa konsekvenser för luftkvaliteten och 
säkerhetsrisker som beror på kraftverket; sträckningar för 
spårvagnstrafiken, lägen och behövligt utrymme för hållplatser; 
trafikbuller och -vibrationer; fotgängar- och cyklistsäkerhet, krav på 
fungerande gång- och cykeltrafik; flyttning av ledningar.

Ställningstagandena beaktades när detaljplaneförslaget utarbetades.

Skrivelse

Det kom under detaljplaneberedningen in en skrivelse om 
detaljplaneutkastet. I denna skrivelse från Kallio-Seura ry meddelar 
föreningen att den inte har något att invända mot utkastet. 

Skrivelsen, ställningstagandena från myndigheter och utlåtandena 
ingår i sammandrag i rapporten över växelverkan (bilaga), och 
genmälena ingår där i sin helhet.

Utlåtanden

Förslaget till detaljplan och detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 
5.12.2014–12.1.2015. Inga anmärkningar framställdes mot förslaget.

Utlåtanden om förslaget gavs av räddningsnämnden, nämnden för 
allmänna arbeten, stadsmuseet, fastighetskontoret, miljöcentralen, 
samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), samkommunen 
Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), affärsverket trafikverket 
(HST), Helen Ab, Helen Elnät Ab och Närings-, trafik- och 
miljöcentralen i Nyland. Inga omröstningar förekom när nämnderna 
behandlade sina utlåtanden.

Miljöcentralen har ingenting att invända mot detaljplaneförslaget. 
Affärsverket trafikverket (HST) har ingenting att tillägga till sitt tidigare 
ställningstagande om detaljplaneutkastet. 

Stadsmuseet anser det vara viktigt att det nya området för 
energiförsöjning inte väsentligt försvagar verksamheten och 
utvecklingen på planen för evenemang i Södervik eller i kulturcentret i 
övrigt. Situationen kräver en stadsbildsmässigt högkvalitativ lösning 
som är anpassad efter miljön och där vyerna mot Söderviks 
kraftverksområde blir beaktade, likaså den ställning de gamla 
fabriksbyggnaderna i Södervik har i stadsbilden. 
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Räddningsnämnden framhåller i fråga om körning i spårvägstrafiken, 
placering av kontaktledningar, planteringar och gatuparkering att det 
måste beaktas att räddningsverksamhet ska vara möjlig om en olycka 
inträffar. Nämnden för allmänna arbeten betonar att det under den 
fortsatta planeringen måste ses till att tillräckligt med utrymme 
reserveras för gång- och cykeltrafik.

Fastighetskontoret påtalar att det inte av detaljplaneförslaget framgår 
hur de beräknade kostnaderna för sanering av den förorenade marken 
bedöms fördela sig mellan tomten för affärs- och 
verksamhetsbyggnader och gatan. Det framgår inte heller om energinät 
som använts på kraftverket lämnas kvar på tomten när de gamla 
byggnaderna rivs. 

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) påpekar att 
vatten- och avloppsledningar måste flyttas när detaljplanen genomförs. 
Kostnaderna beräknas enligt detaljplanebeskrivningen uppgå till 2 mn 
euro. Nya ledningar tas inte upp i detaljplanebeskrivningen, inte heller 
beräknade kostnader.

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) anser det vara viktigt 
att översiktsplanen för spårvägarna i Fiskehamnen utarbetas i nära 
samarbete med HRT.

Helen Ab meddelar att fastighetsregleringar genomfördes vid årsskiftet 
i samband med att Helsingfors Energi bolagiserades och att 
huvuddelen av området och byggnaderna sedan dess förvaltas av 
fastighetskontorets lokalcentral. Behovet av att flytta ledningar och 
lägena för de nya ledningarna bör tas upp i en preciserad plan för 
placeringen av tekniska nät som är gemensam för detaljplanen för en 
förlängning till Vilhelmsbergsgatan och detaljplanen för Sörnästunneln. 
Vad verksamheten på kraftverket beträffar kan hela gatan byggas på 
en gång. Elkablar och fjärrvärme- och fjärrkylledningar som behövs för 
Sörnäsuddens bostadsområde kan då dras under gatan vid rätt 
tidpunkt. 

Helen Elnät Ab påpekar att det bör synas i detaljplanen att tillräckligt 
med utrymme är reserverat för ledningar för elöverföring i 
gatustrukturen. Den gata som får byggas enligt detaljplaneförslaget är 
nödvändig för att det som hör till infrastrukturen i området ska kunna 
förläggas till så permanenta platser som möjligt. Utbyggnaden av 
infrastrukturen kräver att gatan blir färdig år 2016. Detaljplaneförslaget 
bör få en beteckning för ett ledningsområde för en kraftledning som är 
15 m brett på vardera sidan om ledningens mittlinje.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland anser att 
detaljplaneförslaget är i överensstämmelse med mer översiktliga planer 
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och kompletterar den befintliga samhällsstrukturen. Förslaget 
strukturerar gatubilden och tar hänsyn till de gamla 
kraftverksområdena. Det bör i detaljplanebestämmelserna för 
verksamhetslokalerna anges att bullernivån ska vara lägre i 
samlingslokaler som eventuellt byggs utöver affärs- och kontorslokaler. 

Utlåtandena refereras närmare i rapporten över växelverkan, och 
genmälena ingår där i sin helhet.

Ändringar i förslaget till detaljplan och detaljplaneändring

Stadsplaneringskontoret har gjort justeringar i förslaget till detaljplan 
och detaljplaneändring med anledning av utlåtandet från Helen Ab och 
sådant som hänför sig till den fortsatta planeringen. Justeringarna 
framgår närmare av detaljplanebeskrivningen och av utlåtandet från 
stadsplaneringskontoret.

De andra utlåtandena har inte ansetts kräva justeringar i 
detaljplaneförslaget.

Stadsplaneringskontoret påpekar med anledning av utlåtandet från 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland att en 
detaljplanebeteckning anger den genomsnittliga bullernivån vid 
byggnadsfasaderna under dagtid och att den totala ljudisoleringen i 
ytterväggen ska bestämmas utifrån denna nivå. Avsikten med 
formuleringen i detaljplanebestämmelsen är uttryckligen att 
ljudisoleringskravet inte ska vara bundet till en högre ljudnivå tillåten i 
affärs- och kontorslokaler utan att det vid fasader utsatta för trafikbuller 
ska kunna finnas också lokaler där en lägre ljudnivå är önskvärd.

Genmälena till de andra utlåtandena innehåller bl.a. följande: 

Ett särskilt syfte med detaljplanen är att vyerna från Sörnäs strandväg 
mot Söderviks kraftverksområde ska bli beaktade, likaså den ställning 
de gamla fabriksbyggnaderna i Södervik har i stadsbilden. En öppen 
plats är därför angiven vid Sörnäs strandväg. 

Kostnaderna för marksanering förmodas fördela sig så att ca 2 mn euro 
hänför sig till kontorstomten och ca 5 mn euro till gatan. De preciseras i 
samband med saneringsplaneringen respektive gatuplaneringen. Vilket 
grävdjup som krävs klarnar då. Detaljplanen har utarbetats i samråd 
med Helen Elnät Ab, vilket resulterat i att 110 kV-kablarna på 
kontorstomten inte behöver flyttas. Områden för kollektivtrafik är 
reserverade i detaljplanen. Kostnaderna för nya vatten- och 
avloppsledningar preciseras under den fortsatta planeringen.
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Att det behövs tillräckligt med utrymme för alla trafikformer beaktas i 
trafikplanen. Principerna för räddningsverksamheten preciseras vid 
behov under den fortsatta planeringen för spårvägen. En säkerhetszon 
är i detaljplanen angiven inom gatuområdet, och när den planeras ska 
den skyddszon som baserar sig på det nuvarande eller det framtida 
läget för kraftledningen beaktas.

Frågan om behövliga förändringar och nya system kommer i framtiden 
att utredas på lokal nivå vad Sörnästunneln, Sörnäs strandväg och 
Hanaholmen beträffar. Området får omfattande lokala samhällstekniska 
system, och det utrymme som måste reserveras för konstruktioner som 
hör till transformator- och kopplingsstationen preciseras när det 
planeras hur systemen ska genomföras och när gatuplaneringen 
inleds.

Slutkommentarer

Förslaget gäller inte område i statens fastighetsregister.

Beslutsförslaget är i överensstämmelse med stadsplaneringsnämndens 
framställning. Nämnden fattade beslutet om framställningen enhälligt. 
Stadsplaneringskontoret har gjort de ovannämnda smärre justeringarna 
i framställningen och kompletterat detaljplanebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12302 kartta, 
päivätty 4.11.2014, muutettu 21.4.2015

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12302 selostus, 
päivätty 4.11.2014, muutettu 21.4.2015 ja täydennetty 12.11.2015 

3 Havainnekuva 4.11.2014
4 Tilastotiedot
5 Vuorovaikutusraportti 4.11.2014, täydennetty 21.4.2015
6 Osa päätöshistoriaa, Internet-versio

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnadsordning



Helsingfors stad Protokoll 19/2015 245 (420)
Stadsfullmäktige

Kaj/9
25.11.2015

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

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes), Helsinki

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunginmuseo
Kiinteistölautakunta
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.11.2015 § 1093

HEL 2013-012526 T 10 03 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:  

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 10. kaupunginosan (Sörnäinen, 
Hanasaari, Kalasatama) katualueen asemakaavan ja osan korttelia 252 
sekä satama- ja katualueen asemakaavan muutoksen (muodostuvat 
uudet korttelit 10649 ja 10650) 4.11.2014 päivätyn ja 21.4.2015 
muutetun piirustuksen nro 12302 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 21.4.2015

HEL 2013-012526 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0942_4

10. kaupunginosan (Sörnäinen) katualuetta koskevasta 
asemakaavaehdotuksesta sekä osaa korttelista 252 sekä satama- ja 
katualuetta koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta 
(muodostuvat uudet korttelit 10649 ja 10650) annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 4.11.2014 asemakaava- ja 
asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella mahdollistetaan 
Kalasataman katuverkon täydentyminen, kiireellisen Kalasataman 
jakelusähköaseman toiminnan aloittaminen sekä toimistotalon 
rakentaminen kaupunkikuvallisesti tärkeään paikkaan Helsingin 
Energian alueelle Sörnäisten rantatien varrelle. Rakennusoikeus on 12 
500 k-m² liike- ja toimitilarakennusten korttelialueella ja 820 k-m² 
energiahuollon korttelialueella.



Helsingfors stad Protokoll 19/2015 247 (420)
Stadsfullmäktige

Kaj/9
25.11.2015

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

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti 
nähtävillä 5.12.2014–12.1.2015.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa pelastuslautakunta, yleisten töiden lautakunta, 
kaupunginmuseo, kiinteistövirasto, ympäristökeskus, Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymä (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymä (HSY), Liikennelaitos -liikelaitos (HKL), Helen Oy, Helen 
Sähköverkko Oy sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus.

Ympäristökeskuksella ei ole lausunnossaan (19.1.2015) 
huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta. Liikennelaitos -
liikelaitoksella (HKL) ei ole lausunnossaan (11.12.2014) lisättävää 
aiemmin kaavaluonnoksesta antamaansa kannanottoon.

Pelastuslautakunta toteaa lausunnossaan (16.12.2014), että 
raitiotieliikenteen ajojärjestelyissä ja virroitinlinjojen sijoittelussa ja 
istutuksissa sekä kadunvarsipysäköintijärjestelyissä tulee huomioida, 
että pelastustoiminta onnettomuuden sattuessa on mahdollista.

Yleisten töiden lautakunta toteaa lausunnossaan (13.1.2015), että 
jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota riittäviin tilavarauksiin 
jalankululle ja pyöräilylle.

Kaupunginmuseo pitää tärkeänä lausunnossaan (1.12.2014), ettei 
kaavan uusi energiahuollon korttelialue olennaisesti heikennä 
Suvilahden tapahtumakentän tai muun kulttuurikeskuksen toimintaa tai 
kehittämistä. Tilanne edellyttää kaupunkikuvallisesti korkeatasoista ja 
ympäristöön sovittuvaa ratkaisua, jossa huomioidaan näkymät 
Suvilahden voimala-alueelle ja vanhojen Suvilahden 
tehdasrakennusten kaupunkikuvallinen asema.

Kiinteistövirasto toteaa lausunnossaan (9.12.2015), ettei 
kaavaehdotuksessa ole arvioitu, miten arvioidut maaperän 
pilaantumisen kustannukset jakautuvat liike- ja toimitilatontin ja kadun 
välillä. Lisäksi ehdotuksessa ei käy ilmi, jääkö liike- ja toimitilatontille 
vanhojen rakennusten purun jälkeen voimalaitoksen käyttämiä 
energiaverkkoja. 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) pitää (7.1.2015) 
lausunnossaan tärkeänä, että Kalasataman raitioteiden yleissuunnittelu 
laaditaan tiiviissä yhteistyössä HSL:n kanssa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) toteaa 
lausunnossaan (20.1.2015), että kaavan toteuttaminen aiheuttaa 
vesihuollon johtosiirtoja, joiden kustannuksiksi on kaavaselostuksessa 
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arvioitu 2 miljoonaa euroa. Vesihuollon uudisrakentamista ei ollut 
kaavaselostuksessa esitetty eikä arvioitu sen kustannuksia.

Helen Oy toteaa lausuntonaan (26.1.2015), että johtojen siirtotarpeet ja 
tulevien johtojen sijainnit on syytä esittää Vilhonvuorenkadun jatkeen ja 
Sörnäistentunnelin asemakaavojen yhdistetyssä teknisten verkostojen 
tarkennetussa sijoitussuunnitelmassa. Voimalaitostoiminnan kannalta 
katsoen kadunrakentamisen voisi tehdä yhdessä vaiheessa. Tällöin 
kadun alle voisi rakentaa oikea-aikaisesti tarvittavat Sörnäistenniemen 
asuinaluetta palvelevat sähkökaapelit ja kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysjohdot. 

Helen Sähköverkko Oy toteaa lausunnoissaan (29.8.2014) ja 
(22.01.2015), että kaavassa tulee näkyä riittävä tilavaraus 
sähkönsiirtoyhteyksille katurakenteessa. Kaavaehdotuksen 
mahdollistama katuyhteys on välttämätön alueen infrajärjestelmien 
mahdollisimman pysyvän sijoittamisen kannalta. Katuyhteys on oltava 
valmiina infran rakentamista varten vuoden 2016 aikana. 
Kaavaehdotukseen tulee lisätä merkintä voimajohdon johtoalueesta, 
joka on 15 metriä johdon keskilinjasta molempiin suuntiin.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että pelastustoiminnan 
periaateratkaisuja tarkennetaan tarvittaessa raitiotien jatkosuunnittelun 
yhteydessä. Liikennesuunnitelmassa pyritään huomioimaan kaikkien 
liikennemuotojen riittävät tilavaraukset. Asemakaavassa pyritään 
erityisesti huomioimaan näkymät Sörnäisten rantatieltä Suvilahden 
voimala-alueelle ja vanhojen Suvilahden tehdasrakennusten 
kaupunkikuvallinen asema osoittamalla katuaukio Sörnäisten rantatien 
varteen. Maaperän kunnostuskustannusten on oletettu jakautuvan 
siten, että toimitilatontin kunnostuksesta aiheutuu noin 2 miljoonan 
euron kustannukset ja kadunrakentamisesta noin 5 miljoonan euron 
kustannukset. Kustannukset tarkentuvat kunnostussuunnittelun ja 
katusuunnittelun yhteydessä, jolloin selviää edellytettävä kaivusyvyys. 
Kaava on suunniteltu yhteistyössä Helen Sähköverkko Oy:n kanssa 
siten, että toimitilatontin osalta ei tarvitse tehdä 110 kV kaapeleiden 
siirtoa. Asemakaavassa on otettu huomioon joukkoliikenteen 
tilavaraukset. Vesihuollon uudisrakentamiskustannukset selvitetään 
tarkemmin jatkosuunnittelun yhteydessä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa lisäksi, että Sörnäistentunnelin, 
Sörnäisten rantatien sekä Hanasaaren alueella tullaan jatkossa 
tarkastelemaan tarvittavia muutoksia ja uusia järjestelmiä alueellisella 
tasolla. Merkintä Vilhonvuorenkadun rakentamisen toteuttamisesta 
kaksivaiheisena poistetaan lausunnon johdosta asemakaavakartasta ja 
-selostuksesta. Alueella rakennetaan merkittäviä alueellisia 
yhdyskuntateknisiä järjestelmiä joiden toteutussuunnittelun sekä 
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käynnistyvän katusuunnittelun yhteydessä täsmennetään 
sähköaseman edellyttämien rakenteiden tilavaraukset. Katualueelle on 
merkitty kaavaan huomioalue jonka suunnittelussa tulee ottaa 
huomioon voimajohdon nykyisen tai tulevan sijainnin mukaisesti 
mainittu suojavyöhyke.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa 
lausunnossaan (12.1.2014, s-posti 12.1.2015), että toimitilan 
kaavamääräyksissä tulee huomioida liike- ja toimistotilojen lisäksi 
mahdollisten kokoontumistilojen melutasoarvojen alittuminen. Opetus- 
ja kokoontumistiloissa sovelletaan melutason päiväohjearvoa 35 dB 
sekä liike- ja toimistohuoneissa päiväohjearvoa 45 dB.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että kaavamääräyksellä on osoitettu 
rakennuksen julkisivuille kohdistuva päiväaikainen keskiäänitaso, jonka 
mukaan ulkovaipan kokonaisääneneristävyys tulee mitoittaa. 
Esitetyssä muodossa kaavamääräys nimenomaan ei sido 
ääneneristävyysvaatimusta liike- ja toimistohuoneille sallittuun 
korkeampaan äänitasoon, vaan ottaa huomioon sen, että 
liikennemelulle alttiiden julkisivujen suuntaan saattaa sijoittua myös 
tiloja, joissa tulee tavoitella alhaisempaa äänitasoa.

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

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Helen Oy:n lausunnon johdosta asemakaava- ja asemakaavan 
muutosehdotukseen tehty seuraavat muutokset:

 kaavamerkintä ka -alue, joka voidaan toteuttaa 
voimalaitostoiminnan poistuttua alueelta, on muutettu 
kaavamerkinnäksi z -alue, jonka suunnittelussa tulee ottaa 
huomioon suurjännitteisen ilmajohdon suojavyöhyke.

 kaavakarttaan on lisätty määräys: "Alueelle saa rakentaa 
kalliotunneleita energiahuoltoa varten."

Kaupunkisuunnitteluvirasto on muuttanut asemakaava- ja 
asemakaavan muutosehdotusta jatkosuunnittelun johdosta 
seuraavasti:

 kaavakarttaan on lisätty merkintä +2,9 -maanpinnan 
likimääräinen korkeusasema.

 kaavakarttaan on lisätty merkintä: tunneli, jonka kohdalla ei saa 
louhia siten, että tunnelille aiheutuu haittaa.

 Kaavakarttaan on lisätty määräys: "kadun korkeustason 
toteutussuunnittelun yhteydessä tulee ottaa huomioon 
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tulvasuojelu ja ennusteen merenpinnan noususta Hanasaaren 
alueella."

 Kaavakartasta on poistettu määräys: "K-korttelialueella tontille 
tulee rakentaa yksi vähintään 1,2 m syvä, 1,8 m leveä ja 2,2 m 
korkea kadulle avautuva, ovellinen tila yhdyskuntateknisen 
huollon jakokaappeja varten, jossa ei saa olla alapohjaa. Tilan 
tulee mahdollistaa putkivedot vähintään 1,0 m kadunpinnan 
tason alapuolelta."

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

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole 
olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 
Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien kanssa ja 
niitä, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen.

Lisätiedot
Pia Kilpinen, arkkitehti, puhelin: 310 37443

pia.kilpinen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 13.01.2015 § 11

HEL 2013-012526 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella mahdollistetaan 
Vilhonvuorenkadun jatkeen rakentaminen osaksi Kalasataman 
katuverkkoa. Lisäksi mahdollistetaan toimitilarakennuksen 
rakentaminen Sörnäisten rantatien varteen sekä muodostetaan tontti 
Kalasataman jakelusähköasemalle. Kalasataman kokoojakaduksi ja 
eteläosan sisääntulokaduksi rakennettava Vilhonvuorenkadun jatke 
yhdistää Sörnäisten rantatien, Koksikadun ja Parrulaiturin. Se avaa 
kulku- ja näkymäakselin Sörnäisten Kurvista aina merelle asti.

Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota riittäviin tilavarauksiin 
jalankululle ja pyöräilylle.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavaa ja asemakaavan 
muutosta nro 12302 edellä esitetyin huomautuksin.
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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

Ympäristölautakunta 13.01.2015 § 7

HEL 2013-012526 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi 
ympäristökeskus. 

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska se koskee asian 
valmistelua (KuntaL 91 §).

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 16.12.2014 § 143

HEL 2013-012526 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan 
(Sörnäinen) Asemakaavasta ja asemakaavamuutoksesta nro. 12302 
seuraavan lausunnon: 

Raitiotieliikenteen ajojärjestelyissä ja virroitinlinjojen sijoittelussa ja 
istutuksissa ja kadunvarsipysäköintijärjestelyissä 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 §
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Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pekka Ronkainen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31031238

pekka.ronkainen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 11.12.2014

HEL 2013-012526 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:n kannanottoa 
Vilhovuorenkadun jatkeen asemakaavasta ja asemakaavan 
muutoksesta nro 12302. Suunnittelualue rajautuu lännessä Sörnäisten 
rantatiehen, idässä Parrulaituriin ja suunnittelualueen eteläpuolelle 
sijoittuu Hanasaaren voimalaitos.

Vilhonvuorenkadun jatke on joukkoliikenteen yhteys Sörnäisten 
rantatieltä Kalasataman metroasemalle. Kadulla varaudutaan sekä 
linja-autoliikenteeseen että myöhemmin raitioliikenteeseen.

Liikennelaitos on lausunut aiemmin kaavaluonnoksesta 13.5.2014 
seuraavaa: 

HKL:n näkemyksen mukaan suunniteltu raitiotievaraus on hyvä 
säilyttää suunnittelun tässä vaiheessa mukana. Kalasataman 
raitiotielinjauksista ei ole tehty verkostollista suunnitelmaa ja päätöstä, 
joten suunnittelun tässä vaiheessa on syytä varautua siihen, että 
raitiotie voidaan toteuttaa tarvittaessa mille tahansa katuosuudelle 
noudattaen hyvän raitiotieradan suunnitteluperiaatteita. Raitiotierata 
tulee suunnitella siten, että se takaa raitiovaunulle nopean ja 
häiriöttömän kulun omalla kaistallaan. Raitiotien pysäkit tulee 
suunnitella siten, että ne palvelevat mahdollisimman suurta määrää 
matkustajia ja pysäkkiväli pysyy siten riittävän pitkänä nopean 
liikennöinnin tarpeita varten. Kaavoitettaessa rakentamista 
raitiotieradan läheisyyteen tulee kiinnittää huomiota siihen, että 
raitiovaunuliikenteestä aiheutuu aina jonkin verran melua ja tärinää, 
joka saattaa asettaa vaatimuksia ja rajoitteita talojen suunnitteluun ja 
käyttöön. Liikennelaitoksella ei ole tällä hetkellä lisättävää aiemmin 
lausuttuun kannanottoon.

13.5.2014 Lausunto annettu

Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691
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jaakko.laurila(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 9.12.2014

HEL 2013-012526 T 10 03 03

Kiinteistövirasto toteaa, että Sörnäisten asemakaava- ja 
asemakaavamuutosehdotus nro 12302 on tarpeen Vilhonvuorenkadun 
jatkeen toteuttamiseksi. Asemakaava- ja asemakaavamuutosehdotus 
mahdollistaa myös toteuttaa Sörnäisten rantatien laitaan 
kaupunkikuvallisesti merkittävän liike- ja toimitilarakennuksen (12 500 
k-m²) ja Vilhonvuorenkadun jatkeen reunaan uuden jo rakenteilla 
olevan sähköaseman. Vilhonvuorenkadun jatkeen ja liike- ja 
toimitilarakennuksen toteuttaminen edellyttää Suvilahden 
voimalaitoksen vanhan toimistorakennuksen, ABC-deli- ja 
huoltoasemarakennuksen sekä Helsingin Energian 
varastorakennuksen purkamista. 

Kadun ja liike- ja toimitilatontin maanrakennustöissä tulee 
kaavaehdotuksen mukaan varautua maanperän pilaantuneisuuden 
kunnostamiseen noin seitsemällä miljoonalla eurolla. Ehdotuksessa ei 
kuitenkaan ole arvioitu, mitenkä arvioitu maaperän pilaantumisen 
kustannukset jakautuvat liike- ja toimitilatontin ja kadun välillä. Lisäksi 
ehdotuksessa ei käy ilmi, jääkö liike- ja toimitilatontille vanhojen 
rakennusten purun jälkeen voimalaitoksen käyttämiä energiaverkkoja. 
Kiinteistövirasto toteaa, että kaupunkikuvallisesti uuden liike- ja 
toimitilarakennuksen toteutuminen muodostuu haasteelliseksi, mikäli 
maaperän puhdistamisesta ja jäljelle mahdollisesti jäävistä 
energiaverkoista aiheutuvat kustannukset tontin osalta muodostuvat 
merkittäviksi. 

Kiinteistövirastolla ei ole muuten huomautettavaa 
kaavamuutosehdotuksen johdosta.

Lisätiedot
Pasi Lehtiö, toimistopäällikkö, puhelin: 310 36448

pasi.lehtio(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 1.12.2014

HEL 2013-012526 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 14.11.2014
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Sörnäisten asemakaavasta ja asemakaavan muutosehdotuksesta nr. 
12302. Kaupunginmuseo on tutustunut suunnitteluaineistoon, ja 
tarkastelee hanketta rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta.

Suvilahden voimalaitosalue kuuluu Museoviraston listaamien 
Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 
listaukseen RKY 2009. Käsillä oleva kaava-alue rajoittuu RKY-alueen 
lounaisreunaan. 

Suunnitellut uudet rakennukset sijoittuvat kaupunkikuvallisesti 
keskeiselle sijaintipaikalle, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alueiden 
tuntumaan. Kaupunginmuseo pitää tärkeänä, ettei kaavan uusi 
energiahuollon korttelialue olennaisesti heikennä Suvilahden 
tapahtumakentän tai muun kulttuurikeskuksen toimintaa tai 
kehittämistä. Tilanne edellyttää kaupunkikuvallisesti korkeatasoista ja 
ympäristöön sovittuvaa ratkaisua, jossa huomioidaan näkymät 
Suvilahden voimala-alueelle ja vanhojen Suvilahden 
tehdasrakennusten kaupunkikuvallinen asema. Uuden Sörnäisten 
rantatien varren liike- ja toimitilarakennuksen korttelin kohdalle on 
merkitty väistyväksi arkkitehti Lauri Pajamiehen/HKR suunnittelema 
Suvilahden höyryvoimalaitoksen huolto- ja kytkinlaitos vuodelta 1956. 
Rakennusta ei ole merkitty säilytettävien rakennusten joukkoon alueen 
osayleiskaavassa. 

Kaupunginmuseolla ei ole huomauttamista asemakaavan 
muutosehdotuksesta.

Lisätiedot
Mikko Lindqvist, arkkitehti, puhelin: +358 9 310 36973

mikko.lindqvist(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 04.11.2014 § 339

HEL 2013-012526 T 10 03 03

Ksv 0942_4, Vilhonvuorenkatu, karttaruutu H4/R1

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 4.11.2014 päivätyn 10. kaupunginosan (Sörnäinen, Hanasaari, 
Kalasatama) katualueen asemakaavaehdotuksen ja osan 
korttelia 252 sekä satama- ja katualueen asemakaavan 
muutosehdotuksen (muodostuvat uudet korttelit 10649 ja 10650) 
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nro 12302 hyväksymistä

 asemakaavan muutosehdotuksen asettamista nähtäville 30 
päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. 

Samalla lautakunta päätti

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin 
mielipiteisiin

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat 
lausunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen 
vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta 
ehdotuksen sisältöä.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Pia Kilpinen, arkkitehti, puhelin: 310 37443

pia.kilpinen(a)hel.fi
Johanna Iivonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37137

johanna.iivonen(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, melu- ja ilmanlaatuselvitykset, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Helena Färkkilä-Korjus, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 
37325

helena.farkkila-korjus(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi

Rakennusvirasto 23.4.2014

HEL 2013-012526 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1152-00/14 ja 
asemakaavaluonnoksesta 28.4.2014 mennessä.
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Asemakaavan muutosalue sijaitsee 10. kaupunginosassa (Sörnäinen) 
ja koskee osaa korttelista 252 ja satama- sekä katualuetta. 
Muutoksessa muodostuu uudet korttelit 10649 ja 10650. Alue sijaitsee 
itäisessä kantakaupungissa, Suvilahden voimalaitosalueen 
eteläpuolella.

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Kalasataman katuverkon 
täydentyminen, kiireellisen Kalasataman jakelusähköaseman toiminnan 
aloittaminen sekä toimistotalon rakentaminen kaupunkikuvallisesti 
tärkeään paikkaan Helsingin energian alueelle Sörnäisten rantatien 
varrelle. Rakennusoikeus on 1500 k-m2 liike- ja toimitilarakennusten 
korttelialueella ja 820 k-m2 energiahuollon korttelialueella. 
Kalasataman kokoojakaduksi ja eteläosan sisääntulokaduksi 
rakennettava Vilhonvuorenkadun jatke yhdistää Sörnäisten rantatien, 
Koksikadun ja Parrulaiturin. 

Toimitilarakennuksella täydennetään alueen kaupunkikuvaa sekä 
rajataan katualue selkeämmin siten, että Suvilahden RKY-alueen 
rakennukset huomioidaan. Sörnäisten rantatien toisen reunan rajaavat 
pääosin kuusikerroksiset toimisto- ja pienteollisuuskorttelit. 
Asemakaavaan sisällytetään Kalasataman jakelusähköasema. 
Sähköasema palvelee Kalasataman uutta rakennetta. Sähköasemalle 
on myönnetty rakennuslupa 8.10.2013 ja se valmistuu alueelle vuonna 
2015. Asemakaavassa sähköasemalle osoitetaan tontti.

Asemakaavan muutosluonnos on osayleiskaavan vastainen siltä osin, 
että Vilhonvuorenkadun jatkeen toteutuksen kakkosvaihe rakentuu 
energiahuollon alueelle. Kyseinen katualueen osa voidaan toteuttaa 
viimeistään voimalaitostoimintojen poistuttua osa-alueelta.

Vilhonvuorenkadun ja Sörnäisten rantatien risteysalue tulee jatkossakin 
olemaan vilkas, joten jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuteen ja 
toimivuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Jalankulkumassat 
tulevat  olemaan varsin mittavia Suvilahdessa järjestettävien 
tapahtumien aikana. Alueen esteettömyystasosta puhuttaessa olisi 
hyvä käyttää nimitystä "perustason esteettömyyden alue".

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä muuta huomautettavaa 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tai asemakaavaluonnokseen.

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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§ 306
Detaljplaneändring för tomterna 6, 11 och 14 i kvarteret 46016 i 
Sockenbacka (nr 12271, Sliperivägen 2-6 och 10)

HEL 2011-004143 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna detaljplaneändring för tomterna 6, 11 och 14 i kvarteret 
46016 i 46 stadsdelen (Sockenbacka, Sockenbacka företagsområde) 
enligt ritning nr 12271, daterad 29.4.2014, och på de grunder som 
framgår av detaljplanebeskrivningen. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12271 kartta, päivätty 29.4.2014
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12271 selostus, päivätty 

29.4.2014, täydennetty 25.8.2014
3 Viistoilmakuva, 29.4.2014
4 Viistoilmakuva
5 Tilastotiedot
6 Osa päätöshistoriaa, Internet-versio

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
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Helen Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Genom detaljplaneändringen omdisponeras tre tomter från 
kvartersområde för industri- och lagerbyggnader (T) till kvartersområde 
för verksamhetsbyggnader (KTY). Detaljplaneändringen gör det möjligt 
att använda befintliga arbetsplatsbyggnader flexiblare med tanke på 
företagens föränderliga behov. Byggrätten i området ändras inte.

Föredragandens motiveringar

Områdets läge

Området är beläget i mellersta delen av Sockenbacka företagsområde. 

Utgångspunkter

Ägaren till tomterna 46016/11 och 14 och innehavaren av tomten 
46016/6 har anhållit om en sådan detaljplaneändring för sina tre 
industritomter att tomterna omdisponeras från kvartersområde för 
industri- och lagerbyggnader (T) till kvartersområde för 
verksamhetsbyggnader (KTY). Ändringen gör det möjligt att använda 
byggnaderna flexiblare med tanke på företagens föränderliga behov. 

Enligt Generalplan 2002 är det fråga om ett område med 
höghusbebyggelse, som utvecklas med betoning på verksamheter. 
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För tomterna gäller en detaljplan från år 1991. Byggrätten för tomterna 
är angiven tomtvis separat som våningsyta ovanför markytan och 
våningsyta tillåten i källaren. Byggrätten för tomterna motsvarar 
tomtexploateringstalen 2,2–2,78.

På tomterna finns industri- och lagerbyggnader i 5–6 våningar från 
1980- och 1990-talen. Vid Sliperivägen med omgivning finns det 
liknande arbetsplatsbyggnader från olika årtionden.

På alla tre tomter har byggrätten utnyttjats nästan helt och hållet. På 
tomten 46016/14 (Sliperivägen 2–4) planeras ett reparations- och 
ändringsprojekt i huvudsak för kontors- och affärsbruk.

Innehåll i detaljplaneändringen och motiveringar

Tomterna har omdisponerats från kvartersområde för industri- och 
lagerbyggnader (T) till kvartersområde för verksamhetsbyggnader 
(KTY). Den tidigare maximigränsen för kontorslokaler slopas (45 % av 
den byggda våningsytan). Den tidigare bestämmelsen om 
maximihöjden på en byggnad (23 meter) har ersatts med en 
beteckning om maximiantalet våningar (VII). Bilplatsbestämmelsen 
ändras så att den följer de nya detaljplanerna för andra tomter i 
företagsområdet: för verksamhetslokaler minst 1 bp/100 m² vy och 
högst 1 bp/75 m² vy. Efter ändringen är det möjligt att öka antalet 
bilplatser på tomterna genom att bygga om källarlokaler och/eller 
bygga gårdsdäck. Bilplatsskyldigheten gäller inte för underjordiska 
lokaler. Minimiskyldigheten för bilplatser uppfylls därför redan med de 
befintliga platserna. Det ska finnas minst 1 cykelplats/90 m² vy på 
tomten.

I verksamhetsbyggnaderna får affärslokaler förläggas till 
bottenvåningen. Det får finnas sammanlagt högst 500 m² vy för en 
dagligvarubutik på tomten.

Liknande ändringar har godkänts också för andra industritomter i 
området.

För Sockenbacka företagsområde bereds under våren 2014 principer 
för markanvändningen. En kartskiss över principerna för området hölls 
framlagd i januari–februari 2014, och där föreslås kvarteret 46016 bli 
bevarat som arbetsplatsområde. Denna detaljplaneändring följer 
utkastet till principer för markanvändningen.

Konsekvenser av detaljplaneändringen

Då detaljplanen genomförs blir funktionerna i området mångsidigare. 
Byggnaderna i området ändras inte särskilt mycket utåt sett. De 
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eventuella gårdsdäcken påverkar stadsbilden. Möjligheten till fler 
bilplatser har ingen väsentlig inverkan på hur gatunätet fungerar. 
Detaljplaneändringen har inga betydande konsekvenser för grannarna 
och miljön.

Detaljplaneändringen medför inga kostnader för staden.

Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningsarbetet inleddes på ansökan av innehavaren av tomten 
46016/6, Kiinteistö Oy Hiomotie Kymppi, och ägaren till tomterna 
46016/11 och 14, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget 
Varma.

Deltagande och växelverkan har ordnats i enlighet med programmet för 
deltagande och bedömning. Beredningsmaterialet har också varit 
framlagt på Sockenbacka bibliotek.

Det har inte framförts några åsikter i anslutning till beredningen av 
detaljplaneändringen.

I anslutning till beredningen av detaljplaneändringen har samarbete 
bedrivits med de berörda förvaltningarna, affärsverken och 
samkommunerna.

Myndigheternas ställningstaganden innehåller inga påpekanden om 
programmet för deltagande och bedömning eller detaljplaneutkastet. 
Fastighetskontorets tomtavdelning har meddelat att det bör föras 
underhandlingar om ett markanvändningsavtal innan 
detaljplaneändringen godkänns. Myndigheternas ställningstaganden 
och utlåtanden finns som bilaga.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 23.5–23.6.2014. 
Anmärkningar gjordes inte mot förslaget.

Utlåtanden

Fastighetsnämnden, nämnden för allmänna arbeten, miljöcentralen, 
byggnadstillsynsverket, affärsverket Helsingfors Energi, Helen Elnät Ab 
och samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster gav utlåtande 
om förslaget. Byggnadstillsynsverket har meddelat att det inte har 
någonting att yttra i saken. Till nämndbehandlingen av utlåtandena 
hänförde sig inga omröstningar.

I utlåtandena ingår inga invändningar mot förslaget till 
detaljplaneändring. Det har inte heller i övrigt varit behövligt att justera 
förslaget till detaljplaneändring.
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Till slut

Förslaget gäller inte område i statens fastighetsregister.

Till detaljplaneändringen hänför sig ett förfarande med 
markanvändningsavtal. Ett avtal med ägaren till tomterna 46016/11 och 
14 undertecknades 28.10.2015.

Beslutsförslaget motsvarar stadsplaneringsnämndens enhälliga 
framställning. Stadsplaneringskontoret har kompletterat 
detaljplanebeskrivningen med avseende på utlåtandena.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12271 kartta, päivätty 29.4.2014
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12271 selostus, päivätty 

29.4.2014, täydennetty 25.8.2014
3 Viistoilmakuva, 29.4.2014
4 Viistoilmakuva
5 Tilastotiedot
6 Osa päätöshistoriaa, Internet-versio

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Sopimus 3815 

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
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Bilaga 4
Bilaga 5

Helen Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

För kännedom

Kaupunkisuunnitteluvirasto/Koski
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Pelastuslautakunta
Rakennuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.11.2015 § 1092

HEL 2011-004143 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, 
Pitäjänmäen yritysalue) korttelin 46016 tonttien 6, 11 ja 14 
asemakaavan muutoksen 29.4.2014 päivätyn piirustuksen nro 12271 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
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Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 25.8.2014

HEL 2011-004143 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0567_1

46. kaupunginosan (Pitäjänmäen yritysalue) korttelin 46016 tontteja 6, 
11 ja 14 koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta annetut 
lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 29.4.2014 asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutoksessa kolmen tontin käyttötarkoitus muuttuu 
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueesta (T) 
toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY). Asemakaavan muutos 
mahdollistaa olemassa olevien työpaikkarakennusten joustavamman 
käytön yritysten muuttuviin tarpeisiin. Alueen rakennusoikeus ei muutu. 

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
23.5.–23.6.2014.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa kiinteistölautakunta, yleisten töiden lautakunta, 
ympäristökeskus, rakennusvalvontavirasto, Helsingin Energia -
liikelaitos, Helen Sähköverkko Oy sekä Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä. Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa 
asemakaavan muutosehdotuksesta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, ettei lausunnoissa esitetty 
muutoksia asemakaavan muutosehdotukseen.

Kiinteistölautakunta (26.6.2014) toteaa, että kaavamuutoksen käsittelyä 
ei tulisi jatkaa ennen kuin tonttien 46016/11 ja 14 omistajan kanssa on 
tehty sopimus. 

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely, 
joka tulee saattaa päätökseen ennen kaavan hyväksymistä.



Helsingfors stad Protokoll 19/2015 264 (420)
Stadsfullmäktige

Kaj/10
25.11.2015

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

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

Lisätiedot
Siv Nordström, arkkitehti, puhelin: 310 37322

siv.nordstrom(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 26.06.2014 § 377

HEL 2011-004143 T 10 03 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12271 seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutos kohdistuu Pitäjänmäen yritysalueen tonttiin 
46016/6, jonka haltijana on Kiinteistö Oy Hiomotie Kymppi, sekä 
tontteihin 46016/11 ja 14, jotka omistaa Keskinäinen 
työeläkevakuutusyhtiö Varma. Asemakaavan muutoksella tonttien 
käyttötarkoitus muuttuu teollisuus- ja varastorakennusten 
korttelialueesta (T) toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY). Tonttien 
rakennusoikeudet eivät muutu. 

Käyttötarkoituksen muutos korottaa Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö 
Varman omistamien tonttien arvoa merkittävästi, joten 
kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän maapoliittisen päätöksen 
mukaiset neuvottelut tulee käydä tontin omistajan kanssa. 

Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin tonttien 46016/11 
ja 14 omistajan kanssa on tehty sopimus. 

Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotuksen 
johdosta.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Henna Vennonen, tonttiasiamies, puhelin: 310 36464

henna.vennonen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 10.06.2014 § 195

HEL 2011-004143 T 10 03 03

Päätös
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Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi 
ympäristökeskus.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska se koskee asian 
valmistelua (KuntaL 91 §).

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Eeva Pitkänen, johtava ympäristöasiantuntija, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 10.06.2014 § 242

HEL 2011-004143 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutos koskee kolmea teollisuustonttia Pitäjänmäen 
yritysalueen keskiosassa. Tontit sijaitsevat osoitteissa Hiomotie 2–4, 6 
ja 10. 

Tonteilla on 5–6-kerroksiset, 1980- ja 1990-luvuilla rakennetut 
teollisuus- ja varastorakennukset. Tonttien käyttötarkoitus on tarkoitus 
muuttaa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueesta (T) 
toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY). Muutos mahdollistaa 
rakennuksien joustavamman käytön elinkeinojen kehittyviä ja muuttuvia 
tarpeita vastaavasti. Tonttien nykyiset rakennusoikeudet eivät
muutu. 

Asemakaavan muutokseen ei sisälly yleisiä alueita eikä siitä aiheudu 
kustannuksia rakennusvirastolle eikä se vaikuta yleisten alueiden 
viihtyisyyteen tai toimivuuteen.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237
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marko.jylhanlehto(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.04.2014 § 132

HEL 2011-004143 T 10 03 03

Ksv 0567_1, Hiomotie 2-6 ja 10, karttaruutu F5/S3

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 29.4.2014 päivätyn 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, 
Pitäjänmäen yritysalue) korttelin 46016 tonttien 6, 11 ja 14 
asemakaavan muutosehdotuksen nro 12271 hyväksymistä

 asemakaavan muutosehdotuksen asettamista nähtäville 30 
päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. 

Samalla lautakunta päätti

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat 
lausunnot.

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen 
vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta 
ehdotuksen sisältöä.

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

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Siv Nordström, arkkitehti, puhelin: 310 37322

siv.nordstrom(a)hel.fi
Olga Bernitz, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37280

olga.bernitz(a)hel.fi
Lauri Sipilä, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37094

lauri.sipila(a)hel.fi

Rakennusvirasto 5.3.2014

HEL 2011-004143 T 10 03 03
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Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan 1143-00/14 sekä 
kaavaluonnokseen 31.3.2014 mennessä.

Asemakaavan muutos koskee kolmea teollisuustonttia Pitäjänmäen 
yritysalueen keskiosassa. Tontit sijaitsevat osoitteissa Hiomotie 2–4, 6 
ja 10. Tonteilla on 5–6-kerroksiset, 1980- ja 1990-luvuilla rakennetut 
teollisuus- ja varastorakennukset.

Tonttien käyttötarkoitus on tarkoitus muuttaa teollisuus- ja 
varastorakennusten korttelialueesta (T) toimitilarakennusten 
korttelialueeksi (KTY). Muutos mahdollistaa rakennuksien 
joustavamman käytön yritysten muuntuviin tarpeisiin.

Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta eikä asemakaavaluonnoksesta.

Rakennusviraston yhdyshenkilöinä toimivat lisätiedonantajat.

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 19/2015 268 (420)
Stadsfullmäktige

Kj/5
25.11.2015

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

§ 307
Stadens budget för år 2016 och ekonomiplan för åren 2016-2018

HEL 2015-010426 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet.

Behandling

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige behandla detta 
ärende efter ärende nr 10 på föredragningslistan.

Ordföranden föreslog följande handläggningsordning:

Först medges diskussion i ärendet. Eventuella ändringsförslag och 
förslag till hemställningsklämmar ska framställas och understödjas 
under diskussionen. När diskussionen har förklarats avslutad, 
bordläggs ärendet till stadsfullmäktiges följande sammanträde, då 
omröstningarna förrättas.

Handläggningsordningen godkändes.

Ordföranden förklarade diskussionen avslutad och meddelade att 
handläggningen av ärendet fortsätter 2.12.2015.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Matti Malinen, budgetchef, telefon: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna budget för år 2016 och 
ekonomiplan som anvisning för åren 2016–2018.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att budgeten för år 2016 och 
ekonomiplanen för åren 2016–2018 ingår i bilaga 1. Svaren på de av 
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fullmäktigeledamöter väckta budgetmotioner som ska behandlas i
anslutning till budgeten ingår i bilaga 2.

Ett utlåtande från personalkommittén utgör bilaga 3.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Matti Malinen, budgetchef, telefon: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Budgetförslag 2016
2 Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin 

talousarvioaloitteisiin
3 Henkilöstötoimikunnan lausunto 21_10_2015

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Virastot ja liikelaitokset

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1066

HEL 2015-010426 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä ehdotuksen talousarvioksi 
vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 
2016-2018.

Samalla kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginvaltuustolle tehtävän 
esityksen muuttamisen esittelijän kokouksessa tekemien muutosten 
mukaisesti.

Käsittely

09.11.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen



Helsingfors stad Protokoll 19/2015 270 (420)
Stadsfullmäktige

Kj/5
25.11.2015

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

Esittelijä muutti esitystään ennen keskustelun alkamista siten, että 
talousarviota muutetaan kokouksessa pöydillä jaetun liitteen 4 
mukaisesti.

Esittelijä muutti esitystään Lasse Männistön vastaehdotuksen 
mukaisesti.

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset tehdään 
kaupunginvaltuuston esityslistalle.

Palautusehdotus:
Silvia Modig: Asia palautetaan valmisteluun siten, että talousarvioesitys 
vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018 pohjautuu 
keväällä 2015 sovittuun raamiin. Tämän lisäksi tehdään 
toimialakohtaiset lisäykset raamin päälle seuraavasti:

 Sosiaali- ja terveystoimi 19 meur
 Opetustoimi 8,5 meur
 Varhaiskasvatus 2 meur
 Kulttuuritoimi 0,25 meur
 Nuorisotoimi 0,25 meur
 Liikuntatoimi 0,1 meur
 Ympäristötoimi 0,29 meur

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Vastaehdotus:
Lasse Männistö: Muutetaan talousarvioesitystä seuraavasti:

Toimintamenojen määrärahat suhteessa talousarvioesitykseen:

Kohdennetaan määrärahoja 36,8 Meur, josta 29,8 Meur tulee 
lisäyksenä talousarvioesityksen loppusumman päälle.

Uudelleenkohdennuksista 5 Meur syntyy talousarvioesityksen 
kaupunginhallituksen kohdennettavaksi varatusta menovarauksesta, 2 
Meur Staralle asetettavasta tuottavuustavoitteesta, 11 Meur 
väestökirjanpidosta kuluvalla valtuustokaudella poistetuista 1700 
tietymättömissä olevasta poismuuttajasta ja 18,8 Meur äkillisestä 
turvapaikanhakijoiden lisääntymisestä Helsingissä 2800 
turvapaikanhakijalla.

Valtuustostrategian tuottavuustavoitteesta ja investointiraamista 
pidetään kiinni. 
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Toimintamenojen kohdennukset:

Keskushallinnon käyttövaroihin lisätään jakamattomana eränä 10 Meur, 
jonka kohdentamisesta päätetään kaupunginhallituksen päätöksellä. 
Jollei kyseistä määrärahaa ole kokonaan tai osin jaettu maaliskuuhun 
2016 mennessä, määrärahan jaosta päätetään kevään 2016 
raamipäätöksen yhteydessä. Jakamaton erä käytetään erityisesti 
turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edellytysten ja maahanmuuttajien 
hyvän kotouttamisen varmistamiseksi.

Opetusvirasto +9,56 Meur, josta kohdennettuna:

 Koululaisten liikenneopetus 0,08 Meur
 Yksityiskoulujen tontinvuokrat 0,5 Meur
 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus 0,25 Meur

Varhaiskasvatusvirasto +5,1 Meur, josta kohdennettuna:

 Positiivisen diskriminaation raha 0,1 Meur
 Suunnittelussa vuodelle 2016 noudatetaan voimassa olevaa 

lakia. Mikäli varhaiskasvatuslaki muuttuu koskien subjektiivista 
päivähoito-oikeutta ja/tai henkilöstömitoitusta tehdään siitä 
erillinen päätös kaupunginhallituksessa.

Sosiaali- ja terveysvirasto +9,9 Meur, josta kohdennettuna:

 Sotaveteraanien kuntoutus 0,3 Meur
 Vainottujen taiteilijoiden Safe Haven residenssi 0,13 Meur

Muut kohdennukset yht. 2,24 Meur:

 KSV +0,6 Meur , josta voidaan käyttää pyöräilyn edistämiseen 
0,1 Meur eri hallinnon aloilla

 Tanssin talo +0,15 Meur. Hankkeen toteutukseen tähtääviä 
neuvotteluja jatketaan valtion kanssa.

 Arbis +0,1 Meur
 Kulttuuriasiainkeskus +0,2 Meur
 Pelastus +0,27 Meur
 Ympäristö +0,1 Meur
 Kirjasto +0,25 Meur
 Kaupunginorkesteri +0,1 Meur
 Kiinteistö +0,1 Meur, energiatehokkuus- ja 

aurinkosähköselvityksen toteuttamiseksi
 Pakilan nuorisotilan turvaaminen +0,03 Meur, vuokraan 

toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi
 Nuorisoasiainkeskus, kesätyöseteli +0,34 Meur
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Investoinnit:

Toteutetaan Lauttasaaren ala-asteen rakentaminen aikaistetusti, 
tarvittaessa määrärahasiirto valmistellaan kevään 2016 budjettiraamiin. 
Koulujen korjausmääräraha-arvioon lisätään 1,6M€ sisäisenä siirtona 
asukasmäärän lisääntymisestä johtuvan lisääntyneen 
investointitarpeen vuoksi keväällä 2015 varatusta 
investointimäärärahasta. Lisäksi koulujen peruskorjauksien kuten 
Pakilan yläasteen tai uudisrakennusten kuten Vuosaaren, Jätkäsaaren 
tai Tehtaanpuiston koulujen aikaistamisen osalta opetusvirasto 
velvoitetaan tuomaan esitys toteutusaikataulusta raamineuvotteluihin 
mennessä.

Valmistellaan Tukkutorin Pakastamon uudisinvestointi arvioiden 
erilaiset uudet toteuttamismallit, kuten pakastamoyhtiö, jolle 
investointisuunnitelman sisältämän rahoituksen lisäksi voidaan hakea 
osa rahoituksesta vieraan pääoman ehtoisesti.

Kaupunginmuseon muuton varmistamiseen irtaimen omaisuuden 
hankintarahaan 0,2. Tarvittava määräraha etsitään investointeja 
jaksottamalla.

Käynnistetään koulutuksen digitalisaation edistämiseen tähtäävä 
hanke. Ensi vaiheessa toteutetaan koulutuksen ja oppimisen 
digistrategia, jonka valmistelussa hyödynnetään myös ulkopuolisia 
asiantuntijoita. Strategia ja toimenpidesuunnitelmat valmistellaan 
kevään 2016 aikana. Strategia ja toimenpidesuositukset tuodaan 
lautakunnan valmistelun pohjalta kaupunginhallitukseen.

Kannattaja: Otso Kivekäs

Vastaehdotus:
Silvia Modig: esitämme että talousarvioesitys vuodeksi 2016 ja 
taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018 pohjautuu keväällä 2015 
sovittuun raamiin. Tämän lisäksi tehdään toimialakohtaiset lisäykset 
raamin päälle seuraavasti:

 Sosiaali- ja terveystoimi 19 meur
 Opetustoimi 8,5 meur
 Varhaiskasvatus 2 meur
 Kulttuuritoimi 0,25 meur
 Nuorisotoimi 0,25 meur
 Liikuntatoimi 0,1 meur
 Ympäristötoimi 0,29 meur
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Kannattaja: Veronika Honkasalo

1. äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan

EI-ehdotus: Asia palautetaan valmisteluun siten, että talousarvioesitys 
vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018 pohjautuu 
keväällä 2015 sovittuun raamiin. Tämän lisäksi tehdään 
toimialakohtaiset lisäykset raamin päälle seuraavasti:
Sosiaali- ja terveystoimi 19 meur
Opetustoimi 8,5 meur
Varhaiskasvatus 2 meur
Kulttuuritoimi 0,25 meur
Nuorisotoimi 0,25 meur
Liikuntatoimi 0,1 meur
Ympäristötoimi 0,29 meur

Jaa-äänet: 13
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Terhi 
Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura 
Rissanen, Pilvi Torsti, Hannu Tuominen, Mirka Vainikka, Sanna 
Vesikansa

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Silvia Modig

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 13 - 2.

2. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: esitämme että talousarvioesitys vuodeksi 2016 ja 
taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018 pohjautuu keväällä 2015 
sovittuun raamiin. Tämän lisäksi tehdään toimialakohtaiset lisäykset 
raamin päälle seuraavasti:
Sosiaali- ja terveystoimi 19 meur
Opetustoimi 8,5 meur
Varhaiskasvatus 2 meur
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Kulttuuritoimi 0,25 meur
Nuorisotoimi 0,25 meur
Liikuntatoimi 0,1 meur
Ympäristötoimi 0,29 meur

Jaa-äänet: 13
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Terhi 
Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura 
Rissanen, Pilvi Torsti, Hannu Tuominen, Mirka Vainikka, Sanna 
Vesikansa

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Silvia Modig

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän esityksen äänin 13 - 2.

Kahden suoritetun äänestyksen jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi 
liitteen 4 ja Lasse Männistön vastaehdotuksen mukaisesti esittelijän 
muuttaman esityksen.

Silvia Modig ja Veronika Honkasalo jättivät eriävän mielipiteen 
kaupunginhallituksen päätöksestä sekä seuraavat perustelut:

Kaupunginhallituksen talousarvioesitys vuodelle 2016 ei turvaa 
kaupungin peruspalveluita ja uhkaa siten kasvattaa kaupungin terveys- 
ja hyvinvointieroja entisestään. Helsingissä ilmenee jo nyt suurta 
alueellista ja työmarkkina-asemaan perustuuvaa eriarvoisuutta 
asukkaiden välillä. Talousarvioesitys kaventaa omalta osaltaan 
varsinkin ennaltaehkäisevän työn merkitystä sosiaali- ja 
terveystoimessa ja pääpaino siirtyy välttämättömiin korjaaviin 
toimenpiteisiin.  Sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuu budjetissa 
12,7 miljoonan säästö. Kun jo nyt palveluiden tilanne esimerkiksi 
aikuissosiaalityössä, kotihoidossa ja vanhusten palveluissa herättää 
huolta, lisäsäästöt kuormittavat sosiaali- ja terveyspalveluita 
kohtuuttomasti. Varsinkin sosiaali- ja terveystoimessa tilanne on se, 
ettei säästövaraa enää ole. Talousarvioesityksen 2016 mukaan Helsinki 
säilyttää subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja pitää ryhmäkoot 
ennallaan. Budjetti sisältää kuitenkin 2,3 miljoonan säästön 
varhaiskasvatustoimeen, mikä vaikeuttaa tavoitteen täyttämistä. 
Käytännössä tarpeen mukaisen päivähoitopaikan saaminen on 
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haastavaa, kun kunnalliseen päivähoitoon ei ole varattu riittävää 
rahoitusta. Riskinä on myös se, että Helsinki ryhtyy siirtämään entistä 
suurempaa painoarvoa yksityiseen päivähoitoon, joka mahdollistaa 
voittoa tavoittelevien yritysten laajenemisen Helsingin 
varhaiskasvatuksessa. Talousarvioesitys 2016 ei myöskään turvaa 
opetuksen tilannetta ja opetustoimen budjetti ei vastaa lapsimäärän 
kasvua. Kun taustalla on jo useamman vuoden säästöt, uhkaa 
talousarvioesitys kasvattaa ryhmäkokoja entisestään. Myös 
materiaalihankinnoista, avustaja- ja sijaisresursseista joudutaan 
tinkimään. Tämä vaarantaa opetussunnitelman mukaisen opetuksen 
Helsingissä ja vaikuttaa oleellisesti myös kouluviihtyvyyden laskuun. 
Talousarvioesitys ei täten puutu riittävästi kasvavaan 
eriarvoistumiskehitykseen Helsingissä.

Vasemmistoliiton kaupunginhallituksessa tekemän vastaesityksen 
mukaan palvelut olisi mahdollista turvata. Palautus- ja 
vastaesityksemme kaupunginhallituksen kokouksessa 9.11.2015 oli 
seuraava:

”Esitämme että talousarvioesitys vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelma 
vuosiksi 2016-2018 pohjautuu keväällä 2015 sovittuun raamiin. Tämän 
lisäksi tehdään toimialakohtaiset lisäykset raamin päälle seuraavasti: 
Sosiaali ja terveystoimi 19 meur, Opetustoimi 8,5 meur, 
Varhaiskasvatus 2 meur, Kulttuuritoimi 0,25 meur, Nuorisotoimi 0,25 
meur, Liikuntatoimi 0,1 meur, Ympäristötoimi 0,29 meur”.

02.11.2015 Pöydälle

19.10.2015 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 19/2015 276 (420)
Stadsfullmäktige

Kj/11
25.11.2015

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

§ 308
Den av ledamoten Jukka Relander väckta motionen om rivning av 
den damm som skär av Gammelstadsforsens västra gren 

HEL 2014-012194 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Jukka Relander väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saara Kanto, planeringsingenjör, telefon: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
Olavi Veltheim, asemakaavapäällikkö, telefon: 310 37340

olavi.veltheim(a)hel.fi
Anne Mäkinen, yksikön päällikkö, telefon: 310 36486

anne.makinen(a)hel.fi
Hanna Seitapuro, ympäristötarkastaja, telefon: 310 32062

hanna.seitapuro(a)hel.fi

Bilagor

1 Relander Jukka valtuustoaloite Kvsto 8.10.2014 asia 20

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt 22 § i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska en motion som är 
avsedd för behandling i stadsfullmäktige och vars utsatta tid överskrids 
på grund av att stadsstyrelsen beslutar återremittera motionen för ny 
beredning behandlas vid det fullmäktigesammanträde efter den utsatta 
tiden då motioner nästa gång behandlas. På grund av kravet i 
arbetsordningen måste motionen behandlas innan utredningarna som 
gäller förutsättningarna att upphäva skyddet av dammen färdigställs.
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Ledamoten Jukka Relander och 48 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att den damm som skär av Gammelstadsforsens västra gren 
rivs så att skadorna för områdets museivärden förblir så små som 
möjligt.

Stadsstyrelsen har behandlat ärendet 11.5.2015 och 14.9.2015. 
Stadsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 14.9.2015 (851 §) 
återremittera ärendet för ny beredning så att de behövliga 
utredningarna inleds, så att ett förslag om rivning eller bevarande av 
dammen senare kan föreläggas stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.

Stadsstyrelsen konstaterar att skyddsbeteckningarna som gäller i 
Gammelstadsforsens område spelar en väsentlig roll i bestämmandet 
av eventuella åtgärder. En utredning om förutsättningarna att upphäva 
skyddet av dammen har inletts för att utreda möjligheten att riva 
dammen helt eller delvis med tanke på skyddet i detaljplanen och RKY-
beteckningen i området. Stadsstyrelsen underrättas om utredningens 
resultat med fortsatta åtgärder och om omfattningen av de behövliga 
konsekvensbedömningarna med kostnadskalkyler under år 2016.

Motionssvaret har utarbetats i samverkan med stadskansliet, 
stadsplaneringskontoret, stadsmuseet och miljöcentralen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saara Kanto, planeringsingenjör, telefon: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
Olavi Veltheim, asemakaavapäällikkö, telefon: 310 37340

olavi.veltheim(a)hel.fi
Anne Mäkinen, yksikön päällikkö, telefon: 310 36486

anne.makinen(a)hel.fi
Hanna Seitapuro, ympäristötarkastaja, telefon: 310 32062

hanna.seitapuro(a)hel.fi

Bilagor

1 Relander Jukka valtuustoaloite Kvsto 8.10.2014 asia 20

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1048
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HEL 2014-012194 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Jukka Relanderin 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

14.09.2015 Palautettiin

07.09.2015 Pöydälle

11.05.2015 Palautettiin

04.05.2015 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
Olavi Veltheim, asemakaavapäällikkö, puhelin: 310 37340

olavi.veltheim(a)hel.fi
Anne Mäkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 36486

anne.makinen(a)hel.fi
Hanna Seitapuro, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 32062

hanna.seitapuro(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Virastopäällikkö 24.8.2015

HEL 2014-012194 T 00 00 03

Suunnitelmassa käytetään koordinaatistona ETRS-GK25 koordinaatistoa ja N2000

1. Tiivistelmä

Helsingin alueella Vantaanjoki ja sen sivuhaara Keravanjoki sijoittuvat 
lähes koko matkaltaan savikolle. Vantaanjoen alajuoksulla Koskelassa 
ja Viikinmäessä kallio- ja kitkamaa-alueet ympäröivät pääosin jokea, 
mutta paikoin myös näillä alueilla jokiuomassa esiintyy savea. 
Vakavuudeltaan jokien penkereet ovat kriittisiä alueita ja mahdolliset 
sortumavyöhykkeet ovat laaja-alaisia. Vedenpinnan lasku 
Vantaanjoessa heikentää nykyisestään jokipenkereiden 
kokonaisvarmuutta sortumista vastaan. Mikäli Vanhankaupunginkosken 
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padon purkuhanke etenee nykyisestä, on aliveden korkeus pyrittävä 
säilyttämään savialueilla vähintään nykyisellä tasolla.

2. Johdanto

Kyseessä on vastaus lausuntopyyntöön koskien valtuustoaloitetta 
Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkevan padon purkamisesta 
(HEL 2014-012194). Kyse on alustavasta geoteknisestä tarkastelusta, 
jonka tarkoituksena on tuoda esille joen stabiliteettiin liittyviä tekijöitä 
sekä padon purkamiseen liittyviä lähtötietovaatimuksia. Lausunnon 
valmistelussa on kuultu yksikön päällikkö Kari Rantakokkoa 
Uudenmaan ELY keskuksesta sekä geotekniikkapäällikkö Heikki 
Kangasta Vantaan kaupungilta.

3. Pohjasuhdekuvaus

Helsingin alueella Vantaanjoki ja sen sivuhaara Keravanjoki sijoittuvat 
lähes koko matkaltaan savikolle. Vantaanjoen alajuoksulla Koskelassa 
ja Viikinmäessä kallio- ja kitkamaa-alueet ympäröivät pääosin jokea, 
mutta paikoin myös näillä alueilla jokiuomassa esiintyy savea. 
Tarkastelun kohteena olevan padon harja sijoittuu nykyisin noin tasolle 
+6. Alivirtaamatilanteessa joenpinta on lähes vaaterissa Tammistoon ja 
Kirkonkylänkosken alapuolelle saakka.

4. Sortumatarkastelut

Savikolle sijoittuva jokien penkereet ovat geoteknisesti erittäin 
sortumaherkkiä alueita. Sortumismekanismeihin vaikuttavat monet 
tekijät ja yksi näistä on joen vedenpinnan taso. Vesi toimii vastapainona 
sortumaan pyrkivälle maamassalle, joten vedenpinnan aleneminen 
kasvattaa sortumariskiä. Sortumia on tapahtunut jokien syntyhetkestä 
asti ja ajoittain niitä tapahtuu edelleen. Esimerkkinä viimeisimmistä 
rakennetun ympäristön sortumista on kevyenliikenteenväylän sortuma 
Vantaan Ohratiellä vuonna 2012. Koko joen kattavia 
sortumatarkasteluja ei Helsingissä ole tiettävästi tehty. Eräs 
viimeaikaisista yksittäisistä sortumatarkasteluista sijoittuu Helsingin 
Tapaninvainioon Jokipolulle. Siellä maanpinta sijoittuu noin 
korkeustasolle + 9,5, veden pinta noin tasolle +6,5 ja joen pohja noin 
tasolle +1,5. Ns. tehokkailla maaparametreillä laskettuna alueen 
nykyinen kokonaisvarmuus sortumista vastaan on rakennusten 
kohdalla noin 1,85 (pysyvän rakenteen vaadittu arvo ≥ 1,8). Alustavan 
laskelman perusteella voidaan arvioida, että yhden metrin vedenpinnan 
lasku korkeus tällä alueella, pudottaisi sortumisen todennäköisyyttä 
kuvaavan kokonaisvarmuuden arvoon 1,75. ja vastaavasti kahden 
metrin vedenpinnan lasku pudottaisi kokonaisvarmuuden arvoon 1,65.

5. Jatkotoimenpiteet
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Mikäli padon purkuhanke etenee nykyisestä, on aliveden korkeus 
pyrittävä säilyttämään savialueilla vähintään nykyisellä tasolla 
soveltuvin teknisin ratkaisuin, kuten pohjapadoin. Ensiarvoisen tärkeää 
on selvittää padon purkamisen vaikutukset alivedenkorkeuteen sekä 
korkeusmuutosten laajuus.

Mahdolliset sortumatarkastelut edellyttävät joen pohjan luotauksia siinä 
laajuudessa, kun vedenpinnan laskun oletetaan ulottuvan ja 
täydentäviä pohjatutkimuksia on kohdistettava kriittisimmille alueille. 
Jokea ympäröivien maa-alueiden korkeustiedot ovat jo nykyisin 
saatavilla Kiinteistöviraston kaupunkimittausosastolta. Joen pohjan ja 
jokea ympäröivien maanpinnan korkeustietojen perusteella 
geoteknisellä osastolla voidaan arvioida kriittisimpiä alueita, joilla 
suoritetaan lisäpohjatutkimuksia. Sortumatarkastelut tehdään 
korkeustietojen ja pohjatutkimustulosten perusteella.

Lisätiedot
Markku Savolainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 71368

markku.savolainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.08.2015 § 217

HEL 2014-012194 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Vanhankaupunginkosken miljööllä patoineen on pääkaupunkimme 
syntyhistoriaan liittyvänä paikkana huomattava kulttuurihistoriallinen 
arvo. Alueella on toiminut vesivoimaa ja vettä käyttäviä 
tuotantolaitoksia aina kaupungin perustamisesta 1550-luvulta lähtien. 
Vanhimmat kuvalliset dokumentit Vanhankaupunginkosken asutuksesta 
ovat vuodelta 1640 ja ensimmäiset kuvalliset esitykset padosta 
vuodelta 1795. Vanhankaupunginkosken patoon liittyvien 
käyttökuntoisten ja edelleen käytössä olevien turbiinilaitteiden arvo 
osana laajempaa teollisuushistoriallista kokonaisuutta ja osana 
helsinkiläistä teollisuushistoriaa on merkittävä.

Vanhankaupunginkosken pato ympäristöineen sisältyy Museoviraston 
valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 
inventointiin (RKY 2009, Vantaanjokisuun vesi- ja viemärilaitokset). 
RKY 2009 inventointi on vuodesta 2010 ollut maankäyttö- ja 
rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
tarkoittama inventointi kulttuuriympäristöjen osalta.  
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Osana RKY 2009 inventointia Vanhankaupunginkosken alue patoineen 
kuten koko Vantaanjokilaakson maisema-alue on arvioitu 
maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi selvityksessä 
"Missä maat on mainiommat" (Helsinki 2012). Uudenmaan 
kulttuuriympäristöselvitys on tehty osana 2. vaihemaakuntakaavan 
laadintaa.

Vanhankaupunginkosken pato on suojeltu asemakaavalla, joka on 
vahvistettu 28.1.1998. Koski kuuluu asemakaavassa suojeltavaan 
vesialueen osaan, jolla olevat pato- ja siltarakenteet tulee säilyttää tai 
tarvittaessa uusia siten, että ympäristön historiallinen arvo säilyy 
(kaavamääräys s-3). Kaavamääräys on RKY 2009 inventoinnin ja 
alueelle asetettujen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
mukainen.

Vantaanjoki kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Perusteena on joessa 
esiintyvä vuollejokisimpukka, joka on uhanalainen ja rauhoitettu laji.  
Laji esiintyy jokseenkin yhtenäisesti Vanhankaupunginkoskelta aina 
Nukarin koskelle saakka. Lisäksi joella esiintyy saukkoa. 

Niiden arvojen ja lähtökohtien, joiden perusteella kosken rakenteet on 
suojeltu asemakaavalla vuonna 1998, muuttumista tai heikentymistä ei 
voida alueella todeta eikä padon purkamiselle ole historiallisia syitä. 
Kulttuurihistoriallinen arvo tukee alueen virkistyskäyttöä myös 
kalastukseen, ja arvot yhdessä muodostavat 
Vanhankaupunginkoskesta erityisen paikan kaupunkirakenteessa.

Patoa ja siihen liittyvää suojelumääräystä ei voi purkaa ilman 
valtakunnallisten alueiden käyttö- ja suojelutavoitteiden uudelleen 
arviointia eikä ilman alueen asemakaavan muutosta. Niiden arvojen 
mahdollinen uudelleenarviointi, joihin Vanhankaupunginkosken padon 
suojelutavoite perustuu, tulee siis tehdä valtakunnallisella tasolla. 

Alueen nykytilan radikaali muuttaminen edellyttää lausuntoa ELY-
keskukselta, joka kuulee asiassa Museovirastoa. Tässä yhteydessä 
tulevat myös arvioitaviksi padon purkamisen vaikutukset Natura-
alueeseen. Purkamisen haitalliset vaikutukset voivat olla niin suuria, 
että vaikutusten selvittäminen edellyttäisi laissa ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä kerrottua selvittämistä. Maankäyttö- ja 
rakennuslain 24 § asettaa valtion viranomaisille velvoitteen ottaa 
toiminnassaan huomioon valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet, 
edistää niiden toteuttamista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia 
aluerakenteeseen ja alueiden käytön kannalta. 

Padon mahdollinen purkaminen osittain tai kokonaan edellyttää alueen 
maisemaan, virkistysarvoihin, luonnonarvoihin sekä kulttuuriarvoihin 
kohdistuvaa laajamittaista vaikutusten arviointia. Lisäksi tarvitaan 
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selvityksiä mm. vesiolosuhteiden muutoksen vaikutuksista 
pohjasedimentteihin, virtaamiin, kalastoon ja säilyviin rantarakenteisiin, 
mm. niiden vakauteen. Mahdollisen purkamispäätöksen tulee perustua 
perusteellisiin selvityksiin, joihin sisältyy vesiolosuhteiden 
tarkkaileminen myös eri vuodenaikoina. Yleisten töiden lautakunta 
toteaa lausunnossaan 16.6.2015 (§ 306), että asemakaavan 
muutoksen ja kosken ennallistamisen pitää perustua tarkkoihin 
selvityksiin ja suunnitelmiin sekä riittävän laajaan vaikutusten 
arviointiin. 

Vanhankaupunginkoskella on historiallisten arvojen lisäksi huomattavia 
maisemallisia, matkailuun ja virkistykseen liittyviä arvoja ja se kuuluu 
Helsinkipuistona kehitettävään alueeseen. Koska nykytilanteen 
muuttamisen vaikutukset veden virtaukseen, erilaisiin teknisiin 
kysymyksiin ja rakentamiskustannuksiin ovat pääasiassa muiden 
lautakuntien vastuualueilla, seuraavassa vain joitakin 
yleiskommentteja:

Vantaanjoen yksittäisessä haarassa (joki ja kaksi sen 
purkautumishaaraa) tehtävät muutostoimet vaikuttavat kaikkien 
haarojen veden virtaus- ja korkeusolosuhteisiin. Virtaus- ja 
korkeusmuutokset vaikuttavat kaikkiin tavoitteisiin: kalastus, virkistys, 
maisema, kulttuurihistoria, kohtuulliset kustannukset. Vantaanjoen 
virtaamat vaihtelevat voimakkaasti vuosittain ja vuodenajoittain, jolloin 
myös muutostoimien vaikutukset haluttaviin tavoitteisiin vaihtelevat 
voimakkaasti eri ajankohtina. Eri haarojen vesimäärien ja tavoitteiden 
asettaminen voidaan tehdä vasta kunkin haaran 
vedensäätörakenteiden hydraulisten vaihtoehtolaskentojen jälkeen. 
Veden virtaukseen vaikuttavat myös muut rakenteet kuin padot, joten 
myös ne on otettava tarkasteluun jo työn alkuvaiheessa.

Padon purkamisen teknisen suunnittelun ja ympäristövaikutusten 
laajuus ja tarkkuus tulee selvittää tarkemmin ja laatia kustannusarvio, 
mikäli jatkosuunnittelu nähdään tarpeelliseksi. Kustannusarvioon tulisi 
sisällyttää merkittävimmät kustannukset muutostöiden koko 
vaikutusalueelta, joka ulottuu huomattavasti kauemmaksi ylävirtaan 
Kuninkaankartanonsaaren lähiympäristöstä. 

Purkamisen vaikutus joen kalastoon ja vuollejokisimpukoihin on 
arvioitava yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa. Padon 
purkamisen laajemmista ympäristövaikutuksista tulee selvittää 
vaikutukset mm. Pikkukosken uimapaikkaan ja sen säilymisen 
turvaaminen mahdollisen luonnonmukaisen pohjapadon avulla. 
Kaikkiaan kyseessä on vaativa ja suurta tarkkuutta edellyttävä 
suunnitteluprosessi, joka jo pelkästään muutoksen hyväksyttävyyden 
selvittämiseksi vaatii paljon työtä.
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Padon tulevien peruskorjausten kustannusten arviointi on sitä 
hallinnoivien HSY:n ja Helenin asiantuntemus- ja vastuualuetta.

Rakennuslautakunta toteaa lausunnossaan 1.6.2015, että padon 
museaaliset ja kulttuurihistorialliset arvot arvioidaan ennen kaikkea 
kaupunginmuseon toimesta, ja alueella tapahtuvat muutokset tulee 
toteuttaa tiiviissä yhteydessä museoviranomaisten kanssa. Tämä 
koskee myös valtakunnallisia museoviranomaisia, koska kyseessä on 
valtakunnallisesti arvokas kohde. Edelleen rakennusvalvontavirasto 
pitää aiheellisena hankkeen käsittelyä 
kaupunkikuvaneuvottelukunnassa. Koska patoon kajoaminen vaikuttaa 
kaupunkikuvaan yhdessä vanhimmista helsinkiläisistä 
kaupunkimaisemista, käsittely kaupunkikuvaneuvottelukunnassa on 
perusteltua.

Tällä hetkellä Vanhankaupunginkosken padon purkamispäätöstä varten 
ei ole riittävää tietoa ja pelkästään padon purkamiseksi tarvittavien 
teknisten selvitysten tekeminen on mittava työ. 

Vaelluskalojen olosuhteiden parantamiseksi tulee selvittää erilaisia 
vaihtoehtoja ja arvioida niiden kustannuksia, mukaan lukien itäisen 
uoman nousuolosuhteiden parantaminen uoman muotoa, 
pohjarakenteita tai kaltevuutta käsittelemällä tai säätelemällä uoman 
virtaamaa. Samoin tulisi selvittää mahdollisuuksia ajoittaa 
voimalaitoksen käyttöjaksoja niin, että kaloille aiheutuvaa haittaa 
voidaan vähentää.

Edellä olevaan viitaten kaupunkisuunnittelulautakunta ei näe reaalisia 
kulttuurisia, toiminnallisia eikä taloudellisia edellytyksiä padon 
purkamiselle. Mikäli padon purkamista katsotaan tarpeelliseksi selvittää 
edelleen, selvitystyöhön tulee osoittaa erilliset määrärahat.

Lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

18.08.2015 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Outi Silfverberg: Muutetaan kappale 19 muotoon: 
Kaupunkisuunnittelulautakunta puoltaa tarvittavien selvitysten 
tekemistä Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkevan padon 
mahdollisesta purkamisesta. Selvitystyöhön tulee osoittaa erilliset 
määrärahat. 

Kannattaja: Eija Loukoila
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1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan.
EI-ehdotus: Muutetaan kappale 19 muotoon: 
Kaupunkisuunnittelulautakunta puoltaa tarvittavien selvitysten 
tekemistä Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkevan padon 
mahdollisesta purkamisesta. Selvitystyöhön tulee osoittaa erilliset 
määrärahat. 

Jaa-äänet: 5
Hennariikka Andersson, Jape Lovén, Matti Niiranen, Tom Packalén, 
Risto Rautava

Ei-äänet: 4
Eija Loukoila, Outi Silfverberg, Mikko Särelä, Heta Välimäki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 5-4 kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi esittelijän 
ehdotuksen. 

17.03.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Maria Jaakkola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37244

maria.jaakkola(a)hel.fi
Riitta Salastie, arkkitehti, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 5.8.2015

HEL 2014-012194 T 00 00 03

Kaupunginmuseon johtokunta on 24.3.2015 antanut lausunnon Jukka 
Relanderin valtuustoaloitteesta koskien Vanhankaupunginkosken 
länsihaaran sulkevan padon purkamista. Kaupunginhallitus on 
päättänyt palauttaa 11.5.2015 asian uudelleen valmisteltavaksi ja 
asiasta on pyydetty lausunto kaupunginmuseolta.   
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Vanhankaupungin alueella on keskeinen merkitys Helsingin kaupungin 
historiassa. Vanhankaupunginkosken pato on osa Vantaanjokisuun 
vesi- ja viemärilaitosten muodostamaa valtakunnallisesti merkittävää 
rakennettua kulttuuriympäristöä, RKY 2009-kokonaisuutta. Pato on 
suojeltu voimassa olevassa asemakaavassa (1998). 

Helsingin Vanhakaupunki oli Helsingin kaupungin ensimmäinen 
sijaintipaikka vuosina 1550–1640, ennen kuin kaupunki siirrettiin 
nykyiselle paikalleen Vironniemelle. Vanhassakaupungissa on 
Vantaanjoen rannoilla toiminut vesivoimaa ja vettä käyttäviä 
tuotantolaitoksia aina 1550-luvulta lähtien. 1860-luvulla Helsingin 
kaupunki ryhtyi suunnittelemaan Vantaanjoen vesivarojen 
hyödyntämistä ja vesijohtolaitoksen rakentaminen aloitettiin 1870-luvun 
alussa. Vantaanjoen suun länsipuolen uoma on padottu kiinteänä 
osana vesivoimalaitosta, joka otettiin käyttöön vuonna 1876. 
Voimalaitos on osa ainutlaatuista historiallista 
teollisuusperintökokonaisuutta, johon kuuluvat voimalan lisäksi mylly ja 
Kuninkaankartanonsaarella sijaitsevat kaupungin entisen vesilaitoksen 
rakennukset. Nämä laitosrakennukset ovat vuodesta 1972 toimineet 
Tekniikan museon käytössä. Länsirannalle sijoittuvat mylly, 
höyrypumppulaitos ja turbiinipumppulaitos, jotka toimivat nykyään 
voimalamuseona. Alue on huolellisesti kunnostettu ja merkittävä 
kulttuuriympäristö on suosittu virkistysalue.

Vanhankaupunginkosken padolla ja voimalaitoksella on merkittävä 
historiallinen ja teollisuusperintöön liittyvä merkitys, ja ne ovat tärkeä 
osa alueen kulttuurihistoriallista jatkumoa. Padon purkamisella olisi 
merkittäviä vaikutuksia maisemaan, joen virtaukseen ja muita, vielä 
tuntemattomia vaikutuksia mm. jokirantojen rakenteiden kulumiseen tai 
sedimenttien liikkeelle lähtöön liittyen.

Kaupunginmuseon johtokunta totesi lausunnossaan, että mikäli pato 
purettaisiin, tuhoutuisi Helsingin syntysijan tuntumassa merkittävä 
rakennettu kulttuuriympäristö. Kaupunginmuseon johtokunta ei 
puoltanut padon purkamista. Kaupunginmuseolla ei ole asiaan uutta 
täydennettävää johtokunnan lausunnon lisäksi.

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

johanna.bjorkman(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 04.08.2015 § 263

HEL 2014-012194 T 00 00 03

Lausunto
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Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Vanhankaupunginkosken alueella tehtävillä muutostöillä voi olla 
huomattavia vaikutuksia alueen vesiolosuhteisiin ja muuhun luontoon, 
maisemaan, alueen käyttöön sekä rakennettuun ympäristöön. Näitä 
asioita on selvitettävä ennen mahdollista päätöstä padon purkamisesta 
tai muista kalojen nousuun vaikuttavista kunnostustoimista. 

Valtioneuvoston asetuksessa vesitalousasioista (1560/2011) on 
täsmälliset ohjeet siitä, mitä selvityksiä ja suunnitelmia on tehtävä 
vesitaloushankkeita varten. Tässä lausunnossa selvityksiä käsitellään 
pääpiirteissään Vanhankaupunginkosken ja Vantaanjoen olosuhteita 
painottaen. 

Ympäristölautakunnan mielestä Vanhankaupunginkoskella kalojen 
nousuun vaikuttavien toimenpiteiden hyötyjä ja haittoja tulisi arvioida 
esimerkiksi ympäristövaikutusten arviontimenettelyn kaltaisella 
hankevaihtoehtojen vertailulla. Näin saataisiin kattavaa ja 
vertailukelpoista tietoa päätöksentekoa varten. Kunnostuksia varten 
tulisi selvittää niin tarkasti kuin mahdollista, millainen alue oli ennen 
ihmisen vaikutusta. Alkuperäisen luonnontilan tulisi olla 
kunnostustöiden lähtökohtana. Vaikka aluetta ei pystyttäisi enää 
palauttamaan alkuperäisen kaltaiseksi, kunnostussuunnitelmia 
laadittaessa tulisi kunnioittaa alkuperäistä tilaa. 

Vanhankaupunginkoskea kunnostettaessa hankevaihtoehtoina tai 
vaihtoehtoyhdistelmien osina tulisi tarkastella esimerkiksi seuraavia:

- ennallistetaan alue mahdollisimman paljon alkuperäisen kaltaiseksi,
- säilytetään nykyinen tilanne, jolloin voimakkaat nousijat, kuten lohet ja 
meritaimenet pääsevät nousemaan jokeen, 
- estetään veden virtaus padon yli ja turbiinin kautta länsihaarasta 
mereen, jolloin kalojen nousu nopeutuu ja vahingoittuminen vähenee 
tai estyy,
- kunnostetaan itähaara mahdollisimman monen kalalajin nousuun 
sopivaksi,
- puretaan pato ja rakennetaan mahdollisimman monen kalalajin 
nousuun sopiva kalatie länsihaaran kohdalle,
-muita teknisiä järjestelyitä mahdollistaa kalojen nousu Vantaanjokeen, 
estää kalojen tuhoutumista voimalarakenteissa tai järjestää joen veden 
juoksutusta alueella.

Vantaanjoki on liitetty Natura 2000-verkostoon, sillä alueella esiintyy 
vuollejokisimpukkaa ja saukkoa. Koska joillakin 
Vanhankaupunginkoskella tehtävillä toimenpiteillä on todennäköisesti 
merkittäviä haitallisia vaikutuksia näihin lajeihin, on tehtävä Natura-
vaikutusten arviointi. Hankkeella voi olla vaikutuksia myös lähellä 



Helsingfors stad Protokoll 19/2015 287 (420)
Stadsfullmäktige

Kj/11
25.11.2015

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

sijaitsevan Vanhankaupunginlahden lintuvesi –Natura 2000 –alueen 
luontotyyppeihin tai lintuihin, joten tarpeen vaatiessa Natura-arviointi on 
tehtävä myös niiden osalta.  

Suojeltu pato

Helsinki perustettiin Vanhankaupunginkosken alueelle vuonna 1550. 
Sekä Vantaanjoen itä- että länsihaarassa on käytetty hyväksi 
vesivoimaa vuosisatojen ajan. Nykyiset länsihaaran pato ja turbiini 
otettiin käyttöön 1876. Pato ympäröivine rakennuksineen muodostaa 
Vantaanjokisuun vesi- ja viemärilaitokset –nimisen kokonaisuuden, joka 
on valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. Voimassa 
olevassa asemakaavassa padosta sanotaan: ”Suojeltava alueen osa, 
jolla olevat pato- ja siltarakenteet tulee säilyttää tai tarvittaessa uusia 
siten, että ympäristön historiallinen arvo säilyy”. Patoa ympäröivät maa-
alueet ovat muinaismuistoaluetta. 

Hankevaihtoehtoja varten tarvittavat selvitykset

Kunnostamisen päämäärä

Jotta Vanhankaupunginkosken alue voitaisiin ennallistaa, on 
selvitettävä, millainen alue oli luonnontilaisena ennen ihmisen 
aiheuttamia vaikutuksia. Tätä lausuntoa varten on tutkittu kuvia ja 
karttoja, joista vanhimmat ovat 1600-luvulta ja nuorimmat 1900-luvun 
alusta. 

Useimmissa vanhoissa kuvissa ja kartoissa länsihaaran koski on 
piirretty lyhyeksi ja putousmaiseksi, vain muutamien kymmenien 
metrien pituiseksi. Pisimmäksi koskialue on piirretty eräässä vuoden 
1738 kartassa, jossa koski on alle 100 metrin mittainen, 
Kuninkaankartanonsaarta lyhyempi. Samassa kartassa Vantaanjokea 
kuvataan voimakkaasti virtaavaksi joeksi, joka suualueellaan jakautuu 
kahteen haaraan. Haarojen rannat ovat kallioiset, ja molemmissa 
haaroissa on vesivoimaa käyttävä mylly. Vanhoista piirroksista ja 
maalauksista voi päätellä, että todennäköisesti sekä länsi- että 
itähaarassa on aikoinaan ollut niin korkea koski tai voimakas virtaus, 
että se on muodostanut nousuesteen kaloille. On mahdollista, että vain 
voimakkaat nousijat ovat päässeet jokeen. Viimeistään 1800-luvun 
alkuvuosikymmeninä länsihaarassa oli pato, jonka pudotuskorkeus oli 
useita metrejä.

Monissa vanhoissa kartoissa itähaara on piirretty paikoin hyvin 
kapeaksi. Ilmeisesti viimeistään 1800-1900 –lukujen vaihteessa 
itähaaran kallioita räjäytettiin uoman leventämiseksi.
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Kalastusta koskevan kirjallisuuden mukaan Vantaanjoki oli keskiajalla 
hyvä lohijoki. Joelta ja Vanhankaupunginlahdelta on pyydetty myös 
nahkiaista 1700-luvulla. 

Vanhankaupunginkosken alkuperäisen tilan selvittäminen tarkemmin 
vaatii historiallisten lähteiden, kuten karttojen, kuvien ja kalastusta 
koskevien asiakirjojen tutkimista. Aluetta kunnostettaessa tulee 
ratkaista, palautetaanko alue alkuperäiseen luonnontilaan (niin pitkälle, 
kuin se nykyään on enää mahdollista) vai rakennetaanko paikalle 
mahdollisimman monen kalalajin nousuun sopiva keinotekoinen uoma, 
vaikka se ei olisi alueen alkuperäinen tilanne.

Kunnostusten vaatimat toimenpiteet

Vanhankaupunginkoskella mahdollisesti toteutettavat eri 
hankevaihtoehdot vaativat erilaisia selvityksiä toteutuakseen. 
Mittavimmat selvitykset vaatii padon purkaminen, jolla on myös 
suurimmat ympäristövaikutukset. 

Selvitysten tekeminen tapahtuu vaiheittain. Aluksi on tutkittava, 
millaisia toimenpiteitä eri hankevaihtoehtojen toteuttaminen 
käytännössä vaatii, onko toimenpiteiden toteuttaminen alueella 
mahdollista ja millaisiksi olosuhteet toimenpiteiden seurauksena 
muodostuvat. Kun tiedetään, millaisia esimerkiksi alueen vesiuomista 
tulee, voidaan mallintaa veden kulkua alueella. Kun voidaan ennustaa 
veden virtaamaa ja korkeutta, voidaan arvioida niiden vaikutuksia 
muuhun luontoon ja ihmisen toimintaan. 

Vanhankaupunginkoskella tehtävillä toimenpiteillä on sekä välittömiä 
että ajan myötä ilmeneviä seurauksia joen suualuetta laajemmalla 
alueella, joten toimenpiteiden vaikutuksia on tutkittava koskialueen 
lisäksi myös muualla Vantaanjoessa. 

Ranta-alueiden muutokset

Vesi tukee rantojen maaperää, rakennuksia ja rakenteita. Veden 
korkeuden muuttuessa rantojen kantavuus saattaa muuttua, jolloin voi 
syntyä sortumia ja aiheutua turvallisuusriskejä. Esim. padon kohdalla 
veden pinta laskee todennäköisesti useita metrejä. Kantavuuden 
muuttuessa on selvitettävä, missä määrin ja kuinka pitkällä matkalla 
joudutaan tukemaan rantatörmiä, rakennuksia ja rakenteita, kuten 
siltoja.

Veden pinnan muutoksilla ja sortumilla voi olla vaikutusta myös ranta-
alueilla sijaitsevaan kunnallistekniikkaan. Esim. jokeen laskevien 
hulevesiputkien linjauksia joudutaan mahdollisesti muuttamaan ja 
putkia pidentämään veden pinnan laskiessa. On selvitettävä myös 
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ranta-alueiden maisemaan ja luontoon aiheutuvien muutosten laatu ja 
mahdolliset haitat tai hyödyt. 

Alueen kalasto ja kalastusmahdollisuudet

Vanhankaupunginkosken itähaaraan on kunnostettu kalatie, jota pitkin 
vain vahvimmat kalat pääsevät nousemaan Vantaanjokeen. 
Koskialueen läpi kulkee poikasvaiheessa tai lisääntymisvaelluksella 
mm. meritaimen (äärimmäisen uhanalainen), lohi (vaarantunut), 
ankerias (erittäin uhanalainen) ja nahkiainen (silmälläpidettävä). Näistä 
ainoastaan nahkiainen on Vantaanjoen alkuperäistä kantaa. Muut 
kannat on kotiutettu istuttamalla Vantaanjokeen alun perin muista joista 
peräisin olevia kalakantoja. Meressä Vantaanjoen suulla kutee nykyään 
myös vaellussiika (erittäin uhanalainen), joka olisi todennäköisesti 
kotiutettavissa jokeen, jos se pystyisi nousemaan.

Vanhankaupunginkosken alueen nykyisestä kalastosta ja kalojen 
liikkumisesta on puutteelliset tiedot. Vuoden 2014 tutkimusten mukaan 
lohi ja meritaimen nousevat jokeen hyvin itähaaraa pitkin. Asiantuntija-
arvion mukaan myös nahkiainen saattaa vaivoin nousta. Ennen kuin 
kunnostuksia aletaan tehdä, tulee selvittää, mitä kalalajeja alueella 
liikkuu ja missä määrin ne nykyisin nousevat jokeen ja pääsevät joesta 
mereen. On myös arvioitava, millä tavoin eri hankevaihtoehdot 
parantavat eri kalalajien liikkumista ja estävät vahingoittumista.

Kalastuslain mukaan kalatiessä sekä kahdensadan metrin matkalla sen 
ylä- ja alapuolella on kaikenlainen kalastaminen kielletty. Kalastusta ei 
saa myöskään harjoittaa voima- ja muuhun laitokseen vettä johtavassa 
kanavassa eikä sadan metrin matkalla padon alapuolella. Kalastuslain 
tarkoituksena on turvata kalojen pääsy lisääntymisvesilleen. Nykyisin 
kalastus Vanhankaupunginkosken kalatien ja padon läheisyydessä on 
sallittu Ely-keskuksen poikkeusluvalla. Erityisesti, jos 
Vanhankaupunginkosken alueelle rakennetaan uusi kalatie, tulee 
tarkastella kalastusta uudelleen, jotta lain hengen mukainen kalojen 
nousu lisääntymään olisi mahdollista. Mikäli todetaan, että kalastus 
kalatiellä ja sen lähellä ei ole mahdollista, kalastusmahdollisuuksia 
tulee järjestää muualle Vantaanjoen varteen sekä merialueelle. Tulee 
kuitenkin muistaa, että Vanhankaupunginlahden lintuvesi –Natura 2000 
–alueella kalastus on kielletty.

Sedimentit ja niiden liikkuminen

Vuosikymmenien ja -satojen aikana joen mukana on kulkeutunut 
sedimenttiä, jota on kasautunut jokeen padon yläpuolelle sekä mereen 
jokisuun edustalle. Sedimenttien määrä ja laatu tulee selvittää. 
Sedimentit saattavat sisältää haitallisia aineita, jotka on mahdollisesti 
käsiteltävä. Sedimenttien tutkiminen myös Vanhankaupunginlahdella 
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on oleellista, sillä muuttuvat virtaukset saattavat saada pohjaan 
aiemmin kerääntyneet sedimentit liikkeelle. 

Vuollejokisimpukan ja saukon elinolot

Vantaanjoella esiintyy vuollejokisimpukkaa ja saukkoa. Molemmat lajit 
ovat luontodirektiivin liitteen IV lajeja, joiden lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. 
Vuollejokisimpukka on Suomessa uhanalainen ja rauhoitettu 
luonnonsuojelulain nojalla ja saukko rauhoitettu metsästyslain nojalla. 
Alueella tehtävät kunnostustyöt edellyttävät ehdottomasti, että 
vaikutukset vuollejokisimpukkaan ja saukkoon selvitetään. 

Vantaanjoessa elää Euroopan mittakaavassa merkittävä, noin kolmen 
miljoonan yksilön suuruinen vuollejokisimpukkakanta. Patoa lähimpänä 
elävät populaatiot ovat noin 500 m päässä padosta heti Lahdenväylän 
pohjoispuolella. Yksittäisiä yksilöitä on myös lähempänä patoa. Jos 
selvityksissä todetaan, että vuollejokisimpukoita voidaan siirtää 
kunnostettavilta alueilta pois, patoa lähimpänä olevat simpukat 
joudutaan etsimään sukeltamalla ja siirtämään uusille elinalueille 
muualle jokeen. Mikäli vedenpinta kunnostustöiden seurauksena 
laskee hyvin maltillisesti, esim. 2 cm / vrk, kauempana koskialueesta 
olevat simpukat pääsevät itse liikkuen turvaan. Tulee huomioida, että 
rakennustöiden aikaisilla toimilla, kuten työkoneiden ajamisella ja 
hiekan ja soran levittämisellä, voi olla haitallinen vaikutus simpukoihin. 
Simpukoiden siirron onnistumista tulee seurata. 

Sosiaaliset, kulttuuriset ja matkailuun liittyvät vaikutukset

On selvitettävä hankkeen aiheuttamat muutokset joen varren 
asukkaiden ja kauempaa alueelle tulevien matkailijoiden 
mahdollisuuksiin käyttää luonnon virkistyspalveluita. Tällaisia ovat 
esim. melonta-, kalastus- ja ulkoilumahdollisuudet ja niiden 
muuttuminen. Ympäristökeskukseen tulleiden yhteydenottojen mukaan 
ihmisillä on hyvin erilaisia näkemyksiä alueen kehittämisestä. Jopa 
kala- ja kalastusalan harrastajilla ja asiantuntijoilla on erilaisia 
näkökantoja.

Pikkukosken pohjapadon rakentaminen

Pohjapadon rakentamista Pikkukosken uimalan ympärille tulee 
tarkastella alueen muun suunnittelun sekä Natura- ja vesilupaan 
liittyvän arvioinnin yhteydessä. 

Arviointia tehdessä on huomioitava padon vaikutukset 
vuollejokisimpukan ja saukon esiintymiin. Tulee myös tutkia padon 
vaikutus kalastoon sekä selvittää, riittääkö vettä padon alapuolelle 
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pienen virtaaman aikana. Maisemallisesti huomioitavaa on, että 
matalan veden aikana patorakenteet erottuisivat maisemassa. Veden 
laatuun patoaltaassa tulee kiinnittää huomiota terveyssyistä. Tulee 
myös arvioida padon vaikutukset muuhun virkistyskäyttöön, kuten 
melontaan ja kalastukseen.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi

Vanhankaupunginkoskella mahdollisesti toteutettavilla muutostöillä voi 
olla laajoja vaikutuksia luontoon ja eri käyttäjäryhmiin. Eri 
hankevaihtoehtojen yhteiskunnallista kannattavuutta tulisi vertailla 
kustannus-hyöty –analyysin avulla. Analyysin avulla voidaan selvittää, 
mikä hankevaihtoehdoista on kannattavin toteuttaa, kun tarkastellaan 
pitkän aikavälin kokonaisvaikutuksia. Hanke on kannattava toteuttaa, 
jos sen yhteiskunnalliset kokonaishyödyt ovat kustannuksia 
suuremmat.

Kustannus-hyöty –analyysissä määritetään hankkeiden nettonykyarvot, 
joissa huomioidaan hankkeiden kaikki odotettavissa olevat hyödyt ja 
kustannukset. Myös ne vaikutukset, joilla ei ole markkina-arvoa, 
pyritään arvottamaan rahamääräisin mittarein. Näitä vaikutuksia ovat 
esimerkiksi virkistysmahdollisuudet. Kustannus-hyöty –analyysin 
toteuttaminen edellyttää useita taustaselvityksiä, ja analyysiä varten 
voidaan tehdä myös uusia, esim. arvottamista koskevia tutkimuksia.

Selvitysten tekemiseen kuluva aika ja hinta

Padon purkamisen eli laajimman hankevaihtoehdon mukaisten kaikkien 
selvitysten tekemiseen kuluu todennäköisesti ainakin kaksi vuotta, 
mutta mahdollisesti pitempäänkin. Kaikkien selvitysten ja suunnitelmien 
hinta noussee satoihin tuhansiin euroihin. Hintaan vaikuttaa, mitä 
lopulta päädytään selvittämään ja kuinka laajalla alueella selvityksiä 
tehdään sekä mitä tietoa on jo valmiina ja mitä joudutaan hankkimaan. 

Hankeluvan hakeminen

Vesilain mukaan vesitaloushankkeisiin tarvitaan lupa, jos hanke voi 
muuttaa mm. vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta, virtaamaa, 
rantaa tai vesiympäristöä. Hanke ei saa myöskään loukata yleistä tai 
yksityistä etua tai edun on oltava huomattava menetyksiin nähden.

Mahdollisen luvan Vanhankaupunginkosken vesitaloushankkeille 
myöntää Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lupahakemukseen tulee 
liittää hallituksen asetuksen vesitalousasioista (1560/2011) mukaiset 
selvitykset ja suunnitelmat. 

Valitusoikeus
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Vesilain mukaiseen päätökseen voi hakea muutosta mm. 

- asianosainen,
- rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, 
terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden 
edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella 
kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät,
- vesitaloushankkeen sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella 
hankkeen ympäristövaikutukset ilmenevät ja 
- valtion valvontaviranomainen sekä hankkeen sijaintikunnan ja 
vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Käsittely

04.08.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Kappaleeksi 5:
Vanhankaupunginkoskea kunnostettaessa hankevaihtoehtoina tai 
vaihtoehtoyhdistelmien osina tulisi tarkastella esimerkiksi seuraavia:

Kannattaja: Tuula Palaste-Eerola

Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Kappaleen 6 loppuun uutena listan kohtana:
-muita teknisiä järjestelyitä mahdollistaa kalojen nousu Vantaanjokeen,  
estää kalojen tuhoutumista voimalarakenteissa tai järjestää joen veden 
juoksutusta alueella

Kannattaja: Tuula Palaste-Eerola

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä vastaehdotukset.

14.04.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

24.03.2015 Pöydälle

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Hanna Seitapuro, vs. kaupunkiekologi, puhelin: +358 9 310 32062

hanna.seitapuro(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 16.06.2015 § 306

HEL 2014-012194 T 00 00 03
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Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunginvaltuutettu Jukka Relander ja 48 muuta 
kaupunginvaltuutettua ovat tehneet aloitteen Vanhankaupunginkosken 
länsihaaran padon purkamisesta ja kosken ennallistamisesta muun 
muassa vaelluskalojen elinolojen parantamiseksi. Aloitteen tekijöiden 
mukaan padon purkaminen ja kosken ennallistaminen mahdollistaisi 
ensiluokkaisen elinympäristön ja lisääntymisalueen vaelluskaloille ja 
parantaisi alueen virkistysarvoa. 

Yleisten töiden lautakunta antoi aloitteesta lausunnon 23.4.2015 
(144§). Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen 
valmisteltavaksi 11.5.2015 (495§).

Vanhankaupunginkosken länsihaaran pato on suojeltu 
kaavamääräyksellä. Padon mahdollinen purkaminen kokonaan tai 
osittain vaatii asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muuttamisen 
tarpeen arviointi, muutoksen valmistelu ja tarvittavien selvityksien 
laatiminen kuuluu kaupunkisuunnitteluviraston vastuulle. 
Rakennusvirasto tekee asian valmistelussa yhteistyötä 
kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.

Yleisten töiden lautakunta toteaa edelleen, että 
Vanhankaupunginkosken vaelluskannan vahvistaminen ja 
virkistysarvon kehittäminen on kannatettavaa ja selvittämisen arvoista. 
Mahdollisen asemakaavan muutoksen ja kosken ennallistamisen pitää 
perustua tarkkoihin selvityksiin ja suunnitelmiin sekä riittävän laajaan 
vaikutusten arviointiin.  

Käsittely

16.06.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Kappale 5, ensimmäinen virke muutetaan muotoon:
"Yleisten töiden lautakunta toteaa edelleen, että 
Vanhankaupunginkosken vaelluskannan vahvistaminen ja 
virkistysarvon kehittäminen on kannatettavaa ja selvittämisen arvoista."

24.03.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440
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petri.arponen(a)hel.fi
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi

Rakennusvalvontavirasto 1.6.2015

HEL 2014-012194 T 00 00 03

Rakennusvalvontavirasto lähtee siitä, että padon museaaliset ja 
kulttuurihistorialliset arvot arvioidaan ennen kaikkea kaupunginmuseon 
toimesta. Vanhankaupungin alue on historiallisinta Helsinkiä, jossa 
tapahtuvat muutokset tulee toteuttaa tiiviissä yhteydessä 
museoviranomaisten kanssa.

Rakennusvalvontavirasto ei myöskään ota kantaa padon merkitykseen 
kalakantojen kannalta.

Sen sijaan virasto kiinnittää huomiota siihen, että padon mahdollinen 
purkaminen edellyttänee maankäyttö- ja rakennuslain mukaista 
toimenpidelupaa. Asiasta säädetään ko. lain 126 a §:ssä. Pykälän 1 
momentin 5 kohta koskee vesirajalaitteita, joiden toteuttaminen on 
toimenpideluvanvaraista. Kuitenkin, jos toimenpide perustuu 
oikeusvaikutteiseen kaavaan tai katusuunnitelmaan ei toimenpidelupaa 
saman pykälän 2 momentin mukaan tarvita. Padon purkaminen saattaa 
myös edellyttää vesilain mukaista menettelyä.

Vaikka lupaa ei tarvittaisikaan, pitää rakennusvalvontavirasto 
aiheellisena hankkeen käsittelyä kaupunkikuvaneuvottelukunnassa. 
Käsittely neuvottelukunnassa olisi hyödyllistä jo sen vuoksi, koska 
neuvottelukunnassa on edustus myös kaupunginmuseosta. 

Lopuksi virasto kiinnittää huomiota siihen, että jos lopputuloksena on 
padon purkaminen, tulee sen joka tapauksessa tapahtua pätevien ja 
kelpoisiksi todettujen suunnittelijoiden toimesta laadittujen 
suunnitelmien pohjalta.  

Lisätiedot
Kai Miller, Yli-insinööri, puhelin: +358500605893

kai.miller(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 26.03.2015 § 68

HEL 2014-012194 T 00 00 03
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Lausunto

Liikuntalautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Vantaanjokisuun länsihaaran padon purkamisen kokonaisvaikutukset 
tulee selvittää tarkasti. Etenkin Vantaanjokisuun länsihaaran padon 
purkamisen kalataloudelliset, -suojelulliset ja matkailuelinkeinolliset 
perusteiden tulee olla keskeisinä tekijöinä padon tulevaisuudesta 
päätettäessä.

Vantaanjokea on kunnostettu kalataloudellisin perustein 30 vuoden 
ajan. Joen pääuoma mereltä Riihimäen Erkylänjärveen on tehty 
vaelluskelpoiseksi taimenelle sekä lohelle poistamalla ja ohittamalla 
useita vaellusesteitä, kunnostamalla koskia ja istuttamalla 
vaelluskalojen poikasia. Tämän lisäksi lukuisia sivujokia sekä 
kymmeniä sivupuroja on kunnostettu ja kunnostetaan vuosittain 
vaelluskalojen kudulle suotuisiksi. Kunnostuksia ovat rahoittaneet mm. 
alueellinen kalatalousviranomainen, kunnat, vapaaehtoisjärjestöt ja 
yritykset. 

Padon kohtalosta päätettäessä tulee huomioida myös se, että 
Euroopan unionin vesipuitedirektiivi velvoittaa palauttamaan vesistöt 
mahdollisimman luonnontilaisiksi. Luonnontilaisuuteen kuuluu 
oleellisesti myös jatkuvuus eli vesieliöstöjen esteetön pääsy jokea 
pitkin. 

Siikojen ja särkikalojen nousu Vantaanjokeen

Vantaanjoen suualueelle istutetaan vuosittain 150 - 200 000 kesän 
vanhaa vaellussiikaa. Siiat palaavat jokisuuhun 3 - 5 vuoden kuluttua 
istutuksesta syys - marraskuussa. Siikojen ei ole todettu nousevan 
Vantaanjokeen, koska itäisen suuhaaran kalaporras on niille liian jyrkkä 
ja koska läntisessä haarassa sijaitseva pato estää osaltaan niiden 
nousun kokonaan. 

Siikoja on jo vuosia kalastettu lippoamalla Vanhankaupunginkosken 
muureilta. Lippoaminen on erittäin suosittu kalastusmuoto ja saaliiksi 
saadaan vuosittain tuhansia siikoja. Lippoamalla saadut lohet ja 
taimenet on vapautettava. 

Lippoamisen, kuten koko muunkin kalastusharrastuksen, sekä 
matkailuelinkeinolle koituvat vaikutukset tulee arvioida ennen päätöstä 
padon purusta.

Särkikaloista lähinnä vimpa ja toutain virtakutuisina yrittävät nousta 
Vantaanjokeen ja osa vimpoista siinä onnistuukin. Toutainta esiintyy 
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istutusten ansiosta runsaasti Vanhankaupunginlahdella ja -suvannossa. 
Toutain vaatii noustakseen loivempia virtoja kuin Vanhankaupungin 
itäkoskessa. Padon purkamisen vaikutukset näiden kalojen nousulle on 
selvitettävä ennen päätöstä padon purusta. 

Muita loivemmasta nousukoskesta hyötyviä lajeja ovat mm. ankerias ja 
nahkiainen, joiden nousua ja istutuksia Vantaanjokeen pitää tutkia 
tavoitteena selvittää eri vaihtoehdot nousuesteiden poistamiseksi.  

Helenin vesivoimalan vaikutukset

Vantaanjoen länsihaaran yhteydessä toimiva vesivoimala ja pato 
vaikuttavat kalojen nousuun joen virtaaman mukaan. Mitä enemmän 
vettä kalojen nousun aikaan länsihaaran kautta kulkee, sitä useampi 
kala ui virtausta vasten padolle. Tällöin kalat jäävät hyppimään patoa 
vasten ja kaikki yksilöt eivät löydä tietänsä itähaaralle. Kuolleita 
vesiturbiinien murskaamia ankeriaita on tavattu voimalan alta jo vuosia. 
Kyse on joistakin kymmenistä yksilöistä vuosittain. Ankeriaat ovat 
peräisin Tuusulanjärven ja Rusutjärven istutuksista.

Voimalaan liittyvä uusi ilmiö on Vantaanjoesta keväisin vaeltavat 
taimenenpoikaset, joista osa saattaa ankeriaiden tavoin joutua 
voimalan turbiiniin. Kevään 2015 aikana, jolloin vaellus mereen 
tapahtuu, on tarkoitus selvittää alas laskeutuvien taimenenpoikasten 
määrää ja vaellusaikaa. Helenin kanssa on tarvittaessa neuvoteltava 
uusista voimalan käyttörajoituksista ennen päätöstä alueelle 
kohdistuvista laajemmista toimenpiteistä.

Padon purkamisen muista vaikutuksista

Padon rakentamisen jälkeisenä aikana on Vantaanjoen 
suvantomaiseen uomaan saattanut kasautua sedimenttikerrostumia, 
jotka voivat sisältää jokivarren teollisuuden laskemien jätevesien 
myrkkyjäämiä. Ennen padon purkupäätöstä on tämäkin asia 
selvitettävä.

Pikkukosken uimaranta on lähellä jokisuuta. Padon purkaminen 
vapauttaisi Pikkukoskelle asti ulottuvan koskialueen. Täten padon 
purkamisella tulee olemaan vaikutuksia veden korkeuteen. Padon 
purkaminen ja veden korkeuden säätelymahdollisuudet esimerkiksi 
pohjapadoilla on selvitettävä, kuten myös vaikutukset melontaan sekä 
joen muuhun virkistyskäyttöön.

Kaupunki on tähän mennessä kohdistanut taloudellisia panoksia 
kosken itähaaran kunnostamiseen ja kalastuksen järjestelyyn alueella. 
Vanhankaupunginkosken ja suvannon kalastusalue on yksi Helsingin 
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tärkeimmistä. Padon purkamisen vaikutukset koko kyseisen alueen 
kalastus-, lajiensuojelu- ja matkailuelinkeinolle on selvitettävä.

Käsittely

26.03.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Riku Ahola: Vastaehdotus: Ahola, Riku

Liikuntalautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Vantaanjokisuun länsihaaran padon purkamisen kokonaisvaikutukset 
tulee selvittää tarkasti. Etenkin Vantaanjokisuun länsihaaran padon 
purkamisen kalataloudelliset, -suojelulliset ja matkailuelinkeinolliset 
perusteiden tulee olla keskeisinä tekijöinä padon tulevaisuudesta 
päätettäessä.

Vantaanjokea on kunnostettu kalataloudellisin perustein 30 vuoden 
ajan. Joen pääuoma mereltä Riihimäen Erkylänjärveen on tehty 
vaelluskelpoiseksi taimenelle sekä lohelle poistamalla ja ohittamalla 
useita vaellusesteitä, kunnostamalla koskia ja istuttamalla 
vaelluskalojen poikasia. Tämän lisäksi lukuisia sivujokia sekä 
kymmeniä sivupuroja on kunnostettu ja kunnostetaan vuosittain 
vaelluskalojen kudulle suotuisiksi. Kunnostuksia ovat rahoittaneet mm. 
alueellinen kalatalousviranomainen, kunnat, vapaaehtoisjärjestöt ja 
yritykset. 

Padon kohtalosta päätettäessä tulee huomioida myös se, että 
Euroopan unionin vesipuitedirektiivi velvoittaa palauttamaan vesistöt 
mahdollisimman luonnontilaisiksi. Luonnontilaisuuteen kuuluu 
oleellisesti myös jatkuvuus eli vesiseliöstöjen esteetön pääsy jokea 
pitkin. 

Siikojen ja särkikalojen nousu Vantaanjokeen

Vantaanjoen suualueelle istutetaan vuosittain 150 - 200 000 kesän 
vanhaa vaellussiikaa. Siiat palaavat jokisuuhun 3 - 5 vuoden kuluttua 
istutuksesta syys - marraskuussa. Siikojen ei ole todettu nousevan 
Vantaanjokeen, koska itäisen suuhaaran kalaporras on niille liian jyrkkä 
ja koska läntisessä haarassa sijaitseva pato estää osaltaan niiden 
nousun kokonaan. 

Siikoja on jo vuosia kalastettu lippoamalla Vanhankaupunginkosken 
muureilta. Lippoaminen on erittäin suosittu kalastusmuoto ja saaliiksi 
saadaan vuosittain tuhansia siikoja. Lippoamalla saadut lohet ja 
taimenet on vapautettava. 
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Lippoamisen, kuten koko muunkin kalastusharrastuksen, sekä 
matkailuelinkeinolle koituvat vaikutukset tulee arvioida ennen päätöstä 
padon purusta.

Särkikaloista lähinnä vimpa ja toutain virtakutuisina yrittävät nousta 
Vantaanjokeen ja osa vimpoista siinä onnistuukin. Toutainta esiintyy 
istutusten ansiosta runsaasti Vanhankaupunginlahdella ja -suvannossa. 
Toutain vaatii noustakseen loivempia virtoja kuin Vanhankaupungin 
itäkoskessa. Padon purkamisen vaikutukset näiden kalojen nousulle on 
selvitettävä ennen päätöstä padon purusta. 

Muita loivemmasta nousukoskesta hyötyviä lajeja ovat mm. ankerias ja 
nahkiainen, joiden nousua ja istutuksia Vantaanjokeen pitää tutkia 
tavoitteena selvittää eri vaihtoehdot nousuesteiden poistamiseksi.  

Helenin vesivoimalan vaikutukset

Vantaanjoen länsihaaran yhteydessä toimiva vesivoimala ja pato 
vaikuttavat kalojen nousuun joen virtaaman mukaan. Mitä enemmän 
vettä kalojen nousun aikaan länsihaaran kautta kulkee, sitä useampi 
kala ui virtausta vasten padolle. Tällöin kalat jäävät hyppimään patoa 
vasten ja kaikki yksilöt eivät löydä tietänsä itähaaralle. Kuolleita 
vesiturbiinien murskaamia ankeriaita on tavattu voimalan alta jo vuosia. 
Kyse on joistakin kymmenistä yksilöistä vuosittain. Ankeriaat ovat 
peräisin Tuusulanjärven ja Rusutjärven istutuksista.

Voimalaan liittyvä uusi ilmiö on Vantaanjoesta keväisin vaeltavat 
taimenenpoikaset, joista osa saattaa ankeriaiden tavoin joutua 
voimalan turbiiniin. Kevään 2015 aikana, jolloin vaellus mereen 
tapahtuu, on tarkoitus selvittää alas laskeutuvien taimenenpoikasten 
määrää ja vaellusaikaa. Helenin kanssa on tarvittaessa neuvoteltava 
uusista voimalan käyttörajoituksista ennen päätöstä alueelle 
kohdistuvista laajemmista toimenpiteistä.

Padon purkamisen muista vaikutuksista

Padon rakentamisen jälkeisenä aikana on Vantaanjoen 
suvantomaiseen uomaan saattanut kasautua sedimenttikerrostumia, 
jotka voivat sisältää jokivarren teollisuuden laskemien jätevesien 
myrkkyjäämiä. Ennen padon purkupäätöstä on tämäkin asia 
selvitettävä.

Pikkukosken uimaranta on lähellä jokisuuta. Padon purkaminen 
vapauttaisi Pikkukoskelle asti ulottuvan koskialueen. Täten padon 
purkamisella tulee olemaan vaikutuksia veden korkeuteen. Padon 
purkaminen ja veden korkeuden säätelymahdollisuudet esimerkiksi 
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pohjapadoilla on selvitettävä, kuten myös vaikutukset melontaan sekä 
joen muuhun virkistyskäyttöön.

Kaupunki on tähän mennessä kohdistanut taloudellisia panoksia 
kosken itähaaran kunnostamiseen ja kalastuksen järjestelyyn alueella. 
Vanhankaupunginkosken ja suvannon kalastusalue on yksi Helsingin 
tärkeimmistä. Padon purkamisen vaikutukset koko kyseisen alueen 
kalastus-, lajiensuojelu- ja matkailuelinkeinolle on selvitettävä.

Kannattajat: Seppo Lampela

Vastaehdotus:
Joonas Lyytinen: Aholan vastaesityksen mukaan, paitsi:

Lisätään ennen otsikkoa "Siikojen ja särkikalojen nousu 
Vantaanjokeen" lause:

Mikäli selvitysten nojalla ei padon purkamiselle löydy pakottavia esteitä, 
tulee pato purkaa.

Ja uusi kappale:

Kulttuurihistorialliset arvot

Mahdollinen padon purkaminen ei vaikuttaisi oleellisesti alueen 
kulttuurihistorialliseen miljööseen, koska sekä 
vesivoimalaitosrakennuksen ulkoasu sekä Kuninkaankartanon saaren 
rakennukset säilyisivät nykyisessä muodossaan. Padon purkamista 
selvitettäessä voidaan myös harkita osittaista ratkaisua, jossa patoon 
avataan vain aukko joen vapaata virtaamista varten jos se 
kulttuurihistoriallisista syistä katsotaan tarpeelliseksi. 

Kannattajat: Sallamaari Muhonen

Vastaehdotus:
Riitta Hämäläinen-Bister: Vantaanjokisuun länsihaaran padon 
purkamisen aiheuttamat kokonaisvaikutukset tulee selvittää tarkasti. 
Erityisesti Vantaanjokisuun länsihaaran padon purkamisen 
kalataloudelliset- ja suojelulliset sekä elinkeinotoimintaan liittyvät 
selvitykset ja suojelupäätökset tulevat olla keskeisinä tekijöinä padon 
tulevaisuudesta päätettäessä.

Vantaanjokea on kunnostettu kalataloudellisin perustein 30 vuoden 
ajan. Joen pääuoma mereltä Riihimäen Erkylänjärveen on tehty 
vaelluskelpoiseksi poistamalla sekä ohittamalla useita vaellusesteitä, 
kunnostamalla koskia ja istuttamalla vaelluskalojen poikasia. Tämän 
lisäksi lukuisia sivujokia sekä kymmeniä sivupuroja on kunnostettu ja 
kunnostetaan vuosittain vaelluskalojen kudulle suotuisiksi. 
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Kunnostuksia ovat rahoittaneet mm. alueellinen 
kalatalousviranomainen, kunnat, vapaaehtoisjärjestöt ja yritykset.  

Siikojen ja särkikalojen nousu Vantaanjokeen

Vantaanjoen suualueelle istutetaan vuosittain 150 - 200 000 
kesänvanhaa vaellussiikaa. Siiat palaavat jokisuuhun 3 -5 vuoden 
kuluttua istutuksesta syys - marraskuussa. Siikojen ei ole todettu 
nousevan Vantaanjokeen, sillä itäisen suuhaaran kalaporras on niille 
liian jyrkkä ja läntisessä haarassa sijaitseva pato estää osaltaan niiden 
nousun kokonaan. Siikoja on jo vuosia kalastettu lippoamalla 
Vanhankaupunginkosken muureilta. Lippoaminen on erittäin suosittu 
kalastusmuoto ja saaliiksi saadaan vuosittain tuhansia siikoja. 
Lippoamalla saadut lohet ja taimenet on vapautettava. Lippoamisen, 
kuten koko muunkin kalastusharrastuksen sekä –matkailuelinkeinolle 
koituvat vaikutukset tulee arvioida ennen päätöstä padon purusta.

Särkikaloista lähinnä vimpa ja toutain virtakutuisina yrittävät nousta 
Vantaanjokeen osan vimmoista onnistuessakin. Toutainta esiintyy 
istutusten ansiosta runsaasti Vanhankaupunginlahdella ja -suvannossa. 
Toutain vaatii noustakseen loivempia virtoja kuin Vanhankaupungin 
itäkoskessa. Padon purkamisen vaikutukset näiden kalojen nousulle on 
selvitettävä ennen päätöstä padon purusta. Muita loivemmasta 
nousukoskesta hyötyviä lajeja ovat mm. ankerias ja nahkiainen, joiden 
nousua ja istutuksia Vantaanjokeen pitää tutkia lähtökohtana eri 
vaihtoehdot nousuesteiden poistamiseksi.  

Helenin vesivoimalan vaikutukset

Vantaanjoen länsihaaran yhteydessä toimiva vesivoimala ja pato 
vaikuttavat kalojen nousuun joen virtaaman mukaan. Mitä enemmän 
vettä kalojen nousun aikaan länsihaaran kautta kulkee, sitä useampi 
kala ui virtausta vasten padolle. Tällöin kalat jäävät hyppimään patoa 
vasten ja kaikki yksilöt eivät löydä tietänsä itähaaralle. Kuolleita 
ankeriaita, vesiturbiinien murskaamana, on tavattu voimalan alta jo 
vuosia. Kyse on joistakin kymmenistä yksilöistä vuosittain. Ankeriaat 
ovat peräisin Tuusulanjärven ja Rusutjärven istutuksista.

Uutena asiana voimalan suhteen ovat Vantaanjoesta keväisin vaeltavat 
taimenenpoikaset, joista osa saattaa ankeriaiden tavoin joutua 
voimalan turbiiniin. Kevään 2015 aikana on tarkoitus selvittää alas 
laskeutuvien taimenenpoikasten määrää ja aikaa, jolloin vaellus 
mereen tapahtuu. Helenin kanssa on tarvittaessa neuvoteltava uusista 
voimalan käyttörajoituksista ennen päätöstä alueelle kohdistuvista 
laajemmista toimenpiteistä.

Padon purkamisen muista vaikutuksista
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Padon rakentamisen jälkeisenä aikana on Vantaanjoen 
suvantomaiseen uomaan saattanut kasautua sedimenttikerrostumia, 
jotka voivat sisältää jokivarren teollisuuden laskemien jätevesien 
myrkkyjäämiä. Ennen padon purkupäätöstä myös tämä asia on 
selvitettävä.

Pikkukosken uimaranta on lähellä jokisuuta. Padon purkaminen 
vapauttaisi Pikkukoskelle asti ulottuvan koskialueen. Täten padon 
purkamisella saattaa olla vaikutuksia veden korkeuteen. Padon 
purkaminen ja veden korkeuden säätelymahdollisuudet esimerkiksi 
pohjapadoilla on selvitettävä, kuten myös vaikutukset melontaan sekä 
joen muuhun virkistyskäyttöön.

Voimalaitos rakennusten ja patomuuriin littyvät suojelupäätökset on 
myös ensisijaisia selvitämisasioita.

Kaupunki on tähän mennessä kohdistanut taloudellisia panoksia 
kosken itähaaran kunnostamiseen ja kalastuksen järjestelyyn alueella. 
Vanhankaupunginkosken ja suvannon kalastusalue on yksi Helsingin 
tärkeimmistä. Padon purkamisen vaikutukset koko kyseisen alueen 
kalastus-, lajiensuojelu- ja matkailuelinkeinolle on selvitettävä

Kannattajat: Jukka Järvinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Vastaehdotus: Ahola, Riku 
Liikuntalautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 
Vantaanjokisuun länsihaaran padon purkamisen kokonaisvaikutukset 
tulee selvittää tarkasti. Etenkin Vantaanjokisuun länsihaaran padon 
purkamisen kalataloudelliset, -suojelulliset ja matkailuelinkeinolliset 
perusteiden tulee olla keskeisinä tekijöinä padon tulevaisuudesta 
päätettäessä. Vantaanjokea on kunnostettu kalataloudellisin perustein 
30 vuoden ajan. Joen pääuoma mereltä Riihimäen Erkylänjärveen on 
tehty vaelluskelpoiseksi taimenelle sekä lohelle poistamalla ja 
ohittamalla useita vaellusesteitä, kunnostamalla koskia ja istuttamalla 
vaelluskalojen poikasia. Tämän lisäksi lukuisia sivujokia sekä 
kymmeniä sivupuroja on kunnostettu ja kunnostetaan vuosittain 
vaelluskalojen kudulle suotuisiksi. Kunnostuksia ovat rahoittaneet mm. 
alueellinen kalatalousviranomainen, kunnat, vapaaehtoisjärjestöt ja 
yritykset.  Padon kohtalosta päätettäessä tulee huomioida myös se, 
että Euroopan unionin vesipuitedirektiivi velvoittaa palauttamaan 
vesistöt mahdollisimman luonnontilaisiksi. Luonnontilaisuuteen kuuluu 
oleellisesti myös jatkuvuus eli vesiseliöstöjen esteetön pääsy jokea 
pitkin.  Siikojen ja särkikalojen nousu Vantaanjokeen Vantaanjoen 
suualueelle istutetaan vuosittain 150 - 200 000 kesän vanhaa 
vaellussiikaa. Siiat palaavat jokisuuhun 3 - 5 vuoden kuluttua 
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istutuksesta syys - marraskuussa. Siikojen ei ole todettu nousevan 
Vantaanjokeen, koska itäisen suuhaaran kalaporras on niille liian jyrkkä 
ja koska läntisessä haarassa sijaitseva pato estää osaltaan niiden 
nousun kokonaan.  Siikoja on jo vuosia kalastettu lippoamalla 
Vanhankaupunginkosken muureilta. Lippoaminen on erittäin suosittu 
kalastusmuoto ja saaliiksi saadaan vuosittain tuhansia siikoja. 
Lippoamalla saadut lohet ja taimenet on vapautettava.  Lippoamisen, 
kuten koko muunkin kalastusharrastuksen, sekä matkailuelinkeinolle 
koituvat vaikutukset tulee arvioida ennen päätöstä padon purusta. 
Särkikaloista lähinnä vimpa ja toutain virtakutuisina yrittävät nousta 
Vantaanjokeen ja osa vimpoista siinä onnistuukin. Toutainta esiintyy 
istutusten ansiosta runsaasti Vanhankaupunginlahdella ja -suvannossa. 
Toutain vaatii noustakseen loivempia virtoja kuin Vanhankaupungin 
itäkoskessa. Padon purkamisen vaikutukset näiden kalojen nousulle on 
selvitettävä ennen päätöstä padon purusta.  Muita loivemmasta 
nousukoskesta hyötyviä lajeja ovat mm. ankerias ja nahkiainen, joiden 
nousua ja istutuksia Vantaanjokeen pitää tutkia tavoitteena selvittää eri 
vaihtoehdot nousuesteiden poistamiseksi.   Helenin vesivoimalan 
vaikutukset Vantaanjoen länsihaaran yhteydessä toimiva vesivoimala ja 
pato vaikuttavat kalojen nousuun joen virtaaman mukaan. Mitä 
enemmän vettä kalojen nousun aikaan länsihaaran kautta kulkee, sitä 
useampi kala ui virtausta vasten padolle. Tällöin kalat jäävät 
hyppimään patoa vasten ja kaikki yksilöt eivät löydä tietänsä 
itähaaralle. Kuolleita vesiturbiinien murskaamia ankeriaita on tavattu 
voimalan alta jo vuosia. Kyse on joistakin kymmenistä yksilöistä 
vuosittain. Ankeriaat ovat peräisin Tuusulanjärven ja Rusutjärven 
istutuksista. Voimalaan liittyvä uusi ilmiö on Vantaanjoesta keväisin 
vaeltavat taimenenpoikaset, joista osa saattaa ankeriaiden tavoin 
joutua voimalan turbiiniin. Kevään 2015 aikana, jolloin vaellus mereen 
tapahtuu, on tarkoitus selvittää alas laskeutuvien taimenenpoikasten 
määrää ja vaellusaikaa. Helenin kanssa on tarvittaessa neuvoteltava 
uusista voimalan käyttörajoituksista ennen päätöstä alueelle 
kohdistuvista laajemmista toimenpiteistä. 
Padon purkamisen muista vaikutuksista Padon rakentamisen 
jälkeisenä aikana on Vantaanjoen suvantomaiseen uomaan saattanut 
kasautua sedimenttikerrostumia, jotka voivat sisältää jokivarren 
teollisuuden laskemien jätevesien myrkkyjäämiä. Ennen padon 
purkupäätöstä on tämäkin asia selvitettävä. Pikkukosken uimaranta on 
lähellä jokisuuta. Padon purkaminen vapauttaisi Pikkukoskelle asti 
ulottuvan koskialueen. Täten padon purkamisella tulee olemaan 
vaikutuksia veden korkeuteen. Padon purkaminen ja veden korkeuden 
säätelymahdollisuudet esimerkiksi pohjapadoilla on selvitettävä, kuten 
myös vaikutukset melontaan sekä joen muuhun virkistyskäyttöön. 
Kaupunki on tähän mennessä kohdistanut taloudellisia panoksia 
kosken itähaaran kunnostamiseen ja kalastuksen järjestelyyn alueella. 
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Vanhankaupunginkosken ja suvannon kalastusalue on yksi Helsingin 
tärkeimmistä. Padon purkamisen vaikutukset koko kyseisen alueen 
kalastus-, lajiensuojelu- ja matkailuelinkeinolle on selvitettävä. 

EI-ehdotus: Vastaehdotus: Lyytinen, Joonas
Aholan vastaesityksen mukaan, paitsi: Lisätään ennen otsikkoa 
"Siikojen ja särkikalojen nousu Vantaanjokeen" lause: Mikäli selvitysten 
nojalla ei padon purkamiselle löydy pakottavia esteitä, tulee pato 
purkaa. Ja uusi kappale: Kulttuurihistorialliset arvot Mahdollinen padon 
purkaminen ei vaikuttaisi oleellisesti alueen kulttuurihistorialliseen 
miljööseen, koska sekä vesivoimalaitosrakennuksen ulkoasu sekä 
Kuninkaankartanon saaren rakennukset säilyisivät nykyisessä 
muodossaan. Padon purkamista selvitettäessä voidaan myös harkita 
osittaista ratkaisua, jossa patoon avataan vain aukko joen vapaata 
virtaamista varten jos se kulttuurihistoriallisista syistä katsotaan 
tarpeelliseksi. 

Jaa-äänet: 7
Riku Ahola, Silja Borgarsdottir Sandelin, Heidi Ruhala, Riitta 
Hämäläinen-Bister, Jukka Järvinen, Heimo Laaksonen, Seppo Lampela

Ei-äänet: 2
Joonas Lyytinen, Sallamaari Muhonen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

2 äänestys

JAA-ehdotus: Vastaehdotus: Ahola, Riku 
Liikuntalautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 
Vantaanjokisuun länsihaaran padon purkamisen kokonaisvaikutukset 
tulee selvittää tarkasti. Etenkin Vantaanjokisuun länsihaaran padon 
purkamisen kalataloudelliset, -suojelulliset ja matkailuelinkeinolliset 
perusteiden tulee olla keskeisinä tekijöinä padon tulevaisuudesta 
päätettäessä. Vantaanjokea on kunnostettu kalataloudellisin perustein 
30 vuoden ajan. Joen pääuoma mereltä Riihimäen Erkylänjärveen on 
tehty vaelluskelpoiseksi taimenelle sekä lohelle poistamalla ja 
ohittamalla useita vaellusesteitä, kunnostamalla koskia ja istuttamalla 
vaelluskalojen poikasia. Tämän lisäksi lukuisia sivujokia sekä 
kymmeniä sivupuroja on kunnostettu ja kunnostetaan vuosittain 
vaelluskalojen kudulle suotuisiksi. Kunnostuksia ovat rahoittaneet mm. 
alueellinen kalatalousviranomainen, kunnat, vapaaehtoisjärjestöt ja 
yritykset.  Padon kohtalosta päätettäessä tulee huomioida myös se, 
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että Euroopan unionin vesipuitedirektiivi velvoittaa palauttamaan 
vesistöt mahdollisimman luonnontilaisiksi. Luonnontilaisuuteen kuuluu 
oleellisesti myös jatkuvuus eli vesiseliöstöjen esteetön pääsy jokea 
pitkin.  Siikojen ja särkikalojen nousu Vantaanjokeen Vantaanjoen 
suualueelle istutetaan vuosittain 150 - 200 000 kesän vanhaa 
vaellussiikaa. Siiat palaavat jokisuuhun 3 - 5 vuoden kuluttua 
istutuksesta syys - marraskuussa. Siikojen ei ole todettu nousevan 
Vantaanjokeen, koska itäisen suuhaaran kalaporras on niille liian jyrkkä 
ja koska läntisessä haarassa sijaitseva pato estää osaltaan niiden 
nousun kokonaan.  Siikoja on jo vuosia kalastettu lippoamalla 
Vanhankaupunginkosken muureilta. Lippoaminen on erittäin suosittu 
kalastusmuoto ja saaliiksi saadaan vuosittain tuhansia siikoja. 
Lippoamalla saadut lohet ja taimenet on vapautettava.  Lippoamisen, 
kuten koko muunkin kalastusharrastuksen, sekä matkailuelinkeinolle 
koituvat vaikutukset tulee arvioida ennen päätöstä padon purusta. 
Särkikaloista lähinnä vimpa ja toutain virtakutuisina yrittävät nousta 
Vantaanjokeen ja osa vimpoista siinä onnistuukin. Toutainta esiintyy 
istutusten ansiosta runsaasti Vanhankaupunginlahdella ja -suvannossa. 
Toutain vaatii noustakseen loivempia virtoja kuin Vanhankaupungin 
itäkoskessa. Padon purkamisen vaikutukset näiden kalojen nousulle on 
selvitettävä ennen päätöstä padon purusta.  Muita loivemmasta 
nousukoskesta hyötyviä lajeja ovat mm. ankerias ja nahkiainen, joiden 
nousua ja istutuksia Vantaanjokeen pitää tutkia tavoitteena selvittää eri 
vaihtoehdot nousuesteiden poistamiseksi.   Helenin vesivoimalan 
vaikutukset Vantaanjoen länsihaaran yhteydessä toimiva vesivoimala ja 
pato vaikuttavat kalojen nousuun joen virtaaman mukaan. Mitä 
enemmän vettä kalojen nousun aikaan länsihaaran kautta kulkee, sitä 
useampi kala ui virtausta vasten padolle. Tällöin kalat jäävät 
hyppimään patoa vasten ja kaikki yksilöt eivät löydä tietänsä 
itähaaralle. Kuolleita vesiturbiinien murskaamia ankeriaita on tavattu 
voimalan alta jo vuosia. Kyse on joistakin kymmenistä yksilöistä 
vuosittain. Ankeriaat ovat peräisin Tuusulanjärven ja Rusutjärven 
istutuksista. Voimalaan liittyvä uusi ilmiö on Vantaanjoesta keväisin 
vaeltavat taimenenpoikaset, joista osa saattaa ankeriaiden tavoin 
joutua voimalan turbiiniin. Kevään 2015 aikana, jolloin vaellus mereen 
tapahtuu, on tarkoitus selvittää alas laskeutuvien taimenenpoikasten 
määrää ja vaellusaikaa. Helenin kanssa on tarvittaessa neuvoteltava 
uusista voimalan käyttörajoituksista ennen päätöstä alueelle 
kohdistuvista laajemmista toimenpiteistä. 
Padon purkamisen muista vaikutuksista Padon rakentamisen 
jälkeisenä aikana on Vantaanjoen suvantomaiseen uomaan saattanut 
kasautua sedimenttikerrostumia, jotka voivat sisältää jokivarren 
teollisuuden laskemien jätevesien myrkkyjäämiä. Ennen padon 
purkupäätöstä on tämäkin asia selvitettävä. Pikkukosken uimaranta on 
lähellä jokisuuta. Padon purkaminen vapauttaisi Pikkukoskelle asti 
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ulottuvan koskialueen. Täten padon purkamisella tulee olemaan 
vaikutuksia veden korkeuteen. Padon purkaminen ja veden korkeuden 
säätelymahdollisuudet esimerkiksi pohjapadoilla on selvitettävä, kuten 
myös vaikutukset melontaan sekä joen muuhun virkistyskäyttöön. 
Kaupunki on tähän mennessä kohdistanut taloudellisia panoksia 
kosken itähaaran kunnostamiseen ja kalastuksen järjestelyyn alueella. 
Vanhankaupunginkosken ja suvannon kalastusalue on yksi Helsingin 
tärkeimmistä. Padon purkamisen vaikutukset koko kyseisen alueen 
kalastus-, lajiensuojelu- ja matkailuelinkeinolle on selvitettävä. 

EI-ehdotus: Vastaehdotus: Hämäläinen-Bister, Riitta 
Vantaanjokisuun länsihaaran padon purkamisen aiheuttamat 
kokonaisvaikutukset tulee selvittää tarkasti. Erityisesti Vantaanjokisuun 
länsihaaran padon purkamisen kalataloudelliset- ja suojelulliset sekä 
elinkeinotoimintaan liittyvät selvitykset ja suojelupäätökset tulevat olla 
keskeisinä tekijöinä padon tulevaisuudesta päätettäessä. Vantaanjokea 
on kunnostettu kalataloudellisin perustein 30 vuoden ajan. Joen 
pääuoma mereltä Riihimäen Erkylänjärveen on tehty vaelluskelpoiseksi 
poistamalla sekä ohittamalla useita vaellusesteitä, kunnostamalla 
koskia ja istuttamalla vaelluskalojen poikasia. Tämän lisäksi lukuisia 
sivujokia sekä kymmeniä sivupuroja on kunnostettu ja kunnostetaan 
vuosittain vaelluskalojen kudulle suotuisiksi. Kunnostuksia ovat 
rahoittaneet mm. alueellinen kalatalousviranomainen, kunnat, 
vapaaehtoisjärjestöt ja yritykset.   Siikojen ja särkikalojen nousu 
Vantaanjokeen Vantaanjoen suualueelle istutetaan vuosittain 150 - 200 
000 kesänvanhaa vaellussiikaa. Siiat palaavat jokisuuhun 3 -5 vuoden 
kuluttua istutuksesta syys - marraskuussa. Siikojen ei ole todettu 
nousevan Vantaanjokeen, sillä itäisen suuhaaran kalaporras on niille 
liian jyrkkä ja läntisessä haarassa sijaitseva pato estää osaltaan niiden 
nousun kokonaan. Siikoja on jo vuosia kalastettu lippoamalla 
Vanhankaupunginkosken muureilta. Lippoaminen on erittäin suosittu 
kalastusmuoto ja saaliiksi saadaan vuosittain tuhansia siikoja. 
Lippoamalla saadut lohet ja taimenet on vapautettava. Lippoamisen, 
kuten koko muunkin kalastusharrastuksen sekä –matkailuelinkeinolle 
koituvat vaikutukset tulee arvioida ennen päätöstä padon purusta. 
Särkikaloista lähinnä vimpa ja toutain virtakutuisina yrittävät nousta 
Vantaanjokeen osan vimmoista onnistuessakin. Toutainta esiintyy 
istutusten ansiosta runsaasti Vanhankaupunginlahdella ja -suvannossa. 
Toutain vaatii noustakseen loivempia virtoja kuin Vanhankaupungin 
itäkoskessa. Padon purkamisen vaikutukset näiden kalojen nousulle on 
selvitettävä ennen päätöstä padon purusta. Muita loivemmasta 
nousukoskesta hyötyviä lajeja ovat mm. ankerias ja nahkiainen, joiden 
nousua ja istutuksia Vantaanjokeen pitää tutkia lähtökohtana eri 
vaihtoehdot nousuesteiden poistamiseksi.   Helenin vesivoimalan 
vaikutukset Vantaanjoen länsihaaran yhteydessä toimiva vesivoimala ja 
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pato vaikuttavat kalojen nousuun joen virtaaman mukaan. Mitä 
enemmän vettä kalojen nousun aikaan länsihaaran kautta kulkee, sitä 
useampi kala ui virtausta vasten padolle. Tällöin kalat jäävät 
hyppimään patoa vasten ja kaikki yksilöt eivät löydä tietänsä 
itähaaralle. Kuolleita ankeriaita, vesiturbiinien murskaamana, on tavattu 
voimalan alta jo vuosia. Kyse on joistakin kymmenistä yksilöistä 
vuosittain. Ankeriaat ovat peräisin Tuusulanjärven ja Rusutjärven 
istutuksista. Uutena asiana voimalan suhteen ovat Vantaanjoesta 
keväisin vaeltavat taimenenpoikaset, joista osa saattaa ankeriaiden 
tavoin joutua voimalan turbiiniin. Kevään 2015 aikana on tarkoitus 
selvittää alas laskeutuvien taimenenpoikasten määrää ja aikaa, jolloin 
vaellus mereen tapahtuu. Helenin kanssa on tarvittaessa neuvoteltava 
uusista voimalan käyttörajoituksista ennen päätöstä alueelle 
kohdistuvista laajemmista toimenpiteistä. Padon purkamisen muista 
vaikutuksista Padon rakentamisen jälkeisenä aikana on Vantaanjoen 
suvantomaiseen uomaan saattanut kasautua sedimenttikerrostumia, 
jotka voivat sisältää jokivarren teollisuuden laskemien jätevesien 
myrkkyjäämiä. Ennen padon purkupäätöstä myös tämä asia on 
selvitettävä. Pikkukosken uimaranta on lähellä jokisuuta. Padon 
purkaminen vapauttaisi Pikkukoskelle asti ulottuvan koskialueen. Täten 
padon purkamisella saattaa olla vaikutuksia veden korkeuteen. Padon 
purkaminen ja veden korkeuden säätelymahdollisuudet esimerkiksi 
pohjapadoilla on selvitettävä, kuten myös vaikutukset melontaan sekä 
joen muuhun virkistyskäyttöön. Voimalaitos rakennusten ja patomuuriin 
littyvät suojelupäätökset on myös ensisijaisia selvitämisasioita. 
Kaupunki on tähän mennessä kohdistanut taloudellisia panoksia 
kosken itähaaran kunnostamiseen ja kalastuksen järjestelyyn alueella. 
Vanhankaupunginkosken ja suvannon kalastusalue on yksi Helsingin 
tärkeimmistä. Padon purkamisen vaikutukset koko kyseisen alueen 
kalastus-, lajiensuojelu- ja matkailuelinkeinolle on selvitettävä

Jaa-äänet: 7
Riku Ahola, Silja Borgarsdottir Sandelin, Heidi Ruhala, Heimo 
Laaksonen, Seppo Lampela, Joonas Lyytinen, Sallamaari Muhonen

Ei-äänet: 2
Riitta Hämäläinen-Bister, Jukka Järvinen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

3 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Vastaehdotus: Ahola, Riku 
Liikuntalautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 
Vantaanjokisuun länsihaaran padon purkamisen kokonaisvaikutukset 
tulee selvittää tarkasti. Etenkin Vantaanjokisuun länsihaaran padon 
purkamisen kalataloudelliset, -suojelulliset ja matkailuelinkeinolliset 
perusteiden tulee olla keskeisinä tekijöinä padon tulevaisuudesta 
päätettäessä. Vantaanjokea on kunnostettu kalataloudellisin perustein 
30 vuoden ajan. Joen pääuoma mereltä Riihimäen Erkylänjärveen on 
tehty vaelluskelpoiseksi taimenelle sekä lohelle poistamalla ja 
ohittamalla useita vaellusesteitä, kunnostamalla koskia ja istuttamalla 
vaelluskalojen poikasia. Tämän lisäksi lukuisia sivujokia sekä 
kymmeniä sivupuroja on kunnostettu ja kunnostetaan vuosittain 
vaelluskalojen kudulle suotuisiksi. Kunnostuksia ovat rahoittaneet mm. 
alueellinen kalatalousviranomainen, kunnat, vapaaehtoisjärjestöt ja 
yritykset.  Padon kohtalosta päätettäessä tulee huomioida myös se, 
että Euroopan unionin vesipuitedirektiivi velvoittaa palauttamaan 
vesistöt mahdollisimman luonnontilaisiksi. Luonnontilaisuuteen kuuluu 
oleellisesti myös jatkuvuus eli vesiseliöstöjen esteetön pääsy jokea 
pitkin.  Siikojen ja särkikalojen nousu Vantaanjokeen Vantaanjoen 
suualueelle istutetaan vuosittain 150 - 200 000 kesän vanhaa 
vaellussiikaa. Siiat palaavat jokisuuhun 3 - 5 vuoden kuluttua 
istutuksesta syys - marraskuussa. Siikojen ei ole todettu nousevan 
Vantaanjokeen, koska itäisen suuhaaran kalaporras on niille liian jyrkkä 
ja koska läntisessä haarassa sijaitseva pato estää osaltaan niiden 
nousun kokonaan.  Siikoja on jo vuosia kalastettu lippoamalla 
Vanhankaupunginkosken muureilta. Lippoaminen on erittäin suosittu 
kalastusmuoto ja saaliiksi saadaan vuosittain tuhansia siikoja. 
Lippoamalla saadut lohet ja taimenet on vapautettava.  Lippoamisen, 
kuten koko muunkin kalastusharrastuksen, sekä matkailuelinkeinolle 
koituvat vaikutukset tulee arvioida ennen päätöstä padon purusta. 
Särkikaloista lähinnä vimpa ja toutain virtakutuisina yrittävät nousta 
Vantaanjokeen ja osa vimpoista siinä onnistuukin. Toutainta esiintyy 
istutusten ansiosta runsaasti Vanhankaupunginlahdella ja -suvannossa. 
Toutain vaatii noustakseen loivempia virtoja kuin Vanhankaupungin 
itäkoskessa. Padon purkamisen vaikutukset näiden kalojen nousulle on 
selvitettävä ennen päätöstä padon purusta.  Muita loivemmasta 
nousukoskesta hyötyviä lajeja ovat mm. ankerias ja nahkiainen, joiden 
nousua ja istutuksia Vantaanjokeen pitää tutkia tavoitteena selvittää eri 
vaihtoehdot nousuesteiden poistamiseksi.   Helenin vesivoimalan 
vaikutukset Vantaanjoen länsihaaran yhteydessä toimiva vesivoimala ja 
pato vaikuttavat kalojen nousuun joen virtaaman mukaan. Mitä 
enemmän vettä kalojen nousun aikaan länsihaaran kautta kulkee, sitä 
useampi kala ui virtausta vasten padolle. Tällöin kalat jäävät 
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hyppimään patoa vasten ja kaikki yksilöt eivät löydä tietänsä 
itähaaralle. Kuolleita vesiturbiinien murskaamia ankeriaita on tavattu 
voimalan alta jo vuosia. Kyse on joistakin kymmenistä yksilöistä 
vuosittain. Ankeriaat ovat peräisin Tuusulanjärven ja Rusutjärven 
istutuksista. Voimalaan liittyvä uusi ilmiö on Vantaanjoesta keväisin 
vaeltavat taimenenpoikaset, joista osa saattaa ankeriaiden tavoin 
joutua voimalan turbiiniin. Kevään 2015 aikana, jolloin vaellus mereen 
tapahtuu, on tarkoitus selvittää alas laskeutuvien taimenenpoikasten 
määrää ja vaellusaikaa. Helenin kanssa on tarvittaessa neuvoteltava 
uusista voimalan käyttörajoituksista ennen päätöstä alueelle 
kohdistuvista laajemmista toimenpiteistä. 
Padon purkamisen muista vaikutuksista Padon rakentamisen 
jälkeisenä aikana on Vantaanjoen suvantomaiseen uomaan saattanut 
kasautua sedimenttikerrostumia, jotka voivat sisältää jokivarren 
teollisuuden laskemien jätevesien myrkkyjäämiä. Ennen padon 
purkupäätöstä on tämäkin asia selvitettävä. Pikkukosken uimaranta on 
lähellä jokisuuta. Padon purkaminen vapauttaisi Pikkukoskelle asti 
ulottuvan koskialueen. Täten padon purkamisella tulee olemaan 
vaikutuksia veden korkeuteen. Padon purkaminen ja veden korkeuden 
säätelymahdollisuudet esimerkiksi pohjapadoilla on selvitettävä, kuten 
myös vaikutukset melontaan sekä joen muuhun virkistyskäyttöön. 
Kaupunki on tähän mennessä kohdistanut taloudellisia panoksia 
kosken itähaaran kunnostamiseen ja kalastuksen järjestelyyn alueella. 
Vanhankaupunginkosken ja suvannon kalastusalue on yksi Helsingin 
tärkeimmistä. Padon purkamisen vaikutukset koko kyseisen alueen 
kalastus-, lajiensuojelu- ja matkailuelinkeinolle on selvitettävä. 

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 9
Riku Ahola, Silja Borgarsdottir Sandelin, Heidi Ruhala, Riitta 
Hämäläinen-Bister, Jukka Järvinen, Heimo Laaksonen, Seppo 
Lampela, Joonas Lyytinen, Sallamaari Muhonen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Esittelijä
osastopäällikkö
Turo Saarinen

Lisätiedot
Matti Mielonen, kalastuspäällikkö, puhelin: 310 87824
Turo Saarinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 87801



Helsingfors stad Protokoll 19/2015 309 (420)
Stadsfullmäktige

Kj/11
25.11.2015

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

Kaupunginmuseon johtokunta 24.03.2015 § 29

HEL 2014-012194 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunginmuseon johtokunnan 
lausuntoa Relanderin ym. valtuustoaloitteesta koskien 
Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkevan padon purkamista. 
Valtuustoaloitteessa todetaan, että Vanhankaupunginkosken voimalalla 
on museoarvoa, mutta ei tuotantohyötyä, koska sen teho on 
vaatimaton. Aloitteessa esitetään, että padosta ei ole hyötyä, mutta 
siitä on paljon haittaa, erityisesti kalojen jokeen nousun estäjänä.

Johtokunta antaa seuraavan lausunnon:

Vanhankaupunginkosken pato on osa Vantaanjokisuun vesi- ja 
viemärilaitosten muodostamaa valtakunnallisesti merkittävää 
rakennettua kulttuuriympäristöä, RKY 2009-kokonaisuutta. Mikäli pato 
purettaisiin, tuhoutuisi Helsingin syntysijan tuntumassa merkittävä 
rakennettu kulttuuriympäristö. Huomattavaa on, että vuosi 2015 on 
Euroopan neuvoston julistama teollisuuden ja tekniikan perinnön 
teemavuosi. Vanhankaupunginkosken padolla ja voimalaitoksella on 
merkittävä historiallinen ja teollisuusperintöön liittyvä merkitys ja ne 
ovat tärkeä osa alueen kulttuurihistoriallista jatkumoa. Voimalamuseo 
kertoo Helsingin infrastruktuurin rakentamisen historiasta ja 
energiantuotannosta. Purkamisella olisi myös merkittäviä vaikutuksia 
maisemaan, joen virtaukseen ja muita, vielä tuntemattomia vaikutuksia 
mm. jokirantojen rakenteiden kulumiseen tai sedimenttien liikkeelle 
lähtöön liittyen. 

Vanhankaupungin alueella on keskeinen merkitys Helsingin kaupungin 
historiassa. Helsingin Vanhakaupunki oli Helsingin kaupungin 
ensimmäinen sijaintipaikka vuosina 1550–1640, ennen kuin kaupunki 
siirrettiin nykyiselle paikalleen Vironniemelle. Vanhassakaupungissa on 
Vantaanjoen rannoilla toiminut vesivoimaa ja vettä käyttäviä 
tuotantolaitoksia aina 1550-luvulta lähtien. 1860-luvulla Helsingin 
kaupunki ryhtyi suunnittelemaan Vantaanjoen vesivarojen 
hyödyntämistä ja vesijohtolaitoksen rakentaminen aloitettiin 1870-luvun 
alussa. Vantaanjoen suun länsipuolen uoma on padottu kiinteänä 
osana vesivoimalaitosta, joka otettiin käyttöön vuonna 1876. 
Voimalaitos on osa ainutlaatuista historiallista 
teollisuusperintökokonaisuutta, johon kuuluvat voimalan lisäksi mylly ja 
Kuninkaankartanonsaarella sijaitsevat kaupungin entisen vesilaitoksen 
rakennukset. Nämä laitosrakennukset ovat vuodesta 1972 toimineet 
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Tekniikan museon käytössä. Länsirannalle sijoittuvat mylly, 
höyrypumppulaitos ja turbiinipumppulaitos, jotka toimivat nykyään 
voimalamuseona. Alue on huolellisesti kunnostettu ja merkittävä 
kulttuuriympäristö on suosittu virkistysalue. 

Alueen asemakaava on vahvistettu vuonna 1998. Kaava-alueelle 
sisältyvät Vanhankaupunginkosken länsirannan ja Kuninkaansaaren 
sekä vesialueet. Kaavalla on suojeltu sekä maa-alueet että 
rakennukset. Alueella on sm-merkintä, joka tarkoittaa alueen osaa, jolla 
sijaitsee muinaismuistoalue. Lisäksi alueella on s-2-merkintä, jonka 
määräys kuuluu: ”Suojeltava alueen osa, joka on kunnostettava siten, 
että sen historiallinen arvo säilyy. Alueella olevia rakennuksia saa 
käyttää museotoimintaan ja virkistystä palvelevaan toimintaan sekä 
ravintolatoimintaan. Kuninkaankartanonsaarelle saa sijoittaa enintään 
20 autopaikkaa.” Tekniikan museon käytössä toimivat, entiset Helsingin 
vesilaitoksen rakennukset on suojeltu sr-1 -merkinnällä, samoin entisen 
vesivoimalan ja höyryvoimalan rakennukset, jotka ovat museokäytössä. 

Asemakaavassa pato on merkitty s-3 -suojelumerkinnällä, jonka 
määräys kuuluu: ”Suojeltava alueen osa, jolla olevat pato- ja 
siltarakenteet tulee säilyttää tai tarvittaessa uusia siten, että ympäristön 
historiallinen arvo säilyy.” Padon purkaminen on siten selkeästi vastoin 
asemakaavan suojelumääräystä. Koska pato on osa RKY 2009-aluetta, 
tulee myös Museovirastolta ja Elyltä pyytää lausunto padon 
purkamisesta. 

Myös Teollisuusperintöseura r.y. on esittänyt huolensa 
Vanhankaupunginkosken ja Kuninkaankartanonsaaren säilymisestä 
valtakunnallisesti merkittävänä rakennettuna kulttuuriympäristönä. 

Kaupunginmuseon johtokunta ei puolla padon purkamista, mutta 
katsoo, että on tarpeellista selvittää, voidaanko kosken itäisen haaran 
kalatien parannustoimenpiteillä saada siitä aikaan nykyistä toimivampi 
kalojen nousun kannalta.

Esittelijä
museonjohtaja
Tiina Merisalo

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

johanna.bjorkman(a)hel.fi
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§ 309
Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om flaggning på 
teckenspråkets dag

HEL 2015-001170 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Leo Straniuksen aloite liputuksesta viittomakielen päivänä

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Leo Stranius och 47 andra ledamöter föreslår i sin motion 
28.1.2015 att staden ska börja flagga på teckenspråkets dag 
(12 februari), som är dövundervisningens faders, Carl Oscar Malms, 
födelsedag.

Finlands Dövas Förbund rf:s förbundsmöte beslutade år 2009 att 
teckenspråkets dag skulle börja firas varje år. Dagen är avsedd att vara 
en festdag för de döva finländarnas eget modersmål, det finska och det 
finlandssvenska teckenspråket. Teckenspråkets dag har firats sedan 
år 2010.

I det motionssvar som förelades stadsfullmäktige föreslogs det ingen 
flaggning på teckenspråkets dag. Stadsfullmäktige beslutade 23.9.2015 
(224 §) återremittera motionen för ny beredning så att det ordnas 
flaggning på stadshuset på teckenspråkets dag.
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Stadsstyrelsen beslutade 12.10.2015 (960 §) ändra 
flaggningsanvisningarna fastslagna av stadsstyrelsen 31.1.2005 
(123 §) utgående från att det ordnas flaggning vid stadshuset på 
teckenspråkets dag.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska 
stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av 
minst 15 ledamöter. Enligt 22 § 4 mom. ska en motion, om 
stadsfullmäktige beslutar återremittera den för ny beredning, föreläggas 
fullmäktige på nytt inom åtta månader efter beslutet om återremiss.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Leo Straniuksen aloite liputuksesta viittomakielen päivänä

Bilagematerial

1 Päätös liputusohjeen muuttamisesta (Khs 12.10.2015, 960 §)
2 Ohjeet liputuksesta kaupungin virastoissa ja laitoksissa

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1049

HEL 2015-001170 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

07.09.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
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Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018
antti.peltonen(a)hel.fi

Stadsfullmäktige 23.09.2015 § 224

HEL 2015-001170 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet för ny beredning. 

Behandling

23.09.2015 Återremitterades

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att 
det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars 
godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. 
Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina 
yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde 
ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Leo Stranius 
understödd av ledamoten Veronika Honkasalo under diskussionen 
hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet 
till stadsstyrelsen för ny beredning så att det ordnas flaggning på 
stadshuset på teckenspråkets dag.

Redogörelsen befanns vara riktig.

2 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet 
röstar ja; vinner nej, har ledamoten Leo Stranius förslag om återremiss 
godkänts.

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning så att det ordnas 
flaggning på stadshuset på teckenspråkets dag.

Ja-röster: 29
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Matti Enroth, Juha Hakola, Rene Hursti, Helena Kantola, Arja 
Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Pekka Majuri, 
Seija Muurinen, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Jaana 
Pelkonen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto 
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Rautava, Laura Rissanen, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Pertti 
Villo

Nej-röster: 48
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, 
Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero 
Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, 
Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma 
Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Minerva Krohn, Eija Loukoila, 
Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn 
Månsson, Terhi Mäki, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari 
Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka 
Relander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Kaarin 
Taipale, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Blanka: 7
Nina Huru, Seppo Kanerva, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Terhi 
Peltokorpi, Tomi Sevander, Tuulikki Vuorinen

Frånvarande: 1
Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för 
ny beredning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Victor Andersson, stadssekreterare, telefon: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi
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§ 310
Den av ledamoten Hannu Oskala väckta motionen om ökade 
resurser för trafikövervakning genom anställning av 
civiltjänstgörare 

HEL 2015-003838 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Hannu Oskala väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
Matti Koskinen, chef för säkerhets- och beredskapsenheten, telefon: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Oskala Hannu valtuustoaloite Kvsto 25.3.2015 asia 11
2 Helsingin poliisilaitoksen lausunto, 2.11.2015

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Hannu Oskala och 26 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att Helsingfors stad utreder möjligheterna att Helsingfors betalar 
kostnaderna för tre civiltjänstgörare som anställs vid polisens 
trafiksäkerhetscentral för att utföra trafikövervakning.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska 
stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av 
minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till stadsplaneringskontorets utlåtande och 
konstaterar att stadsplaneringskontoret i samverkan med 
byggnadskontoret, ekonomi- och planeringscentralen (nuvarande 
stadskansliet), kommunikationsministeriet, finansministeriet, 
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inrikesministeriet, polisstyrelsen, justitieministeriet och Helsingfors 
polisinrättning under hösten 2012 och våren 2013 har utrett 
möjligheterna att utveckla den kommunala kameraövervakningen 
utifrån den gällande lagstiftningen och justitieministeriets betänkande 
"Kommunernas deltagande i den automatiska trafikövervakningen" 
(OM 2008:4) från år 2008.

Under utredningsarbetet konstaterades bl.a. att staden har en möjlighet 
att inom ramen för lagstiftningen delta i den automatiska 
trafikövervakningen genom att anställa biträdande personal till polisens 
trafikövervakningscentral (numera trafiksäkerhetscentralen).

Enligt 2013 års utredningsarbete är ett väsentligt hinder för 
anställningen av personal att en ordningsbot enligt den gällande 
lagstiftningen kan utfärdas endast av en behörig polis. Därför var 
allokeringen av resurser för poliserna en väsentlig flaskhals i fråga om 
verksamhetsmöjligheterna för den automatiska trafikövervakningen.

Grundandet av polisens nationella trafiksäkerhetscentral (1.4.2014) och 
de effektiviseringar i fråga om processer och datasystem som det 
medfört har emellertid ändrat situationen efter år 2013 så att en 
småskalig ökning av den biträdande personalen inom 
trafiksäkerhetscentralen har betraktats möjlig.

Effektiviseringen av Helsingfors automatiska kameraövervakning har 
redan under en längre tid varit ett viktigt mål för 
stadsplaneringskontorets trafiksäkerhetsarbete. I samband med 
utredningsarbetet 2012–2013 bedömdes att personskadeolyckorna kan 
minskas med hjälp av effektivare kameraövervakning.

I sitt utlåtande förhåller sig Helsingfors polisinrättning återhållsamt till 
den verksamhet som föreslås i motionen. Av statens revisionsverks 
ställningstagande 31.7.2015 om användning av extern kompletterande 
finansiering i polisverksamheten kan tydas att ett arrangemang där 
staden köper tjänster av polisen för en finansiell ersättning strider mot 
kraven på medborgarnas likabehandling.

Polisens trafiksäkerhetscentrals roll är att fungera som en nationell 
polisenhet, vars övervakningsåtgärder riktas jämlikt till hela området.

Stadsstyrelsen konstaterar att skötandet av de 
trafikövervakningsuppgifter som nämns i motionen är viktigt. Staden 
har därför tagit del av effektiviseringen av trafikövervakningen genom 
att skaffa övervakningskameror som polisen kan använda. 
Trafikövervakningsuppgifterna hör till staten och kommunernas 
uppgifter och ansvar ska inte ökas utöver det befintliga. Staten bör rikta 
tillräckligt med personalresurser till den tillhörande trafikövervakningen 
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så att kameraövervakningen utnyttjas till fullo. Att i enlighet med 
motionen använda tre civiltjänstgörare på polisens nationella 
trafikövervakningscentral för trafikövervakningsuppgifter med hjälp av 
kameror i Helsingfors stads område verkar inte vara möjligt med 
anledning av jämlikhetsprincipen som statens revisionsverk lyfter fram i 
sitt ställningstagande. Att använda civiltjänstgörare för nationella 
trafikövervakningsuppgifter på stadens bekostnad är inte möjligt.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
Matti Koskinen, chef för säkerhets- och beredskapsenheten, telefon: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Oskala Hannu valtuustoaloite Kvsto 25.3.2015 asia 11
2 Helsingin poliisilaitoksen lausunto, 2.11.2015

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1050

HEL 2015-003838 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Hannu Oskalan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.06.2015 § 176
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HEL 2015-003838 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi seuraavan lausunnon 
kaupunginhallitukselle:

Kaupunginvaltuutettu Hannu Oskala ja 26 muuta kaupunginvaltuutettua 
ovat esittäneet valtuustoaloitteessaan huolensa Helsingin 
automaattisen liikennevalvonnan tilasta. Valtuustoaloitteessa 
ehdotetaan, että Helsingin kaupunki selvittäisi mahdollisuudet siihen, 
että Helsinki maksaisi kolmen siviilipalvelusmiehen kustannukset 
poliisin liikenneturvallisuuskeskukseen tekemään liikennevalvontaa.

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto on yhdessä Helsingin 
kaupungin rakennusviraston, kaupunginkanslian talous- ja 
kehittämiskeskuksen sekä liikenne- ja viestintäministeriön, 
valtiovarainministeriön, sisäasiainministeriön, poliisihallinnon, 
oikeusministeriön ja Helsingin poliisilaitoksen kanssa selvittänyt syksyn 
2012 ja kevään 2013 aikana mahdollisuuksia kehittää kunnallista 
kameravalvontaa nykyisen lainsäädännön ja toisaalta oikeusministeriön 
vuonna 2008 laatiman mietinnön "Kuntien osallistuminen 
automaattiseen liikennevalvontaan" (OM 2008:4) pohjalta. 

Selvitystyön kuluessa todettiin mm. että kaupungilla on mahdollisuus 
nykyisen lainsäädännön puitteissa osallistua automaattiseen 
liikennevalvontaan palkkaamalla avustavaa henkilökuntaa poliisin 
liikennevalvontakeskukseen (nykyisin liikenneturvallisuuskeskus). 
Vuoden 2013 selvitystyön mukaan keskeinen este avustavan 
henkilökunnan palkkaamiselle oli se, että nykyisen lainsäädännön 
mukaan rikemaksun voi määrätä vain toimivaltainen poliisi. Tämän 
vuoksi poliisien resursointi vaikutti keskeisenä pullonkaulana 
automaattisen liikennevalvonnan toimintamahdollisuuksiin. 
Valtakunnallisen poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen perustaminen 
(1.4.2014) ja sen tuomat prosessien ja tietojärjestelmien tehostamiset 
ovat kuitenkin muuttaneet tilannetta vuoden 2013 jälkeen niin, että tällä 
hetkellä avustavan henkilökunnan lisääminen 
liikenneturvallisuuskeskuksen palvelukseen olisi pienessä 
mittakaavassa mahdollista. 

Helsingin automaattisen kameravalvonnan tehostaminen on ollut 
kaupunkisuunnitteluviraston liikenneturvallisuustyön keskeisiä 
tavoitteita jo pitkään. Vuosien 2012–2013 selvitystyön yhteydessä 
arvioitiin, että tehostuneen kameravalvonnan henkilövahinko-
onnettomuuksien vähentymisen seurauksena tuomat vuotuiset säästöt 
olisivat Helsingissä noin miljoonan euron luokkaa. 
Kaupunkisuunnitteluvirasto ei näin ollen näe estettä valtuustoaloitteen 
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toteuttamiselle, mikäli kaupunginkanslia pystyy osoittamaan aloitteen 
toteuttamiseen tarvittavat resurssit. Toimenpiteen oikean 
kohdentumisen varmistamiseksi on kuitenkin toteuttamisvaiheessa 
neuvoteltava Helsingin poliisilaitoksen ja Poliisihallituksen kanssa 
mahdollisuudesta kohdentaa palkattavan henkilökunnan työ 
nimenomaan Helsingin kameravalvontakohteisiin.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Hanna Strömmer, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37106

hanna.strommer(a)hel.fi
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§ 311
Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om fortsatt 
verksamhet vid Gardenia i Vik

HEL 2015-006197 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 20.5.2015 asia 34

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Yrjö Hakanen och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion 
om fortsatt verksamhet vid Gardenia i Vik att bestämningsgrunderna för 
hyran som fastighetskontorets lokalcentral tar ut ändras så att 
avskrivningstiden som räknats för 20 år förlängs till 30 år, att 
avskrivningarna räknas för ett lägre värde är för tillfället och att 
kapitalhyran räknas utifrån byggkostnaderna med nollränta. I motionen 
föreslås också att användningen av Gardenia utvecklas bland annat i 
fråga om miljöfostran, naturskoleverksamhet och guidningscenter för 
Gammelstadsvikens naturskyddsområde.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska 
stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av 
minst 15 ledamöter.
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Stadsstyrelsen konstaterar att stadsstyrelsen 31.8.2015, § 792, 
beslutade ändra den ägarpolitiska riktlinjen för Oy Gardenia-Helsinki Ab 
till 6 = Upplösning.

Oy Gardenia-Helsinki Ab:s extraordinära bolagsstämma ordnades 
4.9.2015 och då fattades ett beslut om att lägga ned bolagets 
verksamhet genom ett frivilligt likvidationsförfarande.

Slutligen konstaterar stadsstyrelsen med hänvisning till de 
ovannämnda besluten att eftersom ett beslut om att lägga ned 
Oy Gardenia-Helsinki Ab:s verksamhet har tagits, är det inte längre 
nödvändigt att i enlighet med motionen utreda en ändring av 
bestämningsgrunderna för hyran och utveckling av användningen av 
Gardenia.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 20.5.2015 asia 34

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1051

HEL 2015-006197 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
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§ 312
Den av ledamoten Jasmin Hamid väckta motionen om inrättande av 
en lånefond för koloniträdgårds- och sommarstugeföreningarna

HEL 2015-007311 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Jasmin Hamid väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tuomo Mäkinen, finansieringschef, telefon: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Jasmin Hamidin aloite
2 Siirtolapuutarhayhdistyksen maanvuokrasopimusmalli
3 Kesämajayhdistyksen maanvuokrasopimusmalli

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska 
stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av 
minst 15 ledamöter.

Ledamoten Jasmin Hamid och 29 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden ska utreda möjligheten att inrätta en fond ur vilken 
koloniträdgårds- och sommarstugeföreningar kan få lån för renovering. 

Motionen har sin grund i att föreningarna har problem med att få 
banklån eftersom de har problem med att ställa säkerhet. 
Förhoppningen är att kostnaderna för renoveringsinvesteringar ska 
kunna fördelas på flera år om staden beviljar lån för finansieringen. 

Det finns nio koloniträdgårdsområden i Helsingfors. Varje område 
underhålls och förvaltas av en separat koloniträdgårdsförening. 
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Avfallshanteringen och vattentjänsterna hör till det som sköts av 
föreningarna. Byggnadskontoret har till föreningarna överlåtit de 
byggnader och de olika anordningar, bl.a. sommarvattenledningar, som 
ligger i föreningarnas områden och ägs av byggnadskontoret och 
dessutom träffat avtal med föreningarna om skötseln av allmänna 
områden. Byggnadskontoret bidrar till renoverings- och 
underhållskostnaderna endast om en separat överenskommelse träffas 
om detta.

Enligt arrendeavtalen får de allmänna områdena inom 
koloniträdgårdsområdena sommartid användas för allmän rekreation, 
och staden sköter därför i avtalen fastslagna underhålls- och 
reparationsarbeten i områdena (bl.a. vägar med därtill hörande broar, 
trappor, parkeringsplatser, trafikmärken, vägvisare, öppna platser, 
granhäckar kring områdena, träd och skogsdungar). 

Sommarstugeområdena i Helsingfors är också nio till antalet. De 
avviker från koloniträdgårdsområdena genom att stugorna saknar egna 
lotter (gårdsplaner). Det är fråga om områden som är avsedda för 
allmän rekreation trots att där finns privata stugor. 

Det i motionen nämnda hindret för koloniträdgårdsföreningarna att bli 
beviljade banklån för att få sitt renoveringsbehov tillgodosett beror på 
att arrendeavtalen förbjuder överföring av arrenderätten till en annan. 
Detta innebär i praktiken att föreningarna inte kan använda 
arrenderätten som säkerhet för ett banklån. Sommarstugeföreningarna 
däremot kan överföra arrenderätten i enlighet med 8 punkten i avtalen 
förutsatt att staden skriftligt ger sitt tillstånd därtill.

Oulunkylän Siirtolapuutarhayhdistys ry kontaktade i början av 
september staden genom en skrivelse där föreningen frågar vilka 
möjligheter det finns att antingen stryka 11 § i arrendeavtalet, vilken 
gäller förbud mot överföring, eller omarbeta paragrafen så att den inte 
är ett hinder för att ansöka om inteckningar. Staden har redan inlett en 
utredning i saken. Enligt Esbo stads tomtenhet finns det inte 
exempelvis i arrendeavtalet för Bolarskogs koloniträdgård några 
motsvarande hinder för banklån.  

Stadsstyrelsen framhåller att koloniträdgårds- och 
sommarstugeföreningarna i regel behöver relativt små lån i förhållande 
till driftsutgifterna också när det gäller stora renoveringar, och det är 
därför inte motiverat att en lånefond inrättas och förvaltas för att 
föreningarna ska kunna få lån – det administrativa arbetet blir för stort 
och kostnaderna för höga. 

Nämnden för allmänna arbeten kommer i fråga om en lösning för 
Åggelby koloniträdgård separat att behandla frågan om huruvida det är 
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nödvändigt med ett förbud mot att överföra arrenderätten, vilket är ett 
kategoriskt hinder för banklån, i fall där staden som arrendegivare och 
en koloniträdgårdsförening som arrendetagare har ett gemensamt 
intresse av att en renovering blir genomförd. De gällande 
arrendeavtalen tillåter redan nu att sommarstugeföreningarna överför 
arrenderätten förutsatt att staden skriftligt ger sitt samtycke därtill.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tuomo Mäkinen, finansieringschef, telefon: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Jasmin Hamidin aloite
2 Siirtolapuutarhayhdistyksen maanvuokrasopimusmalli
3 Kesämajayhdistyksen maanvuokrasopimusmalli

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.11.2015 § 1085

HEL 2015-007311 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Jasmin Hamidin 
aloitteen lainarahaston perustamisesta helsinkiläisille siirtolapuutarha- 
ja kesämajayhdistyksille loppuun käsitellyksi.

09.11.2015 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi
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§ 313
Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om påverkande i 
TTIP-avtalsförhandlingarna

HEL 2015-007314 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att 
det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars 
godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. 
Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina 
yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde 
ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen 
understödd av ledamoten Dan Koivulaakso under diskussionen hade 
föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny 
beredning.

Redogörelsen befanns vara riktig.

1 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet 
röstar ja; vinner nej, har ledamoten Yrjö Hakanens förslag om 
återremiss godkänts.

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar ärendet för ny beredning.

Ja-röster: 46
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, 
Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, 
Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli 
Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria 
Landén, Otto Lehtipuu, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Björn 
Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu 
Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika 
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Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo 
Soininvaara, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Ulla-
Marja Urho, Sanna Vesikansa, Ville Ylikahri

Nej-röster: 32
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Mika 
Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene 
Hursti, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, 
Emma Kari, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Jape Lovén, Petra Malin, 
Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Leo 
Stranius, Johanna Sumuvuori, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, 
Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Blanka: 3
Harri Lindell, Erkki Perälä, Tuomas Tuure

Frånvarande: 4
Eero Heinäluoma, Nina Huru, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Atte Malmström, chef för koncernstyrningen, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1 Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 17.6.2015 asia 22

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Yrjö Hakanen och 16 andra ledamöter föreslår på grunder 
som nämns i motionen att Helsingfors stad ska försöka påverka 
regeringen så att den dels kräver att TTIP-förhandlingsmandatet 
begränsas med målet att den offentliga servicen och kommunernas 
ställning ska tryggas, dels förhåller sig negativ till avtalet om det 
försvagar den offentliga servicen eller inkluderar 
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tvistlösningsmekanismen (ISDS) eller ett råd för regleringssamarbete, 
eftersom dessa är hot mot den offentliga servicen och det 
demokratiska beslutsfattandet. Staden bör dessutom understryka 
vikten av öppenhet, välbefinnande hos de anställda och miljöskydd.  

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska 
stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av 
minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen påpekar att det transatlantiska partnerskapet för handel 
och investeringar (TTIP) är ett frihandelsavtal mellan EU och USA som 
förhandlingar förts om sedan juni 2013. Syftet med avtalet är att skapa 
enhetliga standarder för handel mellan EU och USA och öka handeln 
och investeringarna mellan dessa. Avtalet är avsett att öka 
marknadstillträdet för produkter och tjänster, öppna marknaden för 
offentliga upphandlingar, producera vinster gemensamma för alla 
medlemsstater, förbättra den internationella konkurrenskraften och leda 
till att de icke-tariffiära handelshindren minskar.   

Utrikesministeriet framhåller följande: Finlands målsättning med TTIP-
avtalet är att tillträdet till marknaden för de europeiska företagen ska 
förbättras, detta genom att handeln med varor och tjänster frigörs samt 
genom att USA:s offentliga anskaffningar i större utsträckning öppnas 
för konkurrens. Avsikten är att underlätta särskilt små och medelstora 
företags tillträde till marknaden. I förhandlingarna befattar man sig inte 
med den strikta EU-lagstiftning som gäller till exempel hormoner eller 
som finns till för att skydda människors liv och hälsa, djurs hälsa och 
välfärd och miljöns och konsumenternas intressen. Avsikten med 
förhandlingarna är inte att försvaga existerande standarder utan att 
avskaffa tullar och onödig byråkrati. När det gäller säkerhet, 
konsumentskydd och miljö görs inga kompromisser.

EU-parlamentet antog 8.7.2015 sina rekommendationer till EU-
kommissionens förhandlare för TTIP-avtalet. Följande ingår i 
rekommendationerna: Ett handelsavtal mellan EU och USA måste öka 
europeiska företags marknadstillträde i USA men får inte undergräva 
EU:s standarder. För att lösa handelsrelaterade tvister mellan 
investerare och stater bör ett nytt rättsligt system ersätta systemet med 
privata skiljedomstolar "ISDS". Det nya tvistlösningssystemet bör vara 
baserat på demokratiska principer och föremål för tillsyn. Potentiella fall 
bör där behandlas på ett transparent sätt av offentligt tillsatta 
oberoende professionella domare vid offentliga utfrågningar. Systemet 
bör innehålla en överklagandemekanism, garantera konsekventa 
rättsliga beslut, respektera EU-domstolens och de nationella 
domstolarnas jurisdiktion och se till att privata intressen inte kommer åt 
att undergräva den offentliga politikens intressen. 
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EU-kommissionen kom 16.9.2015 med sitt eget förslag till lösning av 
investeringstvister i EU-förhandlingar. Den föreslår ett nytt 
investeringsdomstolssystem som ersätter den befintliga mekanismen 
för tvistlösning mellan investerare och stat i alla pågående och framtida 
förhandlingar om investeringar som EU för, inklusive samtalen mellan 
EU och USA om ett TTIO-avtal. Systemet bygger på samma 
nyckelfaktorer som inhemska och internationella domstolar och ger 
regeringarna rätt att reglera och ser till att beakta öppenhet och 
ansvarighet.

Det av EU-kommissionen föreslagna nya 
investeringsdomstolssystemet kommer att bestå av högt kvalificerade 
domare, förfarandet kommer att vara öppet för insyn, och besluten 
kommer att fattas på grundval av tydliga regler. Dessutom kan 
tribunalens beslut överklagas hos en appellationsdomstol. Med det nya 
systemet kommer man enligt kommissionen att skydda regeringarnas 
rätt att reglera och se till att investeringstvister prövas i enlighet med 
rättsstatsprincipen. Investerarnas möjligheter att anhängiggöra ett mål 
vid tribunalen kommer att vara exakt definierade och begränsade till fall 
såsom riktad diskriminering på grund av kön, ras, religion eller 
nationalitet, expropriation utan ersättning, eller rättsvägran. 
Regeringarnas rätt att reglera kommer att vara garanterad i 
bestämmelserna i handels- och investeringsavtal.

Parallellt med TTIP-förhandlingarna kommer EU-kommissionen att 
börja arbeta tillsammans med andra länder för att inrätta en permanent 
internationell investeringsdomstol. Målet är att den internationella 
investeringsdomstolen så småningom ska ersätta alla de 
tvistlösningsmekanismer i samband med investeringar som föreskrivs i 
EU-avtal, i EU:s medlemsstaters avtal med tredje länder och i handels- 
och investeringsavtal mellan länder utanför EU. Detta kommer 
ytterligare att öka effektiviteten, konsekvensen och legitimiteten för det 
internationella tvistlösningssystemet i samband med investeringar.

Ett färdigförhandlat TTIP-avtal behöver godkännas av EU-parlamentet 
och EU-rådet för att kunna träda i kraft.

Stadsstyrelsen framhåller att förhandlingarna om ett TTIP-avtal gäller 
ett frihandelsavtal på EU-nivå. Det är medlemsstaterna som ansvarar 
för åtgärder på medlemsstatsnivå, inte enskilda regionala organ. 
Helsingfors stad har ringa officiella möjligheter att påverka 
begränsningar som staten eventuellt tar upp i TTIP-förhandlingarna.  

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
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Atte Malmström, chef för koncernstyrningen, telefon: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1 Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 17.6.2015 asia 22

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1053

HEL 2015-007314 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 314
Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om en varm 
omklädningshytt vid Violaparkens plan under vintersäsongen

HEL 2015-006205 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Tuomo Valokainen och 19 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att staden vidtar åtgärder för att utreda möjligheten att bygga en 
varm omklädningshytt vid Violaparkens plan under vintersäsongen.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska 
stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av 
minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen besvarade senast 7.5.2014 ledamoten René Hurstis i 
sak motsvarande motion. I stadsstyrelsens svar till stadsfullmäktige 
konstaterades då bl.a. att "stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och 
konstaterar att det inte finns varma omklädningshytter på de 80 
naturisbanor som byggnadskontoret underhåller i parker. Det är inte 
ekonomiskt motiverat att ta i bruk varma omklädningshytter på 
byggnadskontorets naturisbanor. De årliga underhållskostnaderna för 
varma omklädningshytter uppgår till 0,15–0,2 miljoner euro och bara 
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investeringskostnaderna skulle bli större än de årliga kostnaderna för 
underhållet."

Stadsstyrelsen konstaterar att byggnadskontoret under vintern 
2006–2007 gjorde ett försök med en varm omklädningshytt vid 
Violaparkens plan. Slutsatsen av försöket var att byggnadskontoret inte 
kan ta i bruk en service med omklädningshytter bl.a. på grund av jämlik 
behandling av bostadsområden och investerings- och 
underhållskostnaderna för omklädningshytter.

I Violaparken finns ett skärmtak för ombyte till skridskor, likaså vid vissa 
andra naturisplaner som byggnadskontoret underhåller. 
Byggnadskontoret strävar att förbättra servicen inom ramen för sina 
resurser så att varje naturisskridskoplan i framtiden har en plats för 
ombyte till skridskor, till exempel bänkar.

Idrottsverkets närmaste uppvärmda omklädningshytter finns på Kottby 
konstisbana, Berghälls konstisbana och på naturisbanan på Akseli 
Toivonens plan.

Stadsstyrelsen hänvisar till det ovannämnda och konstaterar att det 
fortfarande inte finns finansiella förutsättningar för genomförandet av 
motionen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1054

HEL 2015-006205 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 25.08.2015 § 358

HEL 2015-006205 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Rakennusvirasto ylläpitää 80 puistoissa olevaa 
luonnonjääluistinkenttää talvisin. Tämän lisäksi liikuntavirastolla on 
ylläpidossa 56 luistinrataa ja 7 tekojäärataa. Osassa liikuntaviraston 
luistinradoista on lämmitetty pukusuoja.

Rakennusvirasto kokeili talvella 2006 - 2007  Violanpuiston kentällä 
lämmitettyä pukusuojatilaa. Kokeilussa selvitettiin, miten lämmitettävä 
ja talveksi siirrettävä työmaakoppimainen pukusuoja soveltuisi 
rakennusviraston ylläpidossa olevien luonnonjääkenttien pukusuojaksi. 
Kokeilun johtopäätöksenä todettiin, että eri asuinalueiden tasapuolisen 
kohtelun sekä lämmitettävien pukukoppien aiheuttamien investointi- ja 
ylläpitokustannusten johdosta ei pukukoppipalvelua voida ottaa 
käyttöön rakennusviraston ylläpitämien jääkenttien yhteydessä. Tämän 
lisäksi kokeilussa nousi esille sekä kaupunkikuvalliset asiat että 
pukukopin alttius ilkivallalle ja töhrimiselle.

Tällä hetkellä Violanpuistossa on käytössä katos luistimien vaihtoa 
varten. Samanlainen järjestely on myös joillakin muillakin 
rakennusviraston ylläpitämillä luonnonjääkentillä. Rakennusvirasto 
pyrkii parantamaan palvelua resurssiensa puitteissa siten, että 
jokaisella luonnonjääluistinkentällä olisi tulevaisuudessa luistelijoiden 
käytössä luistintenvaihtopiste, kuten esimerkiksi istuimia.
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Edelle esitetyn perusteella yleisten töiden lautakunta ei puolla 
valtuustoaloitteen hyväksymistä.

18.08.2015 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
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§ 315
Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om ett 
program för ansvarsfull robotisering hos Helsingfors stad

HEL 2015-003841 T 00 00 03

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Thomas Wallgren understödd av ledamoten 
Anna Vuorjoki under diskussionen hade föreslagit följande 
hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder 
möjligheten att förelägga stadsfullmäktige en rapport om 
experternas och intressegruppernas bedömning av 
robotiseringens verkningar särskilt för välfärdsjänsterna och 
sysselsättningen inom vårdbranscherna.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först 
stadsstyrelsens förslag enhälligt.

2 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Thomas 
Wallgrens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter 
sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder 
möjligheten att förelägga stadsfullmäktige en rapport om experternas 
och intressegruppernas bedömning av robotiseringens verkningar 
särskilt för välfärdsjänsterna och sysselsättningen inom 
vårdbranscherna.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 34
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, 
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Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Rene Hursti, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Otso Kivekäs, 
Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Harri Lindell, Jape Lovén, Petra 
Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, 
Johanna Nuorteva, Sara Paavolainen, Sirpa Puhakka, Mika 
Raatikainen, Tuomas Rantanen, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna 
Sumuvuori, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Anna 
Vuorjoki

Nej-röster: 18
Hennariikka Andersson, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Helena 
Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva 
Krohn, Maria Landén, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, 
Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, 
Laura Rissanen, Wille Rydman

Blanka: 28
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Nuutti 
Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma Kari, 
Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Hannele 
Luukkainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, Jan D Oker-Blom, Hannu 
Oskala, Marcus Rantala, Risto Rautava, Jukka Relander, Tomi 
Sevander, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, 
Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Ville Ylikahri

Frånvarande: 5
Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Otto Lehtipuu, Osku Pajamäki, Nasima 
Razmyar

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Thomas Wallgrens 
förslag till hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag
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Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Thomas Wallgren och 40 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att Helsingfors tar fram ett program för robotisering, i vilket det 
läggs särskild vikt vid Helsingfors välfärdstjänster och att det i 
utarbetandet av programmet används metoder som inkluderar 
invånare, kunder och proffs inom omvårdnadsarbetet. Dessutom 
föreslås att staden förbinder sig till programmet utan att minska på 
antalet anställda inom omvårdnadsarbetet innan programmet för 
robotisering har godkänts.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska 
stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av 
minst 15 ledamöter.

Föredraganden hänvisar till utlåtandena som kommit in och konstaterar 
att robotiseringen avancerar på bred front. År 2013 ökade 
robotpopulationen globalt med 13 % och endast i Kina växte 
marknaden med nästan 40 %. Robotarna och applikationerna för 
robotar utvecklas snabbt. Robotarna blir dag för dag bättre både till de 
kognitiva förmågorna, de fysiska egenskaperna och med tanke på 
förmågorna att samarbeta med människan.

Föredraganden konstaterar att betydelsen av teknologi och robotisering 
som en del av den i framtiden kommer att öka betydligt inom social- 
och hälsovården. I tjänsterna uppstår behov för nya teknologier och 
den teknologiska utvecklingen gör det möjligt att skapa nya tjänster och 
sätt att producera tjänster. Helsingfors stad har i sitt strategiprogram 
förbundit sig att utveckla digitaliseringen och datatekniken så att det 
betjänar stadsborna och staden. Exempelvis en robotsäl som reagerar 
på ljud är mycket populär och används inom tjänster för äldre i 
Helsingfors.

Robotarnas förbättrade förmåga till autonomi beskriver den nya 
moderna robotismen. Då tjänsterobotarna utvecklas har robotarna allt 
mera emotionell intelligens, med hjälp av vilken de blir arbetare också i 
serviceomgivningar. Verkningarna av robotiseringen kommer under de 
närmaste åren att vara omvälvande bl.a. inom den industriella 
produktionen, servicearbetet, försvaret och trafiken. Robotiseringen 
förutspås ha en betydande verkan också inom hälsovården och 
omvårdnadsarbetet. Ett relativt nytt ämnesområde inom robotiken är 
tjänsterobotik som riktas till äldre, som ska skapa stimuli och aktivera 
till exempel hjärnans kognitiva funktioner, såsom korttidsminnet.
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Då robotiseringen fortskrider ändrar den betydligt på strukturerna både 
i fråga om näringslivet och arbetstillfällen. Det har uppskattats att de 
ekonomiska verkningarna av robotiseringen bl.a. som en följd av nya 
produkter, tjänster och en ökning i produktiviteten inom tio år kan 
uppgå till 6,4 triljoner dollar. Utvecklingen inom robotiken gör det möjligt 
att öka produktiviteten och ta fram nya verksamhetsmodeller.

Exempelvis föremålens och sakernas internet, sensorteknologi, 
mobilteknologi och robotisering kommer att sammanlänkas. Alla de här 
teknologibranscherna är äkta tillväxtbranscher som erbjuder mycket 
eftertraktade och önskade sysselsättningsmöjligheter.

Ur ett närings- och konkurrenskraftsperspektiv har Finland för tillfället 
en ganska bra ställning i fråga om industrirobotar, men i andra 
delområden inom robotiseringen ligger vi efter. I huvudstadsregionen är 
medicin och hälsoteknologi starka tillväxtbranscher. Dessutom finns det 
i området betydande kompetens inom ICT-branschen och andra 
branscher som hänför sig starkt till robotik.

I Helsingfors utvecklas social- och hälsovårdstjänsterna enligt en 
servicenätverksplan bl.a. utifrån nya slags servicemodeller och 
digitalisering. I dem uppmärksammas också teknologins nya 
möjligheter och görs experiment för att främja nya lösningar. Både 
användningen av personalresurser och andra resurser och det aktiva 
utnyttjandet av teknologi beaktas i fullmäktigestrategin och i 
planeringen av verksamhet och ekonomi.

Helsingfors har under två fullmäktigeperioder 2009–2012 och 
2013–2016 utnyttjat en strategistyrningsmodell för strategiprogrammet 
som gäller för en fullmäktigeperiod i sänder och enligt vilken 
stadsfullmäktige fattar ett beslut om strategiprogrammet, som 
innehåller de viktigaste och mest centrala delarna av de lagstadgade 
verksamhetsprogrammen. En kommunstrategi som följer den nya 
kommunallagen ersätter kommunernas separata strategier och olika 
åtgärdsprogram som en del av avregleringen av normer och den 
obligatoriska planerings- och rapporteringsförpliktelsen. I beredningen 
av den nya kommunstrategin ska robotikens betydelse granskas och 
dess ibruktagande inom olika verksamhetsområden hos staden 
bedömas.

Svaret har beretts i samverkan med näringslivsavdelningen och 
ekonomi- och planeringsavdelningen på stadskansliet. Social- och 
hälsovårdsnämndens utlåtande ingår i beslutshistorien. 
Anskaffningscentralen och nämnden för tekniska tjänster hade 
ingenting att påpeka i ärendet.

Föredragande
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Stadsstyrelsen

Upplysningar
Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1055

HEL 2015-003841 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

annikki.thoden(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.08.2015 § 238

HEL 2015-003841 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

"Teknologian ja sen osana robotisaation merkitys sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluissa tulee lisääntymään. Palveluissa syntyy 
tarpeita uusille teknologioille, ja teknologian kehittyminen mahdollistaa 
uusia palveluja ja palvelujen tuottamisen tapoja. Helsingin kaupunki on 
strategiaohjelmassaan sitoutunut tietotekniikan kehittämiseen 
palvelemaan kaupunkilaisia ja kaupunkia. Sosiaali- ja terveysvirasto 
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tukee helsinkiläisten aktiivisuutta oman terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisessä käyttäen sähköisiä ja vuorovaikutteisia menetelmiä.

Helsinki on aktiivinen teknologian hyödyntämisen edistämisessä eri 
tavoin. Sosiaaliviraston vanhusten palveluissa toteutettiin vuonna 2012 
interaktiivinen robottihanke INTRO, jossa kokeiltiin robottien 
hyödyntämistä ikääntyneiden virkistystoiminnassa. Tuolloin teknologia 
ei ollut vielä valmis otettavaksi vakiintuneeseen käyttöön. Ääneen 
reagoiva robottihylje sen sijaan on pidetty ja käytössä ikääntyneiden 
palveluissa.

Helsingin kotihoidossa ja muissa ikääntyneiden palveluissa kehitetään 
ja testataan yhdessä yritysten kanssa useita erilaisia kotona asumista 
tukevia ratkaisuja. Helsinki on myös mukana Nordic Independent Living 
Challenge –haastekilpailussa yhdessä muiden pohjoismaisten 
pääkaupunkien kanssa. Kilpailun tavoitteena on löytää uusia 
teknologisia ja muita ratkaisuja tukemaan ikääntyneiden sekä 
vammaisten itsenäistä kotona asumista. Helsinki on sitoutunut 
testaamaan kilpailussa parhaiten menestyviä tuotteita.

Sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään palveluverkkosuunnitelman 
mukaisesti uudenlaisten palvelumallien pohjalta. Niissä huomioidaan 
myös teknologian hyödyntämisen mahdollisuudet ja tehdään kokeiluja 
uusien ratkaisujen edistämiseksi. Sekä henkilöstö- ja muiden 
voimavarojen käyttö että aktiivinen teknologian hyödyntäminen 
huomioidaan toiminnan ja talouden suunnittelussa, eikä sosiaali- ja 
terveyslautakunta näe tarvetta erilliselle robotisaatio-ohjelmalle.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Teknologian hyödyntäminen voi lisätä esimerkiksi ikääntyneiden 
valinnan mahdollisuuksia ja yksilöllisten palvelujen järjestämistä, 
turvallisuutta, virikkeellisyyttä tai mahdollisuuksia sosiaaliseen 
vuorovaikutukseen ja näin edistää terveyttä, hyvinvointia ja 
toimintakykyä."

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Juha Jolkkonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52482

juha.jolkkonen(a)hel.fi
Helena Soini, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46933

helena.soini(a)hel.fi
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§ 316
Den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen om 
utveckling av gemenskapsboende och boendetjänster för äldre

HEL 2015-004402 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det i form av ett 
pilotprojekt går att bygga ett aravahyreshus med 
gemenskapsboende för äldre, dit sådana äldre som nu bor i 
stadens hyresbostäder och som behöver hemservice kan flytta. 
Avsikten är att både utreda hur boendekvaliteten för äldre kan 
förbättras och producera kostnadseffektivare boendelösningar 
genom centralisering av stödboendet. Samtidigt kan de 
bostäder från vilka de äldre flyttar till huset hänvisas till nya 
boende, vilket bidrar till att förkorta kön till stadens 
hyresbostäder. (Tuomas Rantanen) 

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Tuomas Rantanen understödd av ledamoten 
Tuomo Valokainen under diskussionen hade föreslagit följande 
hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det i form av ett 
pilotprojekt går att bygga ett aravahyreshus med 
gemenskapsboende för äldre, dit sådana äldre som nu bor i 
stadens hyresbostäder och som behöver hemservice kan flytta. 
Avsikten är att både utreda hur boendekvaliteten för äldre kan 
förbättras och producera kostnadseffektivare boendelösningar 
genom centralisering av stödboendet. Samtidigt kan de 
bostäder från vilka de äldre flyttar till huset hänvisas till nya 
boende, vilket bidrar till att förkorta kön till stadens 
hyresbostäder. 

Redogörelsen befanns vara riktig.
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På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först 
stadsstyrelsens förslag enhälligt.

3 omröstningen

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.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det i form av 
ett pilotprojekt går att bygga ett aravahyreshus med 
gemenskapsboende för äldre, dit sådana äldre som nu bor i stadens 
hyresbostäder och som behöver hemservice kan flytta. Avsikten är att 
både utreda hur boendekvaliteten för äldre kan förbättras och 
producera kostnadseffektivare boendelösningar genom centralisering 
av stödboendet. Samtidigt kan de bostäder från vilka de äldre flyttar till 
huset hänvisas till nya boende, vilket bidrar till att förkorta kön till 
stadens hyresbostäder.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 70
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry 
Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, 
Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene 
Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, 
Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Otso 
Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo 
Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, 
Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami 
Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Johanna 
Nuorteva, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Pia 
Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Timo 
Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Jukka Relander, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Osmo 
Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, 
Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas 
Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ville 
Ylikahri

Nej-röster: 2
Sirkku Ingervo, Wille Rydman

Blanka: 8
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Arja 
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Karhuvaara, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jaana Pelkonen, Päivi 
Storgård

Frånvarande: 5
Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Otto Lehtipuu, Osku Pajamäki, Nasima 
Razmyar

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Tuomas Rantanens förslag 
till hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite 
2 Vanhusneuvoston lausunto 8.6.2015

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Tuomas Rantanen och 25 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att gemenskapsboende och boendetjänster för äldre aktivt ska 
utvecklas.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska 
stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av 
minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och konstaterar att det i 
motionen upptagna utrednings- och utvecklingsarbetet är värt 
understöd.

Stadsfullmäktige beslutade 9.9.2015 godkänna stadens seniorprogram 
som med bilagematerialet är en plan i enlighet med 5 § i 
äldreomsorgslagen för åren 2015–2016. Planen verkställs i samarbete 
mellan flera förvaltningar under social- och hälsovårdsverkets ledning 
som en del av stadens strategiprogram. Stadens seniorprogram 
fungerar som verkställighetsplan för strategiprogrammet.
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Åtgärdshelheten Ålderslöst boende är en av de fem helheterna i 
stadens seniorprogram och har som mål att förbättra boendet för äldre 
och öka deras möjligheter att bo hemma.

Målen för utvecklingsprogrammet för boende för äldre ingår i 
programmet för boende och härmed sammanhängande 
markanvändning som samordnas av BM-sekretariatet under 
stadskansliets ledning. Fastighetskontoret, stadsplaneringskontoret, 
byggnadstillsynsverket, Helsingfors stads bostäder Ab och 
bostadsproduktionsbyrån deltar i programmet. Sekretariatet har till 
uppgift att genom följande åtgärder säkerställa att målen för 
Helsingfors stads bostadsprogram uppnås också i fråga om de äldre:

 Inom stadens eget bostadsbestånd stävar man efter att erbjuda 
alternativa tillgängliga boendelösningar för både gamla och nya 
hyresgäster.

 Bostädernas lämplighet för livscykelboende främjas, likaså 
montering av hissar i gamla hus.

 Bostadsbyggandet utvecklas med beaktande av de olika 
invånargruppernas framtida behov för att bostadsutbudet bättre 
ska svara mot de olika gruppernas föränderliga behov.

 Möjligheterna för olika befolkningsgrupper att bo i Helsingfors 
säkerställs. I boendeplaneringen fästs särskild uppmärksamhet 
vid boendemöjligheterna för ungdomar som kommer ut på 
bostadsmarknaden, barnfamiljer, seniorer och invånare i 
specialgrupper och vid det ökade antalet stadsbor med 
invandrarbakgrund och små hushåll.

 Staden strävar efter att bygga bostäder för äldre nära 
mångsidiga servicecentraler i syfte att stöda seniorers egen 
aktivitet.

 Personer med rörelse- eller funktionshinder beaktas vid 
uthyrning av Helsingfors stads bostäder Ab:s tillgängliga 
bostäder.

Ålderlöst boende är fortfarande ett viktig tema för den fortsatta 
beredningen av genomförandeprogrammet för boende och härmed 
sammanhängande markanvändning. Flera åsikter om behovet att 
utveckla och producera olika boendeformer ingick också i responsen i 
utlåtandena om stadens seniorprogram. Staden överlåter 
bostadstomter i enlighet med BM-programmet. Man har strävat att 
främja bostadsprojekt som stöder gemenskapsboendet för äldre bl.a. 
genom att överlåta enskilda tomter för hyres- och bostasdrättsbostäder 
för seniorer bl.a. i Hertonäs och Nordsjö. Dessutom har tomter i 
Arabiastranden, på Busholmen och i Fiskehamnen överlåtits för 
seniorgrupper intresserade av gruppbyggande.
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Stadsstyrelsen anser att det är nödvändigt att ta upp utvecklingen av 
gemenskapsboende och boendetjänster för äldre bland de frågor som 
ska utredas i samband med beredningen av följande BM-program.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite 
2 Vanhusneuvoston lausunto 8.6.2015

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.11.2015 § 1086

HEL 2015-004402 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tuomas Rantasen 
aloitteen loppuun käsitellyksi. 

09.11.2015 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 03.09.2015 § 383

HEL 2015-004402 T 00 00 03

Lausunto
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Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu 
Tuomas Rantasen ja 25 muun kaupunginvaltuutetun 
valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

Kaupunki luovuttaa asuntotontteja kaupunginvaltuuston lokakuussa 
2012 hyväksymän AM-ohjelman mukaisesti. AM-ohjelmassa ikääntyviä 
ei ole mainittu omana erityisryhmänään, vaan senioreille ja ikääntyville 
tarkoitetut asuntohankkeet luetaan ns. normaaliin asuntotuotantoon 
kuuluviksi. 

Tontinluovutuksella valtuustoaloitteessa mainittua ikääntyvien 
yhteisöllistä asumista tukevia asuntohankkeita on pyritty viime vuosina 
edistämään mm. luovuttamalla yksittäisiä tontteja senioreille 
suunnattuja vuokra- ja asumisoikeusasuntoja varten mm. Herttoniemen 
ja Vuosaaren alueilta. Lisäksi tontteja on luovutettu senioreista 
koostuville ryhmärakennuttamisesta kiinnostuneille ryhmille 
Arabianrannan, Jätkäsaaren ja Kalasataman alueilta.    

Kiinteistölautakunta ei näe estettä sille, että tontteja luovutettaisiin 
aloitteessa esitetyn kaltaisia ikääntyvien yhteisöllisyyttä tukevia ARA-
hankkeita varten, vaikka vahvana pääsääntönä tulisikin edelleen olla 
ARA-tuotantoon soveltuvien tonttien rajallisesta määrästä johtuen, että 
ARA-tuotantoon soveltuvat tontit luovutetaan ilman erityisiä rajoitteita. 

Kiinteistölautakunnan mielestä valtuustoaloitteessa esitetyn kaltaisten 
hankkeiden tulisi ainakin ensisijaisesti perustua aina hankkeen 
toteuttajan vapaehtoisuuteen eikä esim. tontinluovutusehdoissa 
asetettuihin pakottaviin määräyksiin. Tällöin kaupungin 
asuntotuotantotoimisto, HEKA ja HASO lienevät ainakin alkuvaiheessa 
luontevia toimijoita. Lautakunta katsoo edelleen, että selvitettäessä 
mahdollisuuksia aloitteessa esitetyn kaltaisille hankkeille tulee muun 
ohella selvittää ARA-tuotantoa koskevien nykyisten määräysten ja 
niihin mahdollisesti uuden hallitusohjelman myötä tehtävien muutosten 
vaikutukset.   

Kiinteistölautakunta pitää aloitetta edellä esitetyin huomion 
kannatettavana.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen

Lisätiedot
Sami Haapanen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 36437

sami.haapanen(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimikunta 19.08.2015 § 113
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Lausunto

Asuntotuotantotoimikunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Asuntotuotantotoimikunnan mielestä aloitteessa kiinnitetään huomiota 
tärkeään asiaan ja pitää hyvänä esitetyn selvityksen tekemistä. 
Toimikunnan lausunnossa kiinnitetään päähuomio rakennusteknisiin ja 
asuntorakentamisen näkökohtiin.

Asuntotuotantotoimisto on rakennuttanut senioreille suunnattuja 
kohteita sekä Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle että Helsingin 
Asumisoikeus Oy:lle. Nämä kohteet ovat periaatteessa tavanomaisia 
kerrostaloja, joissa on kuitenkin huomioitu kohderyhmän tarpeita 
erityisemmin esimerkiksi esteettömyydessä ja yhteistiloissa. Asunnot 
ovat olleet kuitenkin täysin itsenäisiä huoneistoja keittiöineen ja 
olohuoneineen. Käytetty ikäraja asuntoihin hakeutumiseksi on ollut 55 
vuotta ja nämä ARA-rahoitteiset asunnot ovat olleet hyvin kysyttyjä.

Kaupungin omistukseen rakennutettujen kohteiden lisäksi on tehty 
omistusseniorikerrostalo, Asunto Oy Kotisatama, Aktiiviset seniorit 
Ry:lle sekä samaan yhteyteen toinen Hitas-seniorikerrostalo Asunto Oy 
Leonsatama. Nämä hankkeet valmistuivat vuonna 2015. 
Kotisatamassa toteutettiin poikkeuksellisen laajat yhteistilat ja 
asukkaiden valinta kohteeseen tapahtui yhdistyksen haastatteluin.

Tavanomaisten asuinkerrostalojen lisäksi asuntotuotantotoimisto on 
rakennuttanut ja peruskorjannut vanhusten palvelutaloja, joista on tehty 
pääosin ryhmäkoteja. Entisistä palvelutaloista ollaan siirtymässä 
enemmän hoidon viemiseen vanhusten koteihin ja ryhmäkodeissa ja 
uusissa palveluasunnoissa asuvat ihmiset ovat aikaisempaa 
huonokuntoisempia. Usein näissä asunnot ovat pieniä, omalla 
kylpyhuoneella sekä keittomahdollisuudella varustettuja. Vanhojen 
palvelutalojen esteettömyydessä on useimmiten puutteita, joita ainakin 
osittain voidaan parantaa peruskorjauksen yhteydessä. Parvekkeet 
ovat yhteisiä.

Peruskorjausten yhteydessä entisiä palvelutaloja muutetaan nykyisin 
uuteen käyttöön. Yksi uusi käyttömahdollisuus voisi olla aloitteen 
ehdotus yhteisöllisestä senioriasumisesta. Muutama pienasunto 
muodostaisi asuntoyhteisön, jolla olisi yhteinen keittiö-oleskelutila ja 
parveke. Asuntoyhteisöt taas voisivat muodostaa senioritalon, jonka 
asukkaat taas voivat yhdistää voimansa yhteisen toiminnan 
järjestämiseen, ehkä myös palvelujen kilpailuttamiseen. Asuminen 
yhteisöllisessä senioritalossa edellyttäisi vielä toimintakykyisyyttä, 
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mutta voisi olla osavastaus yksinäisyyden ja eristyneisyyden 
torjumiseen.

Tällaisessa seniorisolumallissa tavallaan palataan entiseen 
palvelutalomalliin, kuitenkin sillä erotuksella, että asukkaat olisivat 
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n taloissa tavallisia vuokra-asukkaita, 
ilman sosiaali- ja terveysviraston osallistumista varsinaiseen 
asumiseen. Asukasvalinnassa tulisi olla ikäraja ja sen lisäksi asukkailla 
mahdollisuus vaikuttaa yhteisöyksikön sisällä asukasvalintaan. 
Nykymääräysten mukainen esteettömyys ei ilman mittavia ja kalliita 
remontteja vanhoissa palvelutaloissa toteudu, mutta kohtuullisen 
toimintakykyiselle asukkaalle asunnot useimmiten soveltuisivat. 
Asuminen tällaisessa senioritalossa ei olisi ARA:n tarkoittamaa 
erityisasumista.

Asukkaiden ja kaupungin kannalta palvelujen tuottaminen 
yhteisölliseen senioritaloon on mahdollista toteuttaa järkevästi ja 
kustannustehokkaasti. Välimatkojen kulkemisen sijaan aikaa voisi 
jäädä enemmän varsinaiseen avustustyöhön. Mahdollisesti myös 
yksityiset palvelut saattaisivat menestyä, kun asiakaskuntaa olisi 
riittävästi samassa osoitteessa. Edulliset asumiskustannukset voisivat 
paremmin mahdollistaa myös palvelujen ostamisen.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:llä on edelleen eri puolella kaupunkia 
joitakin rakennuksia, joissa on pääosin pieniä yksiöitä. Osaa niistä 
harkitaan tällä hetkellä siirrettäväksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:n 
normaalikantaan ja osassa odotetaan sosiaali- ja terveysviraston 
käyttötarpeiden selviämistä.

Rakennuttamisessa tekniseltä kannalta suurimmat haasteet ovat 
riittävän esteettömyyden tason sekä kustannustehokkuuden 
saavuttaminen niin, että tavoite edullisesta yhteisöllisestä 
senioriasumisesta myös käytännössä toteutuisi.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.08.2015 § 239

HEL 2015-004402 T 00 00 03

Lausunto
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Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

"Yhteisöllisten asumisratkaisujen kehittäminen yhdeksi asumisen 
vaihtoehdoksi myös ikääntyneille on kannatettavaa. Asumisen eri 
vaihtoehtojen järjestäminen ei ole ensisijaisesti sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimintaa, vaikka myös asuminen huomioidaan 
sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjauksessa ja neuvonnassa.

Suunnitelma ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista vuosille 2015 – 2016 koostuu 
Helsingissä kaupungin strategiaohjelmasta 2013 - 2016, Stadin 
ikäohjelma –nimisestä toimeenpanosuunnitelmasta, ikääntyneille 
tarkoitettujen Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluiden kuvauksesta 
sekä Helsingin tietokeskuksen tuottamista ikääntynyttä väestöä 
koskevista tilastotiedoista. Stadin ikäohjelmaa on valmisteltu 
laajapohjaisessa verkostossa, jossa on ollut kattavasti osallistujia eri 
virastoista ja liikelaitoksista, järjestöistä, vanhusneuvostosta ja 
palvelukeskusten asiakasneuvostoista. Suunnitelmaa toteutetaan 
monihallintokuntaisesti sosiaali- ja terveysviraston koordinoimana.

Yksi Stadin ikäohjelman viidestä toimenpidekokonaisuudesta on 
nimeltään Iätöntä asumista, ja sen tavoitteena on ikääntyneiden 
asumisen parantaminen ja kotona asumisen mahdollisuuksien 
lisääminen. Oma koti ja asuinympäristö ovat keskeisiä elämisen 
puitteita. Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet vuosille 
2013-2017 on sisällytetty Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelmaan. Asumisen ja maankäytön toteutusohjelman
koordinoinnista vastaa kaupunginkanslian johdolla poikkihallinnollinen 
asumisen ja maankäytön sihteeristö.

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman strategiset
toimenpiteet ovat:

 Kaupungin omassa asuntokannassa pyritään tarjoamaan 
esteettömän asumisen vaihtoehtoja vanhoille ja uusille vuokra-
asukkaille.

 Parannetaan asuntojen soveltuvuutta elinkaariasumiseen sekä 
edistetään hissien rakentamista vanhaan asuntokantaan.

 Asuntorakentamista kehitetään ottaen huomioon eri 
asukasryhmien tulevaisuuden tarpeet, jotta asuntotarjonta 
vastaisi paremmin eri ryhmien muuttuviin tarpeisiin.

 Turvataan eri väestöryhmien mahdollisuudet asua 
pääkaupungissa. Asumisen suunnittelussa kiinnitetään erityistä 
huomiota asuntomarkkinoille tulevien nuorten, lapsiperheiden, 
ikääntyneiden ja erityisryhmiin kuuluvien asukkaiden 
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asumismahdollisuuksiin sekä maahanmuuttajataustaisen 
väestön ja pienten asuntokuntien määrän kasvuun.

 Ikääntyneiden asuntoja pyritään sijoittamaan omatoimisuuden 
vahvistamiseksi monipuolisten palvelukeskusten lähelle.

 Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka Oy) vapautuvien 
esteettömien vuokra-asuntojen jaossa huomioidaan liikkumis- ja 
toimimisesteiset.

Jokaisen kannattaa itse suunnitella omia asumisratkaisujaan 
ennakoiden ja hyvissä ajoin ennen mahdollisten toimintakyvyn 
rajoitteiden ilmaantumista. Osa kuntalaisista voi olla halukkaita myös 
yhteisölliseen asumiseen. Tavoitteena on, että ikääntyneenäkään ei 
tarvitsisi muuttaa omasta kodistaan, ja kotona asumista voidaan 
tarvittaessa tukea eri keinoin. Tuen ja palvelujen järjestäminen voi 
joiltakin osin olla helpompaa ja kustannustehokkaampaa yhteisölliseen 
asumiseen. Keskeisintä yhteisöllisessä asumisessa tulisi kuitenkin olla 
yhteisön itsensä tarjoama tuki asukkailleen.

Suomessa on määrätietoisesti purettu moniportaista 
palvelujärjestelmää, jossa ikääntyneet joutuivat muuttamaan useastikin 
toimintakyvyn muuttuessa ja palvelutarpeiden kasvaessa. Ei ole 
tarkoituksenmukaista palata sellaisiin ratkaisuihin, jotka eivät tue 
kotona asumista riittävästi, vaan johtavat toistuviin muuttoihin elämän 
viimeisinä vuosina.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Asumisen eri vaihtoehdot ja valinnan mahdollisuudet lisäävät 
ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Asumisyhteisö voi myös 
parhaimmillaan vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin niillä, jotka 
yhteisöllistä asumista itse toivovat."

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Maarit Varis, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42850

maarit.varis(a)hel.fi
Juha Jolkkonen, osastopäällikkö, puhelin: 52482

juha.jolkkonen(a)hel.fi
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§ 317
Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om en ny 
servicejour för krigsveteraner

HEL 2015-007312 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite 
2 Vanhusneuvoston lausunto
3 Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Seija Muurinen och 27 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att det utöver de nuvarande två serviceställena för veteraner 
(Dals sjukhus och Forsby sjukhus) ska inrättas en jourenhet där 
ansökningar om rehabilitering tas emot. Det ska vara en plats som har 
goda trafikförbindelser, är tillgänglig och besöks av veteraner också i 
övrigt. Kampens servicecentral är ett alternativ.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska 
stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av 
minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtanden och framhåller att det gjorts så 
enkelt som möjligt för krigsveteraner att få handledning och information 
och att ansöka om service. Samarbete har också bedrivits med 
veteranerna i större utsträckning. Initiativ till rehabilitering kan tas 
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skriftligt också av en närstående till veteranen eller av en social- och 
hälsovårdsmyndighet. Veteranrehabilitering och öppen service i 
hemmet söks en gång om året, och i ingetdera fallet krävs det ett 
besök på ett verksamhetsställe utan ansökan kan lämnas per post, 
ansökan om öppen service dessutom per telefon.

Krigsveteranerna har alltid möjlighet att få sitt servicebehov bedömt i 
sitt hem av enheten för socialt arbete och närarbete i det egna 
området. De ska då kontakta enheten eller hemvårdsledaren eller 
meddela veteranbyrån i samband med ansökan att de vill ha ett 
hembesök. Alla krigsveteraner fick dessutom i juni en servicehandbok 
hemskickad. Där finns information om servicen för veteraner och om 
ansökningsförfarandet. Det är meningen att behovet av att besöka de 
egentliga byråerna för behandling av ansökningar om service för 
veteraner ska vara så litet som möjligt och att handledning och 
information ska kunna fås så snabbt som möjligt.  

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite 
2 Vanhusneuvoston lausunto
3 Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1057

HEL 2015-007312 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää katsoa valtuutettu Seija Muurisen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
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Laura Räty

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

annikki.thoden(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.09.2015 § 266

HEL 2015-007312 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

”Kuntoutukseen hakemisesta säädetään rintamaveteraanien 
kuntoutuksesta annetussa laissa ja asetuksessa. Valtiokonttorin 
29.1.2014 antaman ohjekirjeen mukaan kuntoutushakemuksen tekee 
rintamaveteraani tai hänen valtuuttamansa. Kirjallisen aloitteen 
kuntoutukseen voi tehdä rintamaveteraanin puolesta myös omainen tai 
sosiaali- ja terveysviranomainen. Helsingin kaupunki noudattaa 
Valtiokonttorin ohjekirjeen mukaista käytäntöä.

Helsingissä on tällä hetkellä noin 2300 rintamaveteraania, joiden keski-
ikä on yli 90 vuotta. Huomattava osa heistä on jo pysyvästi hoidon ja 
palvelujen piirissä. Vuonna 2014 avo-, päivä- ja laitoskuntoutusta sai 
yhteensä yli 1500 helsinkiläistä rintamaveteraania. 
Rintamaveteraaneille kohdennettuja kotiin vietäviä kunnallisia 
avopalveluja sai yli 1300 veteraania.

Veteraanikuntoutusta ja kotiin vietäviä avopalveluja haetaan kerran 
vuodessa. Kummankaan palvelun hakeminen ei vaadi käyntiä vaan 
asian voi hoitaa postitse ja avopalvelut myös puhelimitse. Ainoastaan 
kotiin vietävänä avopalveluna myönnettävien lounassetelien nouto 
edellyttää asiointia toimistossa. Vuonna 2014 lounasseteleitä haki noin 
600 rintamaveteraania.

Rintamaveteraaneilla on aina mahdollisuus saada palvelutarpeen 
arviointikäynti kotiin ottamalla yhteyttä oman alueen sosiaali- ja lähityön 
yksikköön tai kotihoidon ohjaajaan tai ilmaisemalla arviointikäynnin 
tarve veteraanitoimistoon hakemuksen yhteydessä. Omainen tai muu 
läheinen voi myös auttaa rintamaveteraania palvelujen hakemisessa ja 
pyytää arviointikäyntiä kotiin.

Kuntoutushakemukset lähetetään rintamaveteraanitoimistoon, joka on 
Laakson sairaala-alueella. Toimistossa on puhelinaika ma-to klo 9-12 
rintamaveteraanien yhteydenottoja varten. Toimistossa 
veteraaniasiamiehen osa-aikaista tehtävää hoitaa yksi 
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kuntoutussuunnittelija lääkinnällisen kuntoutuksen tehtäviensä ohella. 
Valtiokonttorin rintamaveteraaneille suunnattujen kotiin vietävien 
avopalvelujen käsittely on keskitetty yhdelle kotihoidon ohjaajalle ja 
toimistosihteerille. Toimisto sijaitsee Koskelan monipuolisen 
palvelukeskuksen alueella. Puhelinaika on ma-pe klo 9-12. 
Veteraanijärjestöt ovat itse toivoneet kotiin vietävien avopalveluiden 
puhelinhakemusten lisäksi kirjallista hakemuslomaketta. Puhelinpalvelu 
on aikaa vievää ja kirjalliset hakemukset nopeuttavat käsittelyä.

Pääosa toimistojen työstä on kirjallisten hakemusten ja palautteiden 
käsittelyä. Kaikki hakemukset käsitellään ja hakeneille vastataan aina. 
Mikäli toimistojen nykyistä henkilötyöpanosta siirrettäisiin 
palvelupisteisiin, saattaisivat hakemusten käsittelyajat pidentyä. 
Kuntoutushakemukset sisältävät myös salassa pidettäviä tietoja, ja 
tietosuojan vuosi vuoksi järjestöjen edustajien käyttö palvelussa ei ole 
mahdollista.

Sosiaali- ja terveysvirasto pyrkii tekemään palvelujen myöntämisestä 
mahdollisimman sujuvaa ja lisäämään yhteistyötä rintamaveteraanien 
kanssa. Veteraaniasiamies on kesäkuussa lähettänyt kaikille 
rintamaveteraaneille kotiin palvelumuistion. Palvelumuistio on opas, 
jossa kerrotaan helsinkiläisille sotiemme veteraaneille tarkoitetuista 
palveluista ja kuinka palveluja haetaan. Muistio on julkaistu myös 
kaupungin verkkosivuilla. 

Sosiaali- ja terveysvirasto on kehittänyt ja kehittää edelleen 
palveluohjausta osana palvelukeskusten toimintaa. Palveluohjausta ja 
neuvontaa annetaan kaikissa palvelukeskuksissa ja muussa 
toiminnassa, ja se pitää sisällään myös ohjauksen veteraanietuuksiin. 
Lisäksi liikenteellisesti keskeisimmällä paikalla sijaitsevan Kampin 
palvelukeskuksen roolia veteraanipalvelujen ohjauksessa, 
neuvonnassa ja asiakaspalvelussa tullaan lisäämään. Tavoitteena on, 
että asiointitarvetta varsinaisiin veteraanipalveluja käsitteleviin 
toimistoihin olisi varsin vähän ja ohjausta ja neuvontaa olisi saatavilla 
mahdollisimman helposti.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Vaikka sotiemme veteraanien määrä vähenee vuosi vuodelta, on 
tärkeää, että he saavat tarpeitansa vastaavia palveluja ja pystyvät 
asumaan kotonaan mahdollisimman pitkään. Rintamaveteraaneille 
kohdennettu kuntoutus ja kotiin vietävät avopalvelut tukevat 
toimintakyvyn ja elämänlaadun säilyttämistä, itsenäisyyttä ja 
osallistumista sekä arjessa selviytymistä. 
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Sosiaali- ja terveysvirasto kehittää palveluneuvontaa ja -ohjausta siten, 
että veteraanietuuksien hakeminen ja saaminen on mahdollisimman 
esteetöntä."

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Juha Jolkkonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52482

juha.jolkkonen(a)hel.fi
Stina Paldanius, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42680

stina.paldanius(a)hel.fi
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§ 318
Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om IT-
undervisning, -support och -upphandlingar i skolorna

HEL 2015-005560 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Yrjö Hakanen och 24 andra ledamöter har väckt en motion 
om beredning av IT-undervisning, -support och -upphandling i skolorna. 
Motionen finns som bilaga. Enligt motionen ska staden innan ny 
utrustning upphandlas för skolor och elever säkerställa att lärarna får 
tillräcklig utbildning och IT-support, investera i de trådlösa näten i 
skolorna och se till att lärarna och eleverna har tillgång till uppdaterade 
elektroniska läromaterial och möjligheter att utveckla nya inlärningssätt. 
Enligt motionen ska staden dessutom skapa förutsättningar för att 
aktörerna inom utbildningsväsendet själva och i samarbete med 
kollegerna kan utveckla digitala läromaterial, elektroniska 
undervisningsverktyg och läromiljöer.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska 
stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av 
minst 15 ledamöter.
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Utbildningsnämnden har i sitt utlåtande om motionen konstaterat att 
grunderna för nya examina och läroplaner och de elektroniska 
studentskrivningarna förutsätter att verksamhetskulturen systematiskt 
ska ändras, informationsteknologin utnyttjas som stöd i undervisningen 
och inlärningen och digitala arbets- och läromiljöer uppdateras så att 
de motsvarar behoven.

I mars 2015 har utbildningsverket färdigställt rapporten om riktlinjerna 
för framtidens skola Ilmiömäinen Helsinki - Tulevaisuuden koulun 
suuntaviivat 2015–2020. Dessutom är en digistrategi under beredning 
som ska föra samman de behövliga åtgärderna för digitaliseringen av 
undervisningen. Digistrategin kommer också att föreläggas 
stadsstyrelsens IT-sektion.

Upphandling av utrustning och trådlösa nätverk

Skolorna och läroanstalterna upphandlar utrustning både med 
utbildningsväsendets egna medel och med utomstående 
projektfinansiering.

Utrustningen inom den grundläggande utbildningen varierar mellan 
skolorna. När inlärningsperspektivet utvidgas utanför klassrummet 
övergår prioriteringen inom upphandlingarna till mobilteknologi, dvs. 
lätta bärbara datorer och pekplattor. Inom den grundläggande 
utbildningen är det genomsnittliga elevantalet per bärbar dator eller 
pekplatta cirka nio. Kostnaderna för pekplattor för alla elever vid 
stadens grundskolor som en engångsupphandling uppgår enligt 
utbildningsverkets bedömning till 11,5–21,3 miljoner euro beroende på 
apparaten. De trådlösa nätverken i grundskolorna har inte tillräckligt 
stor kapacitet för den ökande användningen, och förbättring av 
nätverken har inletts.

De trådlösa nätverken i gymnasierna har redan förbättrats och i regel 
fungerar de bra. För gymnasier har dessutom bärbara datorer 
anskaffats. Upphandling av bärbara datorer för alla gymnasister medför 
enligt utbildningsverkets bedömning kostnader på 2,4 miljoner euro.

Inom yrkesutbildningen strävar man att erbjuda studerandena en så 
realistisk IT-verksamhetsmiljö som möjligt som motsvarar arbetslivet. 
Modern undervisningsteknologi och olika läromiljöer utnyttjas i 
undervisningen, och man strävar att redan under studietiden insätta 
studerandena i sådana datasystem som de kommer att utnyttja i sina 
yrken i framtiden. Både bärbara datorer och pekplattor har anskaffats 
för studierna. Det trådlösa nätverket vid Stadin ammattiopisto omfattar 
alla verksamhetsställen och motsvarar bra de krav som digitaliseringen 
ställer.
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På alla utbildningsnivåer beaktas digitaliseringen i verksamhetsmiljön 
och smidig användning av teknologin i planeringen av 
lokalanvändningen.

Utveckling av kunnandet hos undervisningspersonalen

Kunnandet i att utnyttja digital utrustning i skolorna och läroanstalterna 
stärks. En plan för kunskapsutveckling utarbetas årligen i samarbete 
med personalen.

Prioriteringen i utbildningarna har varit förberedelserna för de 
elektroniska studentskrivningarna, nätpedagogiken och kraven i de nya 
läroplanerna (multilitteracitet, kodning och fenomenbaserad inlärning). I 
utvecklingsprojekten har kunnandet byggts upp i bl.a. den mobila 
inlärningen, handledningen på andra stadiet och i den spelbaserade 
inlärningen inom den grundläggande utbildningen. Skolvisa utbildningar 
omfattar också den i motionen angivna utbildningen i ibruktagande och 
pedagogiskt utnyttjande av elektroniska apparater och miljöer.

Utbildningsverkets områdesvisa IT-stödpersoner installerar de nya 
programmen och sköter IT-supporten i skolorna och läroanstalterna. En 
stödperson ansvarar för cirka 5–7 skolor.

Elektroniska läromaterial

De nya läroplanerna tas i bruk år 2016. I samband med detta kommer 
läromaterialsutbudet att förnyas och bli allt mer digitalt. 
Utbildningsverket har reserverat särskilda anslag för läroplansarbetet 
och förnyelse av läromaterialen inom den grundläggande utbildningen 
år 2016.

Skolorna fattar själva upphandlingsbesluten om det läromaterial de 
använder. Anskaffningskanalerna och helhetsutbudet för digitala 
läromaterial utreds under år 2015.

Vid sidan av de avgiftsbelagda läromaterialen utnyttjar skolorna 
avgiftsfritt internetmaterial som stöd och utgångsmaterial för 
inlärningen. När undervisningen digitaliseras producerar eleverna och 
studerandena också själva material för inlärningen. Lärarnas egen 
läromaterialsproduktion gäller i huvudsak lärarens egen undervisning. 
Som en del av utvecklingsarbetet, såsom i Stadin eKampus, har 
lärarna tillsammans planerat och byggt upp olika kursinnehåll. Lärarna 
och studerandena deltar också i att planera elektroniska verktyg och 
läromiljöer för projektet.

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.11.2015 § 1087

HEL 2015-005560 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

09.11.2015 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Opetuslautakunta 16.06.2015 § 101

HEL 2015-005560 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Uusien tutkintojen ja opetussuunnitelmien perusteet ja sähköisiin 
ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen edellyttävät systemaattista 
toimintakulttuurin muuttamista, tietoteknologian käyttöä opetuksen ja 
oppimisen tukena ja digitaalisten työ- ja oppimisympäristöjen 
saattamista ajan tasalle ja tarpeita vastaaviksi. 

Laitetilanne ja -hankinnat
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Koulujen ja oppilaitosten laitehankintoja tehdään sekä budjettivaroin 
että ulkopuolisella hankerahoituksella.  

Perusopetuksen laitekanta vaihtelee kouluittain. Oppimisen 
laajentuessa omaa luokkaa laajemmalle hankintojen painopiste on 
mobiilissa teknologiassa eli kevyissä kannettavissa tietokoneissa ja 
tableteissa. Tällä hetkellä oppilaita on keskimäärin yhdeksän yhtä 
kannettavaa tai tablettia kohden. Tablettitietokoneiden hankinta 
kertahankintana kaikille Helsingin kaupungin peruskouluissa 
opiskeleville maksaisi laitteesta riippuen 11,5 – 21,3 milj. euroa.

Lukioille on hankittu kannettavia tietokoneita. Opetukseen ja 
ylioppilaskirjoituksiin tarvitaan vielä varakoneita opiskelijoille ja myös 
opettajien työskentelyyn tarvitaan kannettavia tietokoneita. 
Kannettavien tietokoneiden hankinta kaikille lukiolaisille maksaisi 2,4 
milj. euroa. 

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijalle pyritään tarjoamaan 
mahdollisimman realistinen työelämän todellisuutta vastaava 
tietotekninen toimintaympäristö sekä perehdyttämään opiskelija jo 
opiskeluaikana tulevaisuuden ammateissa kohdattaviin ammatillisiin 
tietojärjestelmiin. Lisäksi ammatillisessa opetuksessa hyödynnetään 
modernia opetusteknologiaa ja oppimisympäristöjä. Opetukseen ja 
opiskeluun on hankittu kannettavia ja tablettitietokoneita.

Tilojen käytön suunnittelussa otetaan huomioon toimintaympäristön 
digitalisoituminen ja teknologian joustava käyttö.

Langattomat verkot

Lukioiden langattomia verkkoja on parannettu ja ne toimivat pääosin 
hyvin. Lisäksi lukioihin rakennetaan langallinen verkko yo-tiloihin kesän 
2015 aikana. 

Stadin ammattiopistossa langaton verkko kattaa noin 90 % 
toimipisteistä ja loput saadaan katettua syksyyn mennessä. 
Ammatillisen koulutuksen langaton verkko vastaa tällä hetkellä hyvin 
digitalisaation edellyttämiin vaatimuksiin.

Peruskoulujen langattomien verkkojen kapasiteetti ei riitä kasvavassa 
käytössä ja niiden parantaminen on aloitettu. 

Ohjelmistojen asennukset ja laitetuki

Tietotekniikan aluetukihenkilöt hoitavat uusien ohjelmistojen 
asennukset ja laitetuen kouluilla ja oppilaitoksissa. Resurssijako on 5–7 
koulua/tukihenkilö. 
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Opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen

Koulujen ja oppilaitosten osaamista vahvistetaan digitaalisuuden 
hyödyntämisessä opetuksessa ja oppimisessa. Osaamisen 
kehittämisen suunnitelma laaditaan vuosittain yhteistyössä henkilöstön 
kanssa.

Koulutusten painoalueina ovat olleet sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin 
valmistautuminen, verkkopedagogiikka ja uusien opetussuunnitelmien 
vaatimukset (monilukutaito, koodaus ja ilmiöoppiminen). 
Kehittämishankkeissa on osaamista kehitetty muun muassa mobiilissa 
oppimisessa, toisen asteen ohjaustyössä ja perusopetuksen 
pelillisessä oppimisessa. 

Koulukohtaisiin koulutuksiin ja pedagogiseen lähitukeen sisältyvät 
myös aloitteessa mainitut laitteiden ja sähköisten ympäristöjen 
käyttöönoton ja pedagogisen käytön koulutukset. Perusopetuksen 
pedagogisen ICT-tuen erillisrahoituksella tuetaan koulukohtaista 
tietoteknologian käytön yhteissuunnittelua ja osaamisen kehittämistä 
uusia opetussuunnitelmia käyttöön otettaessa.

Sähköiset oppimateriaalit

Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön asteittain vuodesta 2016 
alkaen. Tässä yhteydessä oppimateriaalitarjonta uudistuu ja muuttunee 
yhä digitaalisemmaksi. Opetusvirasto on varannut 
talousarvioesitykseen vuodelle 2016 erillisresursseja sekä 
opetussuunnitelmatyöhön että perusopetuksen oppimateriaalien 
uudistamiseen.

Koulut tekevät itse hankintapäätöksen käyttämistään 
oppimateriaaleista. Digitaalisen oppimateriaalin hankintakanavia ja 
kokonaistarjontaa selvitetään vuoden 2015 aikana. 

Maksullisten oppimateriaalien ohella oppimisen tukena ja aineistona 
käytetään maksutonta verkkomateriaalia. Opetuksen ja opiskelun 
digitalisoituessa myös oppilaat ja opiskelijat tuottavat itse aineistoja ja 
oppimateriaaleja osana oppimisprosessiaan.

Opettajien oma oppimateriaalituotanto liittyy pääosin opettajan omaan 
käyttöön. Osana kehittämistyötä, kuten Stadin eKampuksessa, ovat 
opettajat yhdessä suunnitelleet ja toteuttaneet kurssisisältöjä. Opettajat 
ja opiskelijat osallistuvat myös hankkeen sähköisten työkalujen ja 
oppimisympäristöjen suunnitteluun.

Esittelijä
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opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Liisa Lind, mediakeskuksen johtaja, puhelin: 310 86213

liisa.lind(a)hel.fi
Pia Setälä, kehittämisjohtaja, puhelin: 310 86774

pia.setala(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 19/2015 362 (420)
Stadsfullmäktige

Sj/22
25.11.2015

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

§ 319
Den av ledamoten Sirkku Ingervo väckta motionen om utbildning av 
lärare i förebyggande av skolmobbning

HEL 2015-006203 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Sirkku Ingervo väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sirkku Ingervo och 24 andra ledamöter föreslår i sin motion

 att utbildningsverket årligen ska ordna utbildning för lärare på 
alla stadier i hur mobbning kan förebyggas och fås att upphöra 

 att utbildning i förebyggande av mobbning om möjligt ska ordnas 
för alla lärare gemensamt eller skolvis i form av kortvarig 
obligatorisk utbildning baserad på kollektivavtalet (VESO)

 att staden ska göra vad den kan för att metoder för 
förebyggande av mobbning ska bli en obligatorisk del av 
lärarutbildningen. 

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska 
stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av 
minst 15 ledamöter.
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Utbildningsnämnden framhåller i ett utlåtande föranlett av motionen att 
både enkäten Hälsa i skolan och forskningen anknuten till programmet 
KiVa Skola visar att mobbningen har fåtts att minska, men varje 
mobbningsfall är ett för mycket. Forskningen anknuten till programmet 
KiVa Skola ger en fingervisning om att mobbningen bland små 
skolelever är mer omfattande och slumpmässig. Antalet mobbade 
elever på högstadiet och i därpå följande utbildning är mindre, men en 
enskild elev kan råka ut för intensiv mobbning. 

En mycket stor andel av stadens skolor och läroanstalter använder 
program som främjar sociala färdigheter och minskar mobbningen. 
Enligt den nyaste undersökningen deltar 89 % av grundskolorna i 
programmet KiVa Skola. Ungefär en femtedel av skolorna använder 
dessutom något annat program, t.ex. StegVis, Friends eller Verso 
(kamratmedling).     

Kamratmedlingsprogrammet Verso har redan länge tillämpats inom 
yrkesutbildningen, och lärare utbildas årligen i användningen av 
modellen. Alla psykologer och kuratorer på andra stadiet kommer i år 
att få utbildning, och målet är att modellen ska spridas till alla 
läroanstalter på andra stadiet. Lärare och anställda inom elevvården 
har årligen erbjudits utbildning i StegVis eller Friends. I augusti i år 
ordnades ett seminarium om hur modellen KiVa Skola fungerar. 
Seminariet var gemensamt för elever, vårdnadshavare, lärare, 
anställda inom elevvården och nationella experter. Förhoppningen är 
att sådant som ingår i de program som förebygger mobbning och 
främjar sociala färdigheter blir en del av de nya läroplaner som träder i 
kraft år 2016.

I den nya lagen om elev- och studerandevård, vilken trädde i kraft vid 
ingången av år 2014, betonas både förebyggande elevvård med 
generell inriktning och individuellt inriktad elevvård. Mobbning och 
trygghet i skolan hör till det som enligt den nya lagen ska följas 
noggrannare än hittills. Lagen kräver också att elevhälsans kvalitet i 
skolor och läroanstalter ska utvärderas. Åtta grundskolor har vad 
tryggheten beträffar inlett ett pilotförsök där eleverna lättare än förut 
kan meddela att de blivit utsatta för mobbning och annat våld, också 
via webben. Avsikten är att försöket gradvis ska utvidgas till andra 
skolor. 

Det är viktigt att förebyggande av mobbning och utveckling av sociala 
färdigheter är en del av fortbildningprogrammet för lärare. Utbildningen 
bör inledas redan under lärarutbildningsfasen. 

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1059

HEL 2015-006203 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sirkku Ingervon 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Opetuslautakunta 25.08.2015 § 111

HEL 2015-006203 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Koulukiusaamisen määrää on Kouluterveyskyselyn mukaan saatu 
vähenemään, mutta jokainen kiusaamistapaus on liikaa. KiVa koulu -
ohjelmaan liittyvä tutkimusosio vahvistaa edellä kuvatun vähenemisen. 
Lisäksi tämä tutkimus antaa viitteitä siitä, että pienten koululaisten 
osalta kiusaaminen on laajempaa ja sattumanvaraisempaa. Yläasteella 
ja siitä eteenpäin kiusattujen oppilaiden määrä vähenee, mutta 
yksittäinen oppilas voi joutua kokemaan kiusaamista runsaasti.
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Helsingin kouluissa ja oppilaitoksissa on puututtu kiusaamistilanteisiin 
kaikin käytettävissä olevin keinoin.  

Kouluissa ja oppilaitoksissa käytetään sosiaalisia taitoja edistäviä ja 
kiusaamista vähentäviä ohjelmia varsin kattavasti. KiVa koulu -
ohjelmassa on tuoreimman tutkimuksen mukaan 89 prosenttia 
perusopetuksen kouluista ja noin viidesosa kouluista käyttää lisäksi 
mm. Askeleittain-, Friends- tai Verso (vertaissovittelu) -ohjelmaa. 
Esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa on ollut jo pitkään Verso -
toimintaa. Tähän liittyen koulutetaan joka vuosi opettajia 
vertaissovittelumallin käyttöön. Kaikki toisen asteen psykologit ja 
kuraattorit tullaan kouluttamaan vuoden 2015 aikana niin, että malli 
leviää kaikkiin toisen asteen oppilaitoksiin heidän kauttaan. 
Peruskoulun puolella opettajille ja oppilashuollon työntekijöille on 
tarjottu Askeleittain- tai Friends -koulutusta vuosittain. 26.8.2015 
järjestetään oppilaiden, huoltajien, opettajien, oppilashuollon ja 
valtakunnallisten asiantuntijoiden yhteinen seminaari KiVa -koulu mallin 
toimivuudesta.

Kiusaamisen vastaisien ja sosiaalisia taitoja edistävien ohjelmien 
asioita pyritään saamaan osaksi uusia, 2016 voimaan astuvia 
opetussuunnitelmia. Kuluva lukuvuosi meneekin suurelta osin uusiin 
opetussuunnitelmiin liittyvien asioitten kouluttautumiseen.

Vuoden 2014 alusta voimaan tullut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 
painottaa sekä yhteisöllistä, ennalta ehkäisevää oppilashuoltoa että 
yksilökohtaista työtä. Koulukiusaaminen ja ylipäänsä turvallisuus 
koulussa ovat asioita, joita uusi laki velvoittaa seuraamaan aiempaa 
tarkemmin. Laki myös velvoittaa arvioimaan opiskeluhuoltotyön 
toimivuutta kouluissa ja oppilaitoksissa. Kahdeksassa peruskoulussa 
on aloitettu turvallisuuspilotti, jossa oppilaat voivat aiempaa helpommin 
ilmoittaa kokemastaan kiusaamisesta ja muusta väkivallasta myös 
nettiteitse. Kokeilua on tarkoitus laajentaa asteittain muihin kouluihin.

Koulukiusaamisen ehkäiseminen ja sosiaalisten taitojen kehittäminen 
on tärkeää pitää osana opettajien täydennyskoulutusohjelmaa. 
Kouluttaminen olisi hyvä aloittaa jo opettajainkoulutusvaiheessa. 

Pitkään jatkuneella koulukiusaamisella voi olla merkittäviä negatiivisia 
terveysvaikutuksia.

Opetuslautakunta pitää tervetulleina kaikkia koulukiusaamisen 
vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen
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Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi
Arja Kukkonen, linjanjohtaja, puhelin: 310 86850

arja.kukkonen(a)hel.fi
Niclas Rönnholm, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi
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§ 320
Den av ledamoten Sanna Vesikansa väckta motionen om 
utnyttjande av idrottsplatser för rastverksamhet 

HEL 2015-007313 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Sanna Vesikansa väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder hur 
hörandet av unga i frågor som angår dem kan förbättras, t.ex. 
genom att begära utlåtande av Krut i ungdomsfrågor som 
behandlas av olika nämnder. (Sanna Vesikansa)

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Sanna Vesikansa understödd av ledamoten 
Sami Muttilainen under diskussionen hade föreslagit följande 
hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder hur 
hörandet av unga i frågor som angår dem kan förbättras, t.ex. 
genom att begära utlåtande av Krut i ungdomsfrågor som 
behandlas av olika nämnder.

 

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först 
stadsstyrelsens förslag enhälligt.

4 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Sanna 
Vesikansas förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter 
sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder hur 
hörandet av unga i frågor som angår dem kan förbättras, t.ex. genom 
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att begära utlåtande av Krut i ungdomsfrågor som behandlas av olika 
nämnder.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 54
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry 
Bogomoloff, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika 
Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, 
Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, 
Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli 
Kousa, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Petra Malin, 
Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari 
Mäkimattila, Lasse Männistö, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Sara 
Paavolainen, Sirpa Puhakka, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas 
Rantanen, Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi 
Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, 
Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Nej-röster: 1
Wille Rydman

Blanka: 23
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, 
Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, 
Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, 
Timo Laaninen, Maria Landén, Pekka Majuri, Matti Niiranen, Pia 
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Frånvarande: 7
Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Jan D 
Oker-Blom, Osku Pajamäki, Nasima Razmyar

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Sanna Vesikansas förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite

Sökande av ändring
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Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sanna Vesikansa och 16 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att utbildningsverket ska utreda:

 om alla elever i grundskolorna i Helsingfors har möjlighet att på 
rasterna motionera på en idrottsplan i sådana fall att 
planen ligger intill skolan och eleverna inte behöver till 
exempel korsa en farlig gata för att komma till den

 vilka faktorer som hindrar att öka möjligheterna till frivillig motion 
på rasterna och vad som ska göras för att avlägsna dessa 
hinder

 på vilka andra sätt som är tilltalande för barnen och ungdomarna 
själva man kan öka möjligheterna till motion på rasterna, och på 
vilka sätt barn och ungas åsikter beaktas i utvecklingen av 
rastverksamheten i skolorna. 

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska 
stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av 
minst 15 ledamöter.

Utbildningsverket har konstaterat i sitt utlåtande med anledning av 
motionen att skolorna har flexibla strukturer och praxis som möjliggör 
mångsidig motion i enlighet med stadens nya läroplan. Skolans 
verksamhetskultur byggs upp utifrån de gemensamma värdena, 
gemenskapsstrukturerna, verksamheten och praxisen.

Utvecklingen av rastverksamheten är en av åtgärderna i stadens 
program för grundskolorna, Skolan i rörelse. Skolgårdarna görs mer 
funktionella genom ombyggnad och inom ramen för olika förortsprojekt.

Skolorna har sina egna verksamhetsprinciper om hur 
verksamhetsmiljön utanför skolgården utnyttjas. Principerna har 
utarbetats i samarbete med eleverna och med beaktande av 
säkerhetsfaktorerna och övervakningen. Även eventuella 
näridrottsplatser vid skolan har beaktats i principerna. 
Rastverksamheten utvecklas elevcentrerat med hänsyn till de olika 
åldersklasserna.

Näridrottsplatser och idrottsplaner utnyttjas i varierande grad för motion 
under rasterna och lektionerna. Om skolan utnyttjar en näraliggande 
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idrottsplan under lektionerna, har skolan oftast som praxis att de äldre 
eleverna i skolan får röra sig i områdena enligt överenskommelse.

Utbildningsnämnden har konstaterat i sitt utlåtande att alla 
näridrottsplatser inte kan tas i bruk för rastverksamhet för eleverna 
även om näridrottsplatsen ligger vid skolan på ett tryggt avstånd. 
Näridrottsplatserna är inte i skolvärdens förvaltning, och man ska först 
bedöma och kontrollera om de är lämpliga för eleverna att utnyttja 
under skoldagen. En annan sak som skolan ska bedöma är hur den 
ska säkerställa en vuxen människas närvaro och övervakningen. 
Förutsättningarna för övervakningen och säkerheten gås igenom under 
rektorns ledning, och det är bra att inkludera alla elever och vuxna i 
skolan i att göra upp spelreglerna. Det hör till helsingforsskolornas 
verksamhetskultur att utnyttja möjligheterna i omgivningen och 
sakkunskapen hos utomstående aktörer, vilket förstärker att 
verksamhetskulturen speciellt i årskurserna 7–9 i grundskolan 
utvecklas i en mer elevcentrerad och elevaktiverande riktning.

Åtgärder som kan vidtas för att aktivera elever på rasterna är bl.a. att 
utbilda rastlekledare och kontinuerligt ordna Rastis-utbildningar. 
Lärarens uppgift på rasterna är att uppmuntra eleverna att röra på sig, 
inte instruera dem. De elever som är rastlekledare kan ansvara för de 
instruerade funktionerna periodvis.

Att klara spelregler sätts upp till exempel för användning och lån av 
utrustning och för rastverksamheten inomhus skapar kontinuitet och 
förstärker gemenskapsandan mellan personalen och eleverna. Man tar 
hand om de praktiska arrangemangen kring ett låneställe för 
rastutrustning tillsammans med eleverna. Den allt mer utvecklade 
spelifieringen och de teknologiska dimensionerna, såsom 
mobilapplikationer och spelmattor, ger motionen en rolig aspekt och 
ökar därigenom bl.a. motivationen hos eleverna.

Långa raster i läsordningen gör det möjligt att ordna gemensamma 
turneringar, klubbar och jippon för hela skolan både inne i skollokalerna 
och på skolgården. Det är viktigt att inkludera eleverna från all början 
och utvidga skolans samarbetsnätverk till stadens andra förvaltningar 
och aktörer i området.

Diskussionen om utvecklingen av rastverksamheten pågår i stadens 
nätverk inom ramen för projektet Skolan i rörelse och vid de 
områdesvisa rektorsmötena. Helsingfors deltar aktivt i det 
riksomfattande arbetet på att utveckla programmet Skolan i rörelse. 
Målet är att stadens alla finska grundskolor och en betydligt stor del av 
de svenska grundskolorna ska ha registrerat sig som Skolor i rörelse år 
2016.
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1060

HEL 2015-007313 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sanna Vesikansan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Opetuslautakunta 15.09.2015 § 169

HEL 2015-007313 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin uuden opetussuunnitelman mukaisesti koulujen rakenteet ja 
käytännöt ovat joustavia ja mahdollistavat monipuolisen liikunnan. 
Koulun toimintakulttuuri muodostuu jaettujen arvojen, yhteisöllisten 
rakenteiden, toiminnan ja käytäntöjen pohjalta. Koulupihaa laajemman 
toimintaympäristön käytöstä on koulukohtaiset toimintaperiaatteet, jotka 
on tehty yhdessä oppilaiden kanssa turvallisuustekijät ja valvonta 
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huomioiden. Tällöin on otettu huomioon myös lähistöllä mahdollisesti 
sijaitseva lähiliikuntapaikka ja kenttä. Välituntitoimintaa kehitetään 
oppilaslähtöisesti ikäluokat huomioiden sekä rohkaistaan 
toiminnallisuuteen aktivoivien oppimisympäristöjen kehittämiseen. 

Liikkuminen ja muu toiminnallisuus ovat luonteva osa jokaista 
koulupäivää. Koulun lähiympäristö ja Helsinki kaupunkina ovat monien 
mahdollisuuksien oppimisympäristöjä. Koulujen toimintakulttuuri syntyy 
niistä yhteisön käytännöistä, arvoista, asenteista ja tavoista, joita 
yhdessä kaikki kouluyhteisössä olevat toteuttavat. 

Välituntitoiminnan kehittäminen on yksi toimenpideporras Helsingin 
kaupungin peruskoulujen Liikkuva koulu -ohjelman kolmesta 
toimenpideportaasta. Lähiliikuntapaikkoja ja kenttiä hyödynnetään 
välituntiliikuntaan ja oppitunneilla vaihtelevasti. Jos koulu hyödyntää 
lähikenttää oppitunneilla, on useimmiten käytäntönä, että koulun 
vanhemmat oppilaat saavat välitunnilla ulkoilla alueella sovitusti. 
Oppitunneilla koulun ulkopuolisten alueiden käytöstä on useita toimivia 
ratkaisuja ja silloin valvonnasta vastaavat opettajat.

Vaikka lähiliikuntapaikka sijaitsee koulun vieressä turvallisen matkan 
päässä, ei kaikkia lähiliikuntapaikkoja voi suunnittelematta ottaa 
oppilaiden välituntikäyttöön. Koska alue ei ole kouluisännän 
hallinnoimaa aluetta, sen siisteys ja sopivuus oppilaiden koulupäivän 
aikaiseen käyttöön täytyy ensin arvioida ja tarkistaa. Toinen koulun 
arvioitava asia on, miten aikuisen läsnäolo ja valvonnan toteutuminen 
varmistetaan. Rehtorin johdolla mietitään valvonnan edellytykset ja 
turvallisuuden toteutuminen. Pelisääntöjen ja toimintaperiaatteiden 
rakentamiseen on hyvä saada mukaan kaikki koulun oppilaat ja 
aikuiset. Helsingin koulujen toimintakulttuuriin kuuluu, että ympäristön 
tuomia mahdollisuuksia ja koulun ulkopuolisten toimijoiden 
asiantuntijuutta hyödynnetään, mikä varsinkin yläkouluissa vahvistaa 
toimintakulttuurin kehittymistä oppilaslähtöisempään ja oppilaita 
aktivoivampaan suuntaan.

Välituntitoimintaa aktivoivia toimenpiteitä ovat mm. välituntileikittäjät ja 
jatkuvat välkkärikoulutukset. Välitunneilla olevan opettajan rooli on 
kannustaa liikkumaan, ei ohjata. Oppilasliikuttajat voivat 
kausiluontoisesti vastata ohjatuista toiminnoista.

Lisäksi selkeiden pelisääntöjen luominen esimerkiksi välineiden 
käytöstä ja niiden lainaamisesta sekä sisävälituntien toiminnasta tuo 
jatkuvuutta ja vahvistaa yhteishenkeä henkilökunnan ja oppilaiden 
välillä. Välituntilainaamon toiminnan käytännön järjestelyjä voidaan 
tehdä yhdessä oppilaiden kanssa. Jatkuvasti kehittyvä pelillisyys ja 
teknologian tuomat ulottuvuudet, kuten mobiilisovellukset ja pelimatot 
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tuovat liikuntaan hauskuutta ja lisäävät mm. sitä kautta oppilaiden 
motivaatiota.

Pitkien välituntien rakentaminen lukujärjestykseen mahdollistaa koko 
kouluyhteisön yhteisten turnausten, kerhojen ja tempausten 
toteuttamisen niin sisätiloissa kuin koulun pihalla. Tärkeää on osallistaa 
oppilaat alusta lähtien mukaan ja laajentaa koulun yhteisöverkostoa 
koskemaan muita hallintokuntia ja alueen toimijoita. 

Koulupihojen toiminnallisuutta ja aktivoimista kehitetään koulujen 
pihojen perusparannusten ja erilaisten lähiöprojektien yhteydessä. 

Edellä kuvatuista asioista käydään jatkuvaa kehittämiskeskustelua 
kaupungin Liikkuva koulu -verkostoissa ja alueellisissa 
rehtoritapaamisissa. Helsinki on aktiivisesti mukana Liikkuva koulu -
ohjelman valtakunnallisessa kehittämistyössä.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Leena Palve-Kaunisto, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86809

leena.palve(a)hel.fi
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§ 321
Den av ledamoten Pia Pakarinen väckta motionen om ändring av 
namnet på en stump av Sjömansgatan till Norssinkatu

HEL 2015-003835 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Pia Pakarinen väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att 
det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars 
godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. 
Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina 
yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde 
ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Pia Pakarinen 
understödd av ledamoten Wille Rydman under diskussionen hade 
föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny 
beredning utgående från att namnet på Sjömansgatans avsnitt mellan 
Skepparebrinken (eller alternativt Annegatan) och Georgsgatan ändras 
till Norssinkatu.

Redogörelsen befanns vara riktig.

5 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet 
röstar ja; vinner nej, har ledamoten Pia Pakarinens förslag om 
återremiss godkänts.

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att 
namnet på Sjömansgatans avsnitt mellan Skepparebrinken (eller 
alternativt Annegatan) och Georgsgatan ändras till Norssinkatu.

Ja-röster: 54
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, 
Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Mari 
Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku 
Ingervo, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
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Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Jape Lovén, Hannele 
Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, 
Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Johanna Nuorteva, Jan D 
Oker-Blom, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Timo 
Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Jukka 
Relander, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi 
Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi 
Torsti, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Nej-röster: 9
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Fatbardhe Hetemaj, Maria 
Landén, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Wille 
Rydman, Ulla-Marja Urho

Blanka: 13
Zahra Abdulla, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Arja 
Karhuvaara, Tuuli Kousa, Harri Lindell, Matti Niiranen, Sara 
Paavolainen, Jaana Pelkonen, Johanna Sumuvuori, Tuomo 
Valokainen, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 9
Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Rene Hursti, Minerva Krohn, Otto 
Lehtipuu, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Nasima Razmyar, Thomas 
Wallgren

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Pakarinen Pia valtuustoaloite Kvsto 25.3.2015 asia 14
2 Nimistötoimikunnan kirje 1.4.2015

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Utlåtandet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar
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Ledamoten Pia Pakarinen och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden ska fira Helsingin normaalilyseos 150-årsjubileum år 2017 
genom att ändra Sjömansgatans avsnitt mellan Skepparebrinken (eller 
alternativt Annegatan) och Georgsgatan till Norssinkatu.

Det berömda Helsingin normaalilyseo, som brukar kallas för Norssi, 
fyller år 2017 hela 150 år. Det är fråga om en av de äldsta och 
fortfarande mest högaktade skolorna i landet.

Sjömansgatan avbryts av Skepparebrinken och gatstumpen mellan 
Norssi och Johannesparken fortsätter därefter som Sjömansgatan 
ända till Georgsgatan. Det finns inga andra byggnader vid detta 
gatuavsnitt. En ändring av namnet på Sjömansgatan medför inga 
praktiska olägenheter på detta gatuavsnitt. Alternativt kan 
namnändringen gälla för ett gatuavsnitt som börjar 30 meter längre bort 
i Annegatans korsning.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska 
stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av 
minst 15 ledamöter.

Stadsplaneringsnämnden har ombetts att ge ett utlåtande i frågan efter 
att har hört namnkommittén.

Föredraganden hänvisar till utlåtandena och konstaterar följande:

Enligt principen för namnplaneringen i Helsingfors ska hävdvunna och 
lokalhistoriskt betydelsefulla ortnamn inte ändras, om det inte finns 
något tvingande skäl som till exempel hänför sig till 
räddningssäkerheten. Det finns inte tillräckligt tunga skäl till att ens 
delvis ändra det gamla namnet Sjömansgatan som har varit i bruk 
redan på 1840-talet.

Den röda tråden inom namnplaneringen är att namnbeståndet ska vara 
bestående och ha historiskt djup. Det är värdefullt att vi i dag kan gå 
längs gator med samma namn som invånarna vid grundandet av 
skolan. Den lokala skolhistorien i områdets namnbestånd syns 
dessutom i namnet Skolskvären–Koulupuistikko (tidigare 
Skoltorget–Koulutori) på en prydnadsskvär i korsningen av 
Högbergsgatan, Bangatan och Georgsgatan. Skvären fick sitt officiella 
namn år 1928, men det togs upp redan i detaljplanen från 1875. 

Stadsplaneringsnämnden tillstyrker inte motionen om att ändra namnet 
på en del av gatan.

Namnkommittén konstaterar i sitt utlåtande 1.4.2015 att kommittén 
senast har behandlat motioner med liknande innehåll 10.2.2010 och 
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25.2.2003. Namnkommittén har båda gångerna konstaterat att det inte 
finns något tvingande skäl eller behov för en namnändring.

Namnkommittén konstaterar vidare att gatunamnet Sjömans Gatan 
(nuvarande Sjömansgatan–Merimiehenkatu) togs upp redan år 1842 i 
stadsingenjören C. W. Gyldéns förslag till detaljplan. Namnet var ett 
resultat av en innovation att ge namn kring ett sjöfarartema, medan 
man tidigare i regel hade bildat namn efter person- och ortnamn. Enligt 
namnkommittén finns det inte tillräckligt tunga skäl till att ens delvis 
ändra det gamla namnet Sjömansgatan som har varit i bruk redan på 
1840-talet. Ändringar i det gamla, hävdvunna, fungerande och 
lokalhistoriskt värdefulla namnbeståndet kan föreslås bara om 
ändringarna är nödvändiga för att säkra att adressystemet fungerar. 
Namnet som enligt förslaget ska ändras är tekniskt fullständigt 
funktionellt och historiskt och lokalt betydelsefullt.

Att komma med en svensk motsvarighet till det föreslagna namnet 
Norssinkatu utgör en särskild utmaning eftersom benämningen nors 
brukar användas om eleverna vid Svenska normallyceum. Nors 
hänvisar alltså i svenska språket särskilt till eleverna vid den svenska 
skolan.

Namnkommittén tillstyrker inte motionen om namnändring för ett 
gatuavsnitt i början av Sjömansgatan.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Pakarinen Pia valtuustoaloite Kvsto 25.3.2015 asia 14
2 Nimistötoimikunnan kirje 1.4.2015

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1061

HEL 2015-003835 T 00 00 03

Lausunto
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Pia Pakarisen  aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.08.2015 § 215

HEL 2015-003835 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta 
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin nimistönsuunnittelussa noudatettavan periaatteen mukaan 
vakiintuneita ja paikallishistoriallisesti merkittäviä paikannimiä ei tule 
muuttaa, ellei muuttamiseen ole pakottavaa, esimerkiksi 
pelastusturvallisuuteen liittyvää tarvetta. Vanhan, jo 1840-luvulta 
käytössä olleen Merimiehenkadun nimen muuttamiseen edes osittain ei 
ole riittävän painavia perusteita. 

Nimistönsuunnittelussa keskeisenä ohjenuorana on pidetty nimistön 
pysyvyyttä ja historiallista syvyyttä. On arvokasta, että tänään voimme 
kulkea samannimisillä kaduilla kuin kaupunkilaiset koulun perustamisen 
aikoihin. Alueen paikallista kouluhistoriaa nimistön osalta ylläpitää 
vuonna 1928 virallisesti nimetty, mutta jo vuoden 1875 asemakaavassa 
näkyvä koristeaukio Koulupuistikko–Skolskvären (aiemmin 
Koulutori–Skoltorget) Korkeavuorenkadun, Ratakadun ja Yrjönkadun 
kulmauksessa. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta ei puolla valtuustoaloitteessa esitettyä 
kadunnimen osittaista muuttamista.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 322
Den av ledamoten Laura Kolbe väckta motionen om en 
kulturarvsstrategi för gamla byggnader

HEL 2015-003837 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Laura Kolbe väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Allekirjoittamaton, valtuustoaloite Kvsto 25.3.2015
2 Rakennuslautakunnan lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Motion

Ledamoten Laura Kolbe och 23 andra ledamöter har väckt följande 
motion:

Vi har de senaste veckorna i medierna fått följa ett rivningsskådespel 
som är bekant från Helsingfors historia. En före detta privat villa som 
varit en del av det värdefulla byggnadsarvet hade fått förfalla i stadens 
ägo. Den hade använts på flera olika, men ytterst ineffektiva, sätt de 
senaste decennierna. Villan i fråga, villan på Fastholmen, hade särskilt 
använts som samlingslokal för ungdomar. Staden hade i olika 
sammanhang försökt bli av med villan genom att sälja den men inte 
lyckats hitta en ny ägare, bl.a. för detaljplanebestämmelsernas skull.

När rivningsbeslutet skulle genomföras blev det vid villan en 
konfrontation som nådde över nyhetströskeln. De ungdomar som 
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ockuperat villan vägrade att avlägsna sig, och den tillkallade 
ordningsmakten vidtog kraftåtgärder. Fallet fick snabbt stor social 
publicitet, och hårda värden (staden) och en vilja att bevara villan 
(ungdomarna) ställdes mot varandra. Ungdomscentralen, som blev 
tvungen att vara medlare, kunde inte lösa situationen. 
Rivningskostnaderna beräknas uppgå till ca 70 000 euro.  

Helsingforsarna kunde bara följa hur det hela utvecklades, de hade 
inga möjligheter att påverka saken. Diskussioner fördes om vad man 
skulle kunna göra i Helsingfors för att liknande situationer åtminstone 
inte "halvt av misstag" ska uppstå senare. Konstellationen – med tanke 
på att det fanns intresse för villan – krävde en mer flexibel attityd med 
större hänsyn till kulturarvet och större smidighet (hos staden) inte bara 
när det gäller medborgaraktivitet, samarbete mellan förvaltningar och 
värnande om byggnadstraditionen utan också för stadshistoriens skull. 

Under arbetet på en ny generalplan förläggs byggandet främst till 
områden utanför centrum. I dessa finns det fortfarande gamla 
historiska skikt och gamla byggnader som hänför sig till 
ytterstadsboendet. Staden föreslås därför utan dröjsmål vidta åtgärder 
som resulterar i att de av stadens förvaltningar som är specialiserade 
på byggande, fastighetsskötsel och byggnadsarv utarbetar en 
framtidsstrategi för de byggnader i stadens ägo som hör till kulturarvet. 

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska 
stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av 
minst 15 ledamöter.

Utlåtanden har på begäran getts av direktionen för stadsmuseet, 
stadsplaneringsnämnden, fastighetsnämnden och byggnadsnämnden. 
Stadsstyrelsen meddelar det nedanstående utifrån utlåtandena. 

Bakgrund till rivningsbeslutet för villan på Fastholmen

Motionen har sin bakgrund i de också i offentligheten behandlade 
konflikterna förknippade med rivningen av villan på Fastholmen våren 
2015. Den som väckte motionen anser att det för undvikande att en 
motsättning skulle ha krävts en mer flexibel attityd med större hänsyn 
till kulturarvet och större smidighet hos staden när det gäller 
medborgaraktivitet, samarbete mellan förvaltningar och värnande om 
byggnadstraditionen.  

Det område som behandlas i motionen, Fastholmen, saknar detaljplan, 
och villan hade ingen skyddsbeteckning när frågan om rivning 
aktualiserades av fastighetskontoret. Anställda vid 
stadsplaneringskontoret och stadsmuseet utförde när rivningsbeslutet 
bereddes en syneförrättning på platsen och bedömde då villans 



Helsingfors stad Protokoll 19/2015 381 (420)
Stadsfullmäktige

Kaj/25
25.11.2015

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

kulturhistoriska värde och bevarandegrad och möjligheterna att låta 
villan stå kvar trots att platsen är rekreationsområde i Generalplan 
2002 för Helsingfors. 

Villan var när rivningsbeslutet bereddes delvis i dåligt skick till följd av 
brist på regelbundet underhåll, och fastighetskontoret ville inte förlänga 
hyresavtalet med den senaste hyresgästen. Villan bedömdes 
visserligen vara kulturhistoriskt värdefull, men att använda den 
exempelvis för boende i ett rekreationsområde långt från annan 
bostadsbebyggelse ansågs vara problematiskt bl.a. för att 
kommunaltekniska anordningar saknas. Villans skick, de ändringar 
som gjorts i den under tidens lopp och framför allt de kostnader som de 
behövliga kommunaltekniska anordningarna skulle orsaka staden 
gjorde att de anställda vid stadsplaneringskontoret och stadsmuseet 
efter att tillsammans ha övervägt saken kom till att det fanns tillräckliga 
grunder för rivning. Byggnadstillsynsverket beviljade rivningstillstånd 
utifrån detta.  

Byggnader i stadens ägo

Administrationen av byggnadskulturarvet har utvecklats de senaste 
åren genom att förvaltningarna i fråga tillsammans förbättrat de 
gemensamma processerna. Aspekterna och kompetensområdena i 
anslutning till temat hänger samman med dessa förvaltningars 
verksamhetsområden. Stadsplaneringskontoret svarar för den 
planering som gäller generalplaner, trafikplaner och detaljplaner och för 
byggnadsskyddet vad detaljplanebeteckningar beträffar. 
Fastighetskontorets tomtavdelning förvärvar råmark och säljer och 
utarrenderar tomter. Byggnadstillsynsverket beviljar bygglov och 
rivningstillstånd. Stadsmuseet bedömer byggnaders kulturvärden. 
Miljöcentralen sköter tillsynen bl.a. i ärenden som gäller inomhusluften. 
Fastighetskontorets lokalcentral tillgodoser förvaltningarnas behov av 
lokaler och har hand om byggnaderna under hela deras livscykel.

Den viktigaste utmaningen när det gäller underhållet av byggnader, och 
särskilt av lokaler, i stadens ägo är hur behovet av reparationer i 
byggnaderna och investeringsmedlen för reparationer ska fås i balans. 
Byggnader repareras för ca 120–140 mn euro om året. Det belopp som 
motsvarar det beräknade årliga slitaget är betydligt större.

Staden har som mål att dämpa ökningen i kostnaderna för outförda 
reparationer och kanalisera investeringsanslag till de mest brådskande 
reparationerna. Fastighetskontorets lokalcentral har den prioriteringen i 
verksamheten att daghemmen och skolorna är på första plats när 
lokalcentralen planerar hur investeringsmedlen för reparationer ska 
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användas när det gäller att förebygga problem med inomhusluften. 
Riktlinjen baserar sig på en utredning om fuktskador från år 2008. 

Balans mellan slitage och reparationer kommer inte att uppnås om inte 
staden avstår en stor del av sin fastighetsegendom. Åtgärder som har 
att göra med lokaler i stadens ägo ingår i stadens strategiprogram för 
åren 2013–2016: 

 Lokalanvändningen utvecklas som en del av planeringen för en 
ny generalplan. 

 Staden avstår äganderätten till lokaler som är uthyrda till 
utomstående, med andra ord inte används av staden själv. Det 
är meningen att den årligen ska avstå lokaler på 60 000 m² 
lägenhetsyta.

 Skyddsmålen uppdateras när byggnader skyddade i 
detaljplanen ska säljas. 

Lokalerna i stadens ägo är uppdelade på fyra portföljer: behåll; behåll 
och utveckla; avstå; utveckla och avstå. Detta baserar sig på 
funktionella behov hos stadens förvaltningar och på aspekter som 
gäller skydd av värdefulla byggnader.

Fastighetskontorets lokalcentral har sedan år 2011 tillsammans med 
förvaltningarna gjort lokala utredningar om nätet av servicelokaler. 
Syftet med detta är att förändringar i förvaltningarnas behov av lokaler 
ska kunna hanteras och att kostnaderna för outförda reparationer och 
behovet av reparationer i byggnader i stadens ägo samtidigt ska kunna 
bedömas. Resultatet blir då att lokaler kan skaffas kostnadseffektivt åt 
förvaltningarna och att byggnader som är i dåligt skick och kräver dyra 
reparationer kan avstås.

Stadens linje är att lokaler som förvaltningarna inte använder själva ska 
avstås. Om en byggnad är i dåligt skick, ingen köpare uppenbarar sig  
och det inte är ändamålsenligt att den repareras och bevaras måste 
den rivas.

Lokalcentralen ansöker om rivningstillstånd hos byggnadstillsynsverket, 
som fortsätter tillståndsprocessen genom att uppmana 
stadsplaneringskontoret och stadsmuseet att ge utlåtande i saken. 
Beslutet om rivningstillståndet fattas av byggnadsnämnden.  

Chefen för lokalcentralen beslutar om rivning av byggnader och 
konstruktioner som förvaltas av fastighetsnämnden när kostnaderna för 
rivningsarbetet inte överstiger 100 000 euro och objektet inte har 
kulturhistorisk eller arkitektonisk betydelse. Fastighetsnämnden kan ta 
upp ärenden som chefen för lokalcentralen fattat beslut om. Nämnden 
kan när den behandlar ett rivningsbeslut också ta ställning till 
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uppskattningar och aspekter som inte omfattas av de bedömningar 
som förvaltningarna i fråga gjort. 

Det byggnadsbestånd som lokalcentralen har hand om förändras hela 
tiden. När förvaltningarnas behov av lokaler förändras och när staden 
förvärvar mark får lokalcentralen ibland byggnader som är dåligt skick. 
Byggnaderna säljs, eller hyrs ut om de exempelvis väntar på att en ny 
detaljplan ska bli färdig.

Stadens byggnadsbestånd förvaltas sedan år 2014 med en 
fyrpartsmodell där fastighetskontoret, stadsplaneringskontoret, 
byggnadstillsynsverket och stadsmuseet tillsammans går igenom 
förteckningen över lokaler som ska avstås. Detta är en garanti för att 
olika aspekter som gäller en viss byggnad blir beaktade i de fortsatta 
åtgärderna. 

Fastighetskontoret har för situationer med husockupation 
beredskapsanvisningar där förhållningsreglerna och ansvaret för de 
anställda vid förvaltningen är angivna. Anvisningarna reviderades 
utifrån erfarenheterna i samband med att villan på Fastholmen blivit 
ockuperad och riven. Ungdomscentralens roll är också beaktad i 
anvisningarna med tanke på att samarbete mellan de två 
förvaltningarna kan krävas för att en ockupationssituation ska bli löst. 

Skydd genom detaljplanen

Stadsplaneringskontoret arbetar inom ramen för sina befogenheter och 
i enlighet med markanvändnings- och bygglagen för att bevara 
värdefulla fastigheter, inte bara dem som är i stadens ägo utan också 
andra. Förvaltningen gör detta genom att tillämpa detaljplaneläggning 
där bevarande är en prioritet och genom att bestämma en lämplig 
användning för byggnaderna genom detaljplanerna. Varje 
rivningsförslag prövas grundligt och övervägs tillsammans med 
stadsmuseet. Det fanns 1.1.2014 i Helsingfors sammanlagt 4 495 
byggnader som var skyddade genom detaljplaner. Av dessa var 274 i 
stadens ägo. Även om bevarande har fått högre prioritet vid 
planläggningen saknar många kulturhistoriskt värdefulla byggnader i 
stadens ägo fortfarande skyddsbeteckning i detaljplanen.  

Det är svårt att förhindra att en byggnad som ligger i ett icke-
detaljplanelagt område eller som inte är skyddad genom detaljplanen, 
om byggnaden inte är särskilt värdefull kulturhistoriskt sett, om det inte 
finns någon användning för den eller om den är i dåligt eller i värsta fall 
oreparerbart skick. Byggnadstillsynsverket har i och för sig en 
välfungerande process för behandlingen av ansökningar om 
rivningstillstånd och begär de utlåtanden som krävs.   
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Statsrådets kulturmiljöstrategi

Statsrådet har låtit utarbeta en kulturmiljöstrategi för åren 2014–2020 
(principbeslut av statsrådet 20.3.2014). Enligt kulturmiljöstrategin är 
målet med strategin att främja värnande om och ett hållbart nyttjande 
av kulturmiljön och att förstärka olika instansers förutsättningar att 
verka till förmån för kulturmiljön. 

I strategin och den kompletterande genomförandeplanen betonas god 
skötsel och ansvarsfull utveckling av den byggda kulturmiljön. Ett av 
nyckelmålen i genomförandeplanen är att det ska skapas 
förutsättningar för tillfällig användning av tomma byggnader och miljöer 
och för innovativ återanvändning av byggnadsbeståndet. Detta främjas 
om möjligt bl.a. genom att lagstiftningen utvecklas.

Andra mål är att värnandet av kulturmiljön ska integreras i utvecklingen 
på landskapsnivå och lokal nivå och att kulturmiljöns styrkor ska 
utnyttjas som en faktor som stärker välbefinnandet och synligheten. 
Utifrån kulturmiljön skapas varumärken.

En innovativ och balanserad utveckling av den urbana kulturmiljön lyfts 
fram som ett viktigt tema i stadsplaneringen. I metropolområdet och i 
städer som är intresserade av temat genomförs pilotprojekt i samarbete 
mellan olika aktörer. Nya samarbetsformer och -kanaler tillämpas i 
projekten.

Kommuner och andra lokala aktörer kan göra upp egna 
kulturmiljöprogram för sin egen kommun. Invånarna, samfund, 
myndigheter och näringslivet kan delta i arbetet.

Slutkommentarer

Med tanke på att staden äger ett stort antal värdefulla byggnader och 
underhållet och utvecklandet för med sig utmaningar och påverkar 
ekonomin är det av stor betydelse att den långsiktiga planeringen för 
byggnaderna utvecklas. 

Staden har försökt göra sig av med separata strategier för att 
stadsfullmäktiges strategi ska ha en klar ställning som styrmedel för 
administrationen. Behovet av annan administrativ styrning har 
tillgodosetts genom att förvaltningarnas roller har förtydligats och de 
tväradministrativa processerna utvecklats. 

Staden äger ett stort antal byggnader som det inte längre är aktuellt att 
använda för stadens förvaltningars behov och som det därför inte är 
motiverat eller vettigt att ha kvar i stadens ägo. Väsentligt är att beslut 
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om byggnadsarvet fattas med fokus på helheten, systematiskt och i 
enlighet med de gemensamt godkända riktlinjerna.

Den viktigaste förutsättningen för att byggnader ska bevaras är att de 
används och att de underhålls regelbundet. Värdefulla byggnader som 
inte används på ett lämpligt sätt eller tillräckligt effektivt förfaller och 
riskerar att bli föremål för skadegörelse. Det bör därför särskilt 
utvecklas metoder som möjliggör en förnuftig användning av 
byggnader som saknar ändamål, som står tomma eller vars syfte är 
oklart. I väntan på en permanent användning eller behövliga 
ändringsåtgärder bör byggnaderna användas på olika tillfälliga sätt 
smidigare än nu och i möjligaste mån med framförhållning. Samarbete 
bör då bedrivas med olika förvaltningar. 

Det har redan en tid funnits en inofficiell fyrpartsarbetsgrupp för viktiga 
principiella frågor förknippade med försäljning av byggnader. 
Arbetsgruppen består av anställda vid fastighetskontorets lokalcentral, 
stadsmuseet, stadsplaneringskontoret och byggnadstillsynsverket. Det 
är ändamålsenligt att detta samarbete utvecklas i den föreslagna 
riktningen och blir en del av den långsiktiga planeringen för 
byggnaderna i stadens ägo.

Ett sådant handlingsprogram som önskas i motionen gör det möjligt att  
behandla de i denna nämnda problemen med att bevara 
byggnadsarvet på så sätt att fokus ligger mer på helheten. Det är 
ändamålsenligt att behovet av ett handlingsprogram bedöms närmare 
när nästa fullmäktigestrategi bereds. Samtidigt kan det bedömas om 
staden behöver ett sådant mer omfattande kulturmiljöprogram som 
följer riktlinjerna i statsrådets principbeslut. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Allekirjoittamaton, valtuustoaloite Kvsto 25.3.2015
2 Rakennuslautakunnan lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
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Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1062

HEL 2015-003837 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Laura Kolben aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 29.09.2015 § 70

HEL 2015-003837 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon Laura Kolben tekemästä valtuustoaloitteesta 
(liite), joka koskee kaupungin omistuksessa olevan rakennetun 
kulttuuriperinnön tulevaisuusstrategiaa. 

Valtuustoaloitteen taustalla on Fastholman huvilana tunnetun 
rakennuksen purkamisen yhteydessä keväällä 2015 julkisuudessa 
käsitellyt ristiriidat. 

Fastholman purkaminen 

Kaupunginmuseon ja kaupunkisuunnitteluviraston edustajat kävivät 
yhdessä paikan päällä katselmuksessa arvioimassa rakennuksen 
kulttuurihistoriallista arvoa, säilyneisyyttä ja säilymisen edellytyksiä 
kiinteistöviraston purkamishakemuksen johdosta elokuussa 2011. 
Fastholman alueella ei ole asemakaavaa eikä rakennuksella ollut 
suojelumääräystä, kun purkaminen tuli ajankohtaiseksi. Asuinrakennus 
oli päässyt huollon puutteessa huonoon kuntoon. Kiinteistöviraston 
tilakeskus ei aikonut kunnostaa puistoalueella sijaitsevaa rakennusta 
eikä se ollut myöskään halukas jatkamaan vuokrasopimusta 
viimeisimmän vuokralaisen kanssa. 

Kaupunginmuseo antoi Fastholman rakennusten purkamisesta 
lausunnon rakennusvalvontavirastolle 19.8.2011. Se katsoi, että 
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rakennuksella oli historiallista arvoa yhtenä Herttoniemen vanhimmista 
rakennuksista. Museo ei vastustanut Fastholman huvilan ja sen 
huonokuntoisten piharakennusten purkamista, koska rakennusten arvot 
säilyttävälle korjaukselle ei ollut edellytyksiä. Museo edellytti 
lausunnossaan, että huvila dokumentoidaan ennen purkua ja kuvat 
luovutetaan kaupunginmuseolle. Lisäksi hyväkuntoiset rakennusosat 
toimitetaan kierrätyskeskukseen. Kaupunginmuseo ei ole saanut 
valokuvadokumentointia.  

Kaupungin omistuksessa olevien vanhojen rakennusten 
kulttuuriperintöstrategia

Yleisesti voi todeta, että valitettavan usein korjausta odotettaessa 
kunnossapito ja huolto laiminlyödään ja rakennus rapistuu entisestään. 
Arvorakennuksia korjattaessa päädytään usein liiankin perusteelliseen 
korjaukseen, jossa alkuperäisestä rakennuksesta ja siihen sisältyneistä 
arvoista menetetään valtaosa. 

Helsingin kaupunginmuseo on Keski-Uudenmaan maakuntamuseona 
solminut vuonna 2008 yhteistyö- ja työnjakosopimuksen Museoviraston 
kanssa kulttuuriympäristön vaalimisesta. Kaupunginmuseo toimii 
kulttuuriympäristön vaalimisen asiantuntijaviranomaisena Helsingissä 
ja kuudessa Keski-Uudenmaan kunnassa. Sopimus velvoittaa 
Helsingin kaupunginmuseota myös toimimaan aktiivisesti resurssiensa 
puitteissa oman kuntansa hallussa olevien kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaiden kiinteistöjen, puistojen ja muiden rakennettujen alueiden 
esimerkilliseksi vaalimiseksi. Kiinteistöviraston tilakeskus edustaa 
Helsingissä omistajaa ja päättää rakennusten myymisestä, 
korjauksista, huollosta ja kunnossapidosta. 

Taloudellisten resurssien niukkuus vaikuttaa sekä valtion että kuntien 
omistajapolitiikkaan. Tuottamattomista kiinteistöistä halutaan eroon 
myymällä niitä yksityisille tai purkamalla. Kaupunginmuseon johtokunta 
esittää, että kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennuksista 
luovuttaessa ja niiden uutta käyttöä suunniteltaessa tulisikin eri 
hallintokuntien, tilakeskuksen, kaupunkisuunnitteluviraston, 
kaupunginmuseon ja rakennusvalvonnan tehdä ennakoivaa yhteistyötä 
myös myytävien rakennusten valinnasta ja priorisoinnista. Lisäksi 
rakennusten tuottavuustavoitteita määriteltäessä tulisi myös ottaa 
huomioon niiden kulttuurihistorialliset arvot ja ominaispiirteet. 
Arvorakennukset eivät välttämättä taivu tiloiltaan samaan tehokkuuteen 
kuin uudisrakennukset. 

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskus myy korjausvelkaa 
pienentääkseen aktiivisesti rakennuksia, joita kaupunki ei itse tarvitse 
käyttöönsä. Myös Helsingin arvokkainta rakennusperintöä on jo myyty. 
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Kaupunginmuseon johtokunta esittääkin, että arvioidaan entistä 
tarkemmin mistä rakennuksista Helsingin kaupunki luopuu, mitä se 
korjaa säilyttäen, kunnossapitää ja huoltaa. Kaikista myytävistä 
arvorakennuksista tulisi laatia edes suppea rakennushistoriaselvitys, 
johon sisältyisi tiedot mahdollisesta suojelusta ja rakennuksiin 
sisältyvistä arvoista. Tällainen asiakirja antaisi myös kaikille 
ostajaehdokkaille saman tärkeän tiedon. 

Rakennusten käyttö, jatkuva kunnossapito ja huolto ovat niiden 
säilymisen tärkein edellytys. Tyhjilleen jäävien rakennusten ja 
ympäristöjen väliaikainen käyttö ja innovatiivinen uudelleenkäyttö voi 
olla myös suuri mahdollisuus, jolla säilytetään kulttuuriympäristöä ja 
samalla luodaan uutta. Rakennusten uusi käyttö tulee olla kuitenkin 
sopusoinnussa niiden ominaispiirteiden kanssa. Valitettavan usein 
väliaikaisen ja uudelleenkäytön sijasta päädytään purkamaan. 
Väliaikaista käyttöä tulisikin edistää entistä joustavammin. 

Valtioneuvoston periaatepäätös valtakunnallisesta 
kulttuuriympäristöstrategiasta on keväältä 2014 ja sen 
toimenpideohjelma on valmistunut tänä vuonna. Helsingin 
kaupunginmuseo esitti Helsingin kulttuuriympäristöohjelman laatimista 
osaksi kaupungin strategiaohjelmaa valtuustokauden alussa. Esitys jäi 
kuitenkin strategiaohjelman ulkopuolelle. 

Kaupunginmuseon johtokunta katsoo, että Helsingin 
kulttuuriympäristöohjelman valmistelu yhteistyössä eri hallintokuntien 
kanssa on ajankohtainen ja tarpeellinen. Useissa kaupungeissa 
kulttuuriympäristöohjelma on nähty hyvänä välineenä niin 
kaavoitukselle kuin arvorakennusten vaalimiselle. Kulttuuriympäristön 
ja rakennusperinnön säilymisen merkittävä edellytys on yhteiset 
pelisäännöt ja tavoitteet, jotka voidaan muotoilla 
kulttuuriympäristöohjelmassa. Samalla edistetään avointa ja 
läpinäkyvää päätöksentekoa.

Valtuustoaloitteen esitys, että kaupungin eri rakentamiseen, 
kiinteistönhoitoon ja rakennusperintöön erikoistuneet hallintokunnat 
laatisivat kaupungin omistuksessa olevan rakennetun kulttuuriperinnön 
tulevaisuusstrategian, on johtokunnan mielestä hyvä ja kannatettava. 
Se vastaa myös kaupunginmuseon aikaisempaa esitystä Helsingin 
kulttuuriympäristöohjelman laatimisesta.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Anne Mäkinen

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

anne.makinen(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 19/2015 389 (420)
Stadsfullmäktige

Kaj/25
25.11.2015

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 17.09.2015 § 395

HEL 2015-003837 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
valtuutettu Laura Kolben ja 23 muun valtuutetun 24.3.2015 tekemästä 
aloitteesta:

Helsingin kaupungin rakennuskulttuuriperinnön hallintaa on kehitetty 
viime vuosina parantamalla virastojen yhteistyönä poikkihallinnollisia 
prosesseja. Aihealueeseen liittyvät näkökulmat ja osaamisalueet 
kytkeytyvät eri virastojen toimialoihin. Kaupunkisuunnitteluvirasto 
vastaa yleiskaavoituksesta, liikennesuunnittelusta ja 
asemakaavoituksesta ja rakennusten suojelusta asemakaavalla. 
Kiinteistöviraston tonttiosasto vastaa raakamaan hankinnasta sekä 
tonttien myynnistä ja vuokraamisesta. Rakennusvalvontaviraston 
vastuulla ovat rakennus- ja purkuluvat. Kaupunginmuseo vastaa 
rakennuksiin liittyvien kulttuuriarvojen arvioinnista. Ympäristökeskuksen 
vastuulla on muun muassa rakennusten sisäilma-asioiden valvonta. 
Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa sekä hallintokuntien tilatarpeiden 
tyydyttämisestä että rakennusten elinkaaren hallinnasta.

Helsingin kaupungin omistamien rakennusten ja erityisesti toimitiloihin 
liittyvä tärkein ongelma on rakennusten fyysisen kulumisen ja 
rakennusten korjaamiseen ohjattujen investointirahojen epätasapaino. 
Rakennuksia korjataan pienemmällä summalla (noin 120 miljoonaa 
euroa vuodessa) kuin mitä ne kuluvat (noin 200 miljoonaa euroa 
vuodessa). Tilakeskus on priorisoinut toiminnassaan, että päiväkodit ja 
koulut ovat etusijalla suunniteltaessa korjausinvestointirahan käyttöä 
sisäilmaongelmien ehkäisemiseksi. Linjaus on tehty vuonna 2008 
valmistuneen kosteusvaurioselvityksen pohjalta. Tällä hetkellä 
korjausvelkaa on noin 1 400 miljoonaa euroa eli noin 2 300 euroa 
asukasta kohden.

Rakennusten kulumisen ja korjaamisen tasapainoa ei tulla 
saavuttamaan, ellei kaupunki luovu merkittävässä määrin 
kiinteistöomistuksestaan. Helsingin kaupungin strategiaohjelmassa 
vuosille 2013 - 2016 on linjattu toimitilojen omistamiseen liittyvät 
toimenpiteet:

Toimitilojen käytön kehittäminen kytketään yhteen uuden 
yleiskaavasuunnittelun kanssa.
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Ulkopuolisille (=ei kaupungin omaan käyttöön) vuokrattujen toimitilojen 
omistuksesta luovutaan. Tavoitteena on luopua 60 000 htm² tiloja 
vuosittain.

Myytäväksi tulevien asemakaavassa suojeltujen rakennusten 
suojelutavoitteet päivitetään.

Kaupungin omistamat toimitilat on luokiteltu neljään salkkuun: pidä, 
pidä ja kehitä, luovu sekä kehitä ja luovu. Salkutuksessa on otettu 
huomioon kaupungin hallintokuntien toiminnalliset tarpeet ja arvokkaan 
rakennuskannan suojelunäkökulmat.

Tilakeskus on yhdessä virastojen kanssa vuodesta 2011 lähtien tehnyt 
alueellisia palvelutilaverkkoselvityksiä. Tarkastelujen avulla pyritään 
hallitsemaan hallintokuntien muuttuvat tilatarpeet sekä arvioimaan 
samanaikaisesti kaupungin omistamien rakennusten korjausvelka ja 
korjaustarve, jotta hallintokunnille voidaan hankkia toimitilaa 
kustannustehokkaasti ja luopumaan kalliita korjauksia vaativista 
huonokuntoisista rakennuksista.

Kaupunki on linjannut tiloista luopumista siten, että luovutaan tiloista, 
joita virastot eivät itse käytä. Jos rakennus on huonokuntoinen, eikä 
sille löydy ostajaa, eikä sen korjaaminen eikä säilyttäminen ole 
tarkoituksen mukaista, kohde joudutaan purkamaan.

Tilakeskus hakee purkuluvan rakennusvalvontavirastosta kohteelle. 
Purkulupaprosessissa rakennusvalvontavirasto pyytää lausunnot 
kaupunkisuunnitteluvirastolta ja kaupungin museolta. Purkuluvasta 
päättää rakennuslautakunta. 

Tilakeskuksen päällikkö päättää kiinteistölautakunnan hallinnossa 
olevien rakennusten ja rakennelmien purkamisesta silloin, kun 
purkutyön arvo ei ylitä 100 000 euroa eikä kohteeseen sisälly 
kulttuurihistoriallista eikä rakennustaiteellista merkitystä. 
Kiinteistölautakunta voi käyttää otto-oikeutta tilakeskuksen päällikön 
päätöksistä. Kiinteistölautakunta voi, käsitellessään purkupäätöstä, 
myös ottaa kantaa niihin arvioihin ja näkökulmiin, jotka eivät sisälly 
edellä mainittujen virastojen arviointeihin.

Tilakeskuksen hallinnassa oleva rakennuskanta muuttuu jatkuvasti. 
Hallintokuntien tilatarpeen muuttuessa sekä kaupungin maanhankinnan 
yhteydessä tilakeskuksen hallintaan siirtyy huonokuntoisia 
rakennuksia, jotka joko myydään tai vuokrataan, jos ne esimerkiksi 
odottavat asemakaavan valmistumista.

Kaupungin rakennuskannan hallinnassa on vuonna 2014 otettu 
käyttöön ns. nelikantamalli, jossa kiinteistövirasto, 
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kaupunkisuunnitteluvirasto, rakennusvalvontavirasto ja 
kaupunginmuseo käyvät yhdessä lävitse luetteloa luovutettavista 
tiloista, jotta varmistetaan, että rakennukseen kohdistuvat eri 
näkökulmat otetaan huomioon jatkotoimenpiteissä. 

Kiinteistövirastolla on talonvaltaustilanteita varten varautumisohje, 
jossa määritellään viraston työntekijöiden toimintaohjeet ja vastuut 
valtaustilanteissa. Edellä mainittua ohjetta on päivitetty Fastholman 
huvilan valtauksen ja purun kokemusten pohjalta. Ohjeessa on pyritty 
huomioimaan myös nuorisoasiainkeskuksen rooli siltä osin kuin 
valtaustilanteen ratkaisu edellyttää virastojen yhteistyötä.

Kaupunki on pyrkinyt eroon erillisistä strategioista tavoitteena 
selkeyttää valtuustostrategian asemaa hallinnon ohjausvälineenä. 
Hallinnon muunlaista ohjaustarvetta on parannettu selventämällä 
hallintokuntien rooleja ja kehittämällä poikkihallinnollisia prosesseja.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Hannu Kurki, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 36285

hannu.kurki(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.09.2015 § 247

HEL 2015-003837 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Valtuustoaloitteen taustalla on Fastholman huvilana tunnetun 
rakennuksen purkamisen yhteydessä keväällä 2015 julkisuudessakin 
käsitellyt ristiriidat. Valtuustoaloitteen tekijän mielestä 
vastakkainasettelun välttäminen olisi edellyttänyt kaupungilta 
joustavampaa ja kulttuuriperintöä huomioivampaa asennetta ja 
suurempaa joustoa kansalaisten aktiivisen toiminnan, hallintokuntien 
yhteistyön ja rakennusperinnön vaalimisen suhteen. 

Aloitteessa käsitellyllä Fastholman alueella ei ole asemakaavaa, eikä 
puretulla huvilalla ollut suojelumääräystä siinä vaiheessa kun sen 
purkaminen tuli kiinteistöviraston aloitteesta ajankohtaiseksi. 
Purkamispäätöksen valmistelun yhteydessä 
kaupunkisuunnitteluviraston ja kaupunginmuseon edustajat kävivät 
paikan päällä katselmuksessa arvioimassa rakennuksen 
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kulttuurihistoriallista arvoa, säilyneisyyttä ja säilyttämisen 
mahdollisuuksia paikassa, joka Helsingin yleiskaava 2002:ssa oli 
osoitettu virkistyskäyttöön.  

Asuinrakennus oli purkamispäätöstä valmisteltaessa säännöllisen 
huollon ja hoidon puutteesta päässyt osittain huonoon kuntoon eikä 
kiinteistövirasto ollut valmis jatkamaan vuokrasopimusta viimeisimmän 
vuokralaisen kanssa. Vaikka rakennus arvioitiin kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaaksi, rakennuksen asuin- tai muu käyttö virkistysalueella etäällä 
muusta asutuksesta nähtiin ongelmalliseksi mm. puuttuvan 
kunnallistekniikan takia. Ottaen huomioon rakennuksen kunnon, siihen 
ajan kuluessa tehdyt muutokset sekä ennen kaikkea kunnallistekniikan 
rakentamisesta kaupungille aiheutuvat kustannukset, 
kaupunkisuunnitteluviraston ja kaupunginmuseon edustajat päätyivät 
asiaa yhdessä harkittuaan toteamaan, että rakennuksen purkamiselle 
on riittävät perusteet. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto edistää toimivaltansa puitteissa sekä 
kaupungin omistuksessa olevien että muiden arvokiinteistöjen 
säilymistä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti säilyttävällä 
asemakaavoituksella sekä osoittamalla ja määrittelemällä kaavoissa 
rakennuksille sopivia käyttötarkoituksia. Jokainen purkuesitys 
arvioidaan perusteellisesti ja kaupunginmuseon kanssa yhteistyössä 
punniten. Helsingissä oli 1.1.2014 suojeltu asemakaavoilla yhteensä 
4 495 rakennusta, joista 274 oli kaupungin omistuksessa. Säilyttävän 
kaavoituksen edistymisestä huolimatta monia kaupungin omistamia 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia on edelleen vailla 
asemakaavan suojelumerkintää.  

Vailla asianmukaista käyttöä tai vajaakäyttöisinä arvorakennukset 
rapistuvat ja ne saattavat joutua ilkivallan kohteiksi. Erityisesti tulisikin 
pyrkiä kehittämään menettelytapoja, jotka mahdollistavat vailla käyttöä 
tai tyhjillään olevien tai käyttötarkoitukseltaan epäselvien rakennusten 
järkevän käytön. Pysyvää käyttöä tai tarvittavia muutostoimenpiteitä 
odoteltaessa olisi rakennuksille hyvä osoittaa erilaisia väliaikaiskäyttöjä 
nykyistä joustavammin ja mahdollisuuksien mukaan tulevaa 
ennakoiden yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa.

Laura Kolbe ja 23 muuta valtuutettua esittävät valtuustoaloitteessaan 
kaupungin omistuksessa olevan rakennetun kulttuuriperinnön 
tulevaisuusstrategian laatimista. Tällaisella strategialla olisi 
ennaltaehkäisevä merkitys ja sen avulla olisi mahdollista käsitellä 
valtuustoaloitteessa esiin nostettuja rakennusperinnön säilyttämisen 
ongelmia nykyistä kokonaisvaltaisemmin. Kaupungin omistuksessa on 
paljon rakennuskantaa, jonka käyttö kaupungin hallintokuntien 
tarpeisiin ei ole enää ajankohtaista ja jota ei ole perusteltua tai järkevää 
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pitää kaupungin omistuksessa. Olennaista on, että rakennusperintöä 
koskevat päätökset tehdään kokonaisuutta ajatellen suunnitelmallisesti 
ja yhteisesti hyväksyttyyn strategiaan perustuen. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää perusteltuna Laura Kolben 
valtuustoaloitetta siitä, että kaupungin omistuksessa olevan rakennetun 
kulttuuriperinnön säilyttämiseksi laaditaan kaupungin eri 
rakentamiseen, kiinteistönhoitoon ja rakennusperintöön erikoistuneiden 
hallintokuntien yhteistyönä kaupungin omistuksessa olevan rakennetun 
kulttuuriperinnön tulevaisuusstrategia.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Riitta Salastie, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi
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§ 323
Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om förstoring av 
infartsparkeringsplatsen vid Brändö metrostation

HEL 2015-006199 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Muurinen Seija valtuustoaloite Kvsto 20.5.2015 asia 39
2 Sijaintikartta
3 Asemakaava nro 6740

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Motion

Ledamoten Seija Muurinen och 15 andra ledamöter väckte 20.5.2015 
följande motion:

Det finns ett oanvänt och oskött område utanför de markerade 
parkeringsrutorna på den av de två infartsparkeringsplatserna vid 
Brändö metrostation som ligger längre från stationen. Eftersom 
parkeringsplatserna inte är tillräckligt stora för att täcka efterfrågan ser 
man var och varannan dag att någon parkerat utanför de nämnda 
parkeringsrutorna och blivit påförd en felparkeringsavgift. 

En bedömning föreslås beträffande möjligheten att förstora 
infartsparkeringsplatsen i fråga vid Brändö metrostation och öka antalet 
parkeringsrutor genom att ta i bruk det oanvända och oskötta området. 
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Ett alternativ till detta är att området mellan de två parkeringsplatserna 
vid metrostationen (området strax intill Österleden, knappast lämpligt 
för boende) planläggs som parkeringsplats och förbinder de två 
separata parkeringsplatserna så att det uppstår en enda större 
parkeringsplats. Varje ny bilplats för infartsparkering minskar biltrafiken 
mot centrum och gör att kollektivtrafiken används mer, i detta fall 
metrotrafiken. 

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska 
stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av 
minst 15 ledamöter.

Nuvarande infartsparkeringsplatser

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtanden från stadsplaneringsnämnden, 
fastighetsnämnden, nämnden för allmänna arbeten och direktionen för 
affärsverket trafikverket (HST) och framhåller följande:

Det finns nu 140 bilplatser för infartsparkering på Brändö. Ca 50 av 
dessa finns i ett område som i detaljplanen är upptaget som 
parkeringsområde (LP). En tillfällig parkeringsplats på en gammal 
servicestationstomt tillkom efter ett beslut 12.5.2011 av 
stadsplaneringsnämnden.  

Fastighetsnämnden har utarrenderat tomten i fråga, 42063/1, som är i 
stadens ägo, till affärsverket trafikverket (HST) som 
infartsparkeringsplats. Arrendetiden började 1.9.2012 och fortsätter tills 
vidare. Denna senare tillkomna del omfattar 90 bilplatser. Området 
förvaltas av byggnadskontoret.

Möjligheter att förstora infartsparkeringsplatserna

Möjligheterna att förstora infartsparkeringsplatserna är synnerligen 
begränsade.

Det finns ett oanvänt område i sydvästra hörnet av den tillfälliga 
parkeringsplatsen, mellan de markerade bilplatserna och 
bergskärningen vid metrobanan. Bara 2–4 bilplatser beräknas kunna 
anläggas där. Saken kräver exaktare mätningar som visar 
bergskärningens läge och behovet av belysning för de nya bilplatserna. 

Området mellan de nuvarande parkeringsplatserna är 
fornminnesområde (EM) i den gällande detaljplanen. Enligt 
fornlämningsregistret finns där ett gravröse från bronsåldern. Alla 
historiska fornlämningar är fredade med stöd av lagen om fornminnen, 
och utgångspunkten är att de inte får utgrävas, överhöljas, ändras, 
skadas, borttagas eller på annat sätt rubbas. Dessutom är området 
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bergigt och har brant topografi. För att bilplatser ska kunna anläggas 
där krävs det schaktning, vilket höjer kostnaderna. 

Det har planerats att Brändö parkväg ska få en cykelgata som en del 
av östra banan. Stadsplaneringsnämnden godkände 27.10.2015 en 
trafikplan för en cykelgata på avsnittet Brändö bro–Hertonäs. När 
cykelgatan anläggs kan gatuparkeringen samtidigt ökas med 20–30 
bilplatser.   

Enligt en rapport som samkommunen Helsingforsregionens trafik 
(HRT) sammanställt om infartsparkeringen (Liityntäpysäköinnin 
kehittämisohjelma 2020) planeras det inga nya bilplatser för 
infartsparkering på Brändö under perioden t.o.m. år 2020.

Hur infartsparkeringsplatserna förvaltas

De nuvarande infartsparkeringsplatserna vid Brändö metrostation 
förvaltas av byggnadskontoret. Affärsverket trafikverket har beställt 
underhållet på dem. Det är för närvarande inte trafikverket som 
ansvarar för att antalet bilplatser för infartsparkering ökar vid denna 
metrostation. Om det inte inom den närmaste framtiden är aktuellt att 
anlägga fler bilplatser och justera detaljplanen vad parkeringsplatsen 
längre från stationen beträffar, kan trafikverket tänka sig att utveckla 
infartsparkeringen genom lättare lösningar. Det är ändamålsenligt att 
trafikverket i enlighet med sin instruktion sköter infartsparkeringen i 
dess helhet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Muurinen Seija valtuustoaloite Kvsto 20.5.2015 asia 39
2 Sijaintikartta
3 Asemakaava nro 6740

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.11.2015 § 1088

HEL 2015-006199 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolla seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Seija Muurisen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

09.11.2015 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 01.10.2015 § 435

HEL 2015-006199 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu 
Seija Muurisen ja 15 muun kaupunginvaltuutetun valtuustoaloitteesta 
seuraavan lausunnon:

Kiinteistölautakunta on vuokrannut kaupungin omistuksessa olevan 
tontin 42063/1 Helsingin kaupungin liikennelaitokselle (HKL) 
liityntäpysäköintialueeksi 1.9.2012 alkaen toistaiseksi. 

Aluetta hallinnoi HKR. HSL:n laatiman liityntäpysäköintistrategian 
mukaan Kulosaareen ei ole suunnitteilla uusia pysäköintipaikkoja. 
Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan Kulosaaren puistokadulle 
suunnitellaan pyöräkatua osana itäistä baanayhteyttä. Tässä 
yhteydessä on mahdollista lisätä kadunvarsipysäköintiä.

Kiinteistölautakunnan mielestä pysäköintipaikkojen lisäämistä kyseisen 
tontin lounaisnurkassa vielä hyödyntämättä olevalle maa-alueelle 
voidaan harkita, vaikkakin lisäysmahdollisuudet ovat pienet. Sen sijaan 
tontin ulkopuolella olevan muinaismuistoalueen (EM) ottaminen 
pysäköintikäyttöön ei ole muinaismuistolain nojalla lähtökohtaisesti 
mahdollista.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen

Lisätiedot
Miia Pasuri, kiinteistölakimies, puhelin: 310 34439
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miia.pasuri(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 22.09.2015 § 161

HEL 2015-006199 T 00 00 03

Lausunto

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) antaa 
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuustoaloitteesta 
Kulosaaren metroaseman liityntäpysäköintipaikan laajentamiseksi:

Kulosaaren metroaseman toisella, asemasta kauempana sijaitsevalla, 
liityntäpysäköintialueella on merkittyjen pysäköintiruutujen ulkopuolella 
käyttämätöntä maa-aluetta. Pysäköintialueen ajoittaisesta 
täyttöasteesta johtuen osa autoilijoista käyttää tätä pysäköintiruutujen 
ulkopuolista aluetta parkkipaikkanaan.

Aloitteessa esitetään arvioitavaksi mahdollisuutta 
liityntäpysäköintipaikan laajentamiseksi pysäköintiruutuja lisäämällä nyt 
käyttämättömänä ja hoitamattomana olevalle alueelle. Vaihtoehtoisesti 
esitetään, että metroaseman kahden liityntäpysäköintialueen välinen 
alue kaavoitetaan pysäköintialueeksi. Aloitetta perustellaan keskustan 
suuntaan vähenevällä ajoneuvoliikenteellä.

HSL:n laatiman ”Liityntäpysäköinnin kehittämisohjelma 2020” -raportin 
mukaan Kulosaaren liityntäpysäkille ei ole kaavailtu rakennettavan 
lisää parkkipaikkoja vuoteen 2020 mennessä.

Pysäköintialueiden välissä (kaavassa EM-merkityllä alueella) on 
kallioista metsää, joka pitäisi louhia pois liityntäpysäköinnin 
laajentamiseksi. EM-merkitty alue on muinaismuistoaluetta. 
Historialliset muinaismuistojäännökset ovat muinaismuistolain nojalla 
rauhoitettuja. Pysäköintipaikkojen tekeminen tälle paikalle ei ole 
lähtökohtaisesti mahdollista.

Kaupunkisuunnitteluviraston (Ksv) mukaan Kulosaaren puistokadulle 
suunnitellaan pyöräkatua osana itäistä baanayhteyttä, jolloin myös 
kadunvarsipysäköinnin lisäämismahdollisuutta tarkastellaan. 
Pyöräkadun liikennesuunnitelma on määrä tuoda 
kaupunkisuunnittelulautakunnan päätettäväksi syksyn 2015 aikana.

Kulosaaren nykyiset metron liityntäpysäköintipaikat ovat HKR:n 
hallinnoimaa aluetta. HKL on tilannut näille pysäköintipaikoille 
kunnossapidon. Kulosaaren metroaseman liityntäpysäköinnin 
rakennuttaminen ei kuulu tällä hetkellä HKL:n vastuulle.
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Mikäli näyttää siltä, että rakentaminen ja kaavan tarkistaminen 
metroaseman suunnalta kauemmalla sijaitsevalle parkkialueen osalta 
ei ole lähiaikoina toteutumassa, niin tätä liityntäparkin kehittämistä voi 
HKL:n puolesta harkita kevyillä ratkaisuilla.

Metroreitin varrella maankäytön tulee pitkällä aikavälillä kohdistua 
Helsingin yleiskaavaluonnoksen mukaisesti tiiviiseen asunto- ja 
työpaikkarakentamiseen metron aiheuttamat ympäristövaikutukset 
huomioiden.

Liityntäpysäköinti on tarkoituksenmukaista hoitaa kokonaisuutena 
HKL:n toimesta, kuten HKL:n johtosäännöstä ilmenee.

Käsittely

22.09.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Lausunnon loppuun lisätään seuraava kappale: 
Liityntäpysäköinti on tarkoituksenmukaista hoitaa kokonaisuutena 
HKL:n toimesta, kuten HKL:n johtosäännöstä ilmenee.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 15.09.2015 § 392

HEL 2015-006199 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Tällä hetkellä Kulosaaren liityntäpysäköinnissä on yhteensä 140 
autopaikkaa. Asemakaavassa pysäköintialueeksi (LP) osoitetulla 
alueella on noin 50 autopaikkaa. Liityntäpysäköintialuetta laajennettiin 
tilapäisellä pysäköintialueella entisen huoltoaseman tontille vuonna 
2011. Laajennusosalla on 90 autopaikkaa.

Tilapäisen pysäköintialueen lounaisnurkassa, merkittyjen 
pysäköintipaikkojen ja metroradan vieressä olevan kallioleikkauksen 
välissä on käyttämätöntä maa-aluetta. Sinne on kuitenkin mahdollista 
toteuttaa vain noin 2 - 4 autopaikkaa, eli lisäysmahdollisuudet ovat 
hyvin pienet. 
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Kahden pysäköintialueen välinen alue on voimassa olevassa 
asemakaavassa muinaismuistoaluetta (EM). Alueella sijaitsee toinen 
Kulosaaren kahdesta pronssikautisesta hautaröykkiöstä. Kaikki 
historialliset muinaisjäännökset ovat muinaismuistolain nojalla 
rauhoitettuja eikä niiden kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, 
vahingoittaminen, poistaminen tai muu kajoaminen ole lähtökohtaisesti 
mahdollista.

HSL:n liityntäpysäköintistrategian mukaan Kulosaareen ei ole 
suunnitteilla uusia pysäköintipaikkoja autoille.

Kulosaaren puistokadulle suunnitellaan pyöräkatua osana itäistä 
baanayhteyttä. Tässä yhteydessä myös kadunvarsipysäköinnin 
lisääminen on mahdollista. Liikennesuunnitelma on tarkoitus viedä 
kaupunkisuunnittelulautakunnan päätettäväksi syksyn 2015 aikana.  

Yleisten töiden lautakunta ei puolla valtuustoaloitetta.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.09.2015 § 246

HEL 2015-006199 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle.

Tällä hetkellä Kulosaaren liityntäpysäköinnissä on 140 autopaikkaa. 
Asemakaavassa pysäköimisalueeksi (LP) osoitetulla alueella on noin 
50 autopaikkaa. Liityntäpysäköintialuetta laajennettiin 
kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksellä 12.5.2011 tilapäisellä 
pysäköintialueella entisen huoltoaseman tontille. Laajennusosalla on 
90 autopaikkaa. HSL:n liityntäpysäköintistrategian mukaan 
Kulosaareen ei ole suunnitteilla uusia pysäköintipaikkoja autoille. 

Tilapäisen pysäköintialueen lounaisnurkassa, merkittyjen 
pysäköintipaikkojen ja metroradan vieressä olevan kallioleikkauksen 
välissä on käyttämätöntä maa-aluetta. Alueelle on kuitenkin mahdollista 
toteuttaa vain n. 2 - 4 autopaikkaa, eli lisäysmahdollisuudet ovat hyvin 
pienet. Toteuttaminen vaatii tarkemmat mittaukset, joista selviää 



Helsingfors stad Protokoll 19/2015 401 (420)
Stadsfullmäktige

Kaj/26
25.11.2015

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

kallioleikkauksen sijainti ja valaistuksen tarve uusien 
pysäköintipaikkojen osalta. 

Kahden pysäköintialueen välinen alue on osoitettu voimassa olevassa 
asemakaavassa muinaismuistoalueeksi (EM). Muinaisjäännösrekisterin 
mukaan paikalla sijaitsee pronssikautinen hautaröykkiö. Kaikki 
historialliset muinaisjäännökset ovat muinaismuistolain nojalla 
rauhoitettuja eikä niiden kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, 
vahingoittaminen, poistaminen tai muu kajoaminen ole lähtökohtaisesti 
mahdollista. Lisäksi kohta on kallioinen ja topografialtaan jyrkkä. 
Autopaikkojen toteuttaminen vaatisi louhintaa, mikä nostaa 
kustannuksia.

Kulosaaren puistokadulle suunnitellaan pyöräkatua osana itäistä 
baanayhteyttä. Tässä yhteydessä myös kadunvarsipysäköinnin 
lisääminen on mahdollista. Pyöräkadun liikennesuunnitelma on 
tarkoitus tuoda kaupunkisuunnittelulautakunnan päätettäväksi syksyn 
2015 aikana.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Anri Linden, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37352

anri.linden(a)hel.fi
Laura Hietakorpi, arkkitehti, puhelin: 310 37047

laura.hietakorpi(a)hel.fi
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§ 324
Den av ledamoten Matti Niiranen väckta motionen om namngivning 
av en lämplig gata, gränd, öppen plats e.d. efter Harri Holkeri

HEL 2015-007315 T 00 00 03

Utlåtande

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Matti Niiranen väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Niiranen Matti valtuustoaloite Kvsto 17.6.2015 asia 26

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Utlåtandet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Matti Niiranen och 61 andra ledamöter har 17.6.2015 väckt 
följande fullmäktigemotion:

Statsrådet Harri Holkeri (6.1.1937–7.8.2011) var ordförande för 
Helsingfors stadsfullmäktige åren 1981–1987 och fullmäktigeledamot 
under 18 år (1969–1987). Under sin långa politiska karriär var han 
också bland annat statsminister (1987–1991), riksdagsledamot 
(1970–1978), ledamot i direktionen för Finlands Bank (1978–1997) och 
ordförande för Samlingspartiet r.p. (1971–1979). Holkeri var 
presidentkandidat två gånger.

Utöver sin politiska karriär i hemlandet hade Holkeri avsevärd 
betydelse som fredsmäklare och i olika uppdrag i FN. Han var ledamot 
i fredskommittén för Nordirland, chef för FN:s civilförvaltning UNMIK i 
Kosovo och bland annat ordförande för FN:s 55:e generalförsamling.
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År 2016 blir det fem år sedan Holkeri dog. I januari 2017 blir det 80 år 
sedan Holkeri föddes. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi 
undertecknade att Helsingfors stad ska beakta den långvarige 
ordföranden för Helsingfors stadsfullmäktige och statsministern Harri 
Holkeris livsarbete genom att namnge en lämplig gata, gränd, öppen 
plats, park eller skvär efter honom. Till exempel ett läge i närheten av 
en byggnad med anknytning till Holkeris arbete, hans långvariga 
hemmiljö i Kronohagen eller bland annat Folkskolegränd (Harri Holkeris 
gränd), som är Samlingspartiet r.p.:s adress, kan komma i fråga.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska 
stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av 
minst 15 ledamöter.

Föredraganden hänvisar till stadsplaneringsnämndens och 
namnkommitténs utlåtanden i frågan och konstaterar följande utifrån 
dessa:

Namnkommittén konstaterar att man kan överväga att namnge ett 
objekt efter en person om det är fråga om en person som är en 
finländare med ett nationellt och internationellt betydelsefullt livsarbete, 
eller som är född, har bott en del av sitt liv eller gjort sitt livsarbete i 
Helsingfors, eller som har en positiv anknytning till det objekt som ska 
namnges eller representerar dess olika historiska skikt. Ett 
personnamn kan övervägas som en del av ett namn i detaljplanen först 
fem år efter att personen avlidit. Helsingfors stads rekommendationer 
för memorialnamn följer FN:s och språknämndens rekommendationer.

För närvarande har det inte gått fem år sedan statsministern, Finlands 
Banks direktör, stadsrådet Harri Holkeri (1937–2011) avled, vilket är en 
av förutsättningarna för en memorialnamnrekommendation. 
Namnkommittén anser att Harri Holkeris livsarbete är betydelsefullt och 
beslutade godkänna att hans namn införs i den s.k. namnbanken för 
användning vid ett senare tillfälle när ett nytt objekt som har anknytning 
till Holkeris livsarbete och som tidigare inte fått ett namn ska namnges.

Enligt principen för namnplaneringen i Helsingfors ska hävdvunna och 
lokalhistoriskt betydelsefulla ortnamn inte ändras, om det inte finns 
något tvingande skäl som till exempel hänför sig till 
räddningssäkerheten. Ändring av hävdvunna gatunamn medför 
dessutom orimliga besvär och kostnader för invånare, företag och 
sammanslutningar vid gatan i fråga och förvirring och olägenheter långt 
in i framtiden. Den röda tråden inom namnplaneringen är att 
namnbeståndet ska vara bestående och ha historiskt djup.

Namnkommittén anser att också en annan form av högtidlighållande, 
till exempel ett minnesplakett på väggen av Holkeris långvariga 
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bostadshus, kan komma i fråga som ett alternativt sätt att på ett 
levande sätt högtidlighålla minnet av Holkeri.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Niiranen Matti valtuustoaloite Kvsto 17.6.2015 asia 26

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1064

HEL 2015-007315 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Matti Niirasen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.10.2015 § 298

HEL 2015-007315 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi valtuustoaloitteesta 
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee valtuustoaloitteen tiedoksi ja 
toteaa, että pääministeri, Suomen Pankin johtaja, valtioneuvos Harri 
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Holkerin (1937–2011) kuolemasta ei ole toistaiseksi kulunut 
muistonimisuosituksen edellyttämää viittä vuotta. Nimistötoimikunta 
pitää Harri Holkerin elämäntyötä merkittävänä ja päätti hyväksyä hänen 
nimensä nk. nimipankkiin mahdollista myöhempää käyttöä varten, kun 
jokin uusi, aiemmin nimeämätön ja Holkerin elämäntyöhön liittyvä 
kohde tulee nimettäväksi. 

Jonkin käytössä olevan, virallisen kadun- tai muun nimen muuttaminen 
aloitteen pohjalta ei tule kyseeseen. Helsingin nimistönsuunnittelussa 
noudatettavan periaatteen mukaan vakiintuneita ja 
paikallishistoriallisesti merkittäviä paikannimiä ei tule muuttaa, ellei 
muuttamiseen ole pakottavaa, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen 
liittyvää tarvetta. Vakiintuneiden kadunnimien muuttaminen aiheuttaisi 
myös kohtuuttomasti vaivaa ja kustannuksia kadunvarren asukkaille, 
yrityksille ja yhteisöille sekä sekaannusta ja haittaa pitkälle 
tulevaisuuteen. Nimistönsuunnittelussa keskeisenä ohjenuorana on 
pidetty nimistön pysyvyyttä ja historiallista syvyyttä.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 19.08.2015 § 11

HEL 2015-007315 T 00 00 03

Nimistötoimikunta keskusteli kaupunginvaltuutettu Matti Niirasen ja 61 
muun allekirjoittaneen aloitteesta (17.6.2015), jossa esitetään, että 
Helsingin kaupunki huomioisi pitkään kaupunginvaltuuston 
puheenjohtajana ja pääministerinä toimineen valtioneuvos Harri 
Holkerin elämäntyön nimeämällä hänen mukaansa sopivaksi katsotun 
kadun, kujan, aukion, puiston tai puistikon. 

Nimistötoimikunta kiittää aloitteesta ja mielenkiinnosta Helsingin 
nimistöä kohtaan.

Nimistötoimikunta toteaa, että jonkin kohteen nimeämistä henkilön 
muistoksi voidaan harkita, mikäli henkilö on kansallisesti ja 
kansainvälisesti merkittävän elämäntyön tehnyt suomalainen, tai 
henkilö on syntynyt tai asunut osan elämästään tai tehnyt 
elämäntyönsä Helsingissä, tai henkilö liittyy positiivisella tavalla 
nimettävään paikkaan tai edustaa sen historiallista kerrostuneisuutta. 
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Henkilön nimeä voidaan harkita käytettäväksi kaavanimessä vasta 
viiden vuoden kuluttua henkilön kuolemasta. Helsingin 
muistonimisuositukset noudattavat YK:n ja kielilautakunnan 
suosituksia. 

Nimistötoimikunta toteaa, että pääministeri, Suomen Pankin johtaja, 
valtioneuvos Harri Holkerin (1937–2011) kuolemasta ei ole kulunut 
muistonimisuosituksen edellyttämää viittä vuotta. Nimistötoimikunta 
päätti hyväksyä Harri Holkerin nimen nk. nimipankkiin mahdollista 
myöhempää käyttöä varten, kun jokin uusi aiemmin nimetön kohde 
tulee nimettäväksi. Minkään käytössä olevan, virallisen kadun- tai 
muun nimen muuttaminen ei tule kyseeseen.

Nimistötoimikunta katsoo, että myös jokin muu muistamisen muoto, 
esimerkiksi muistolaatta pitkäaikaisen asuintalon seinässä voisi tulla 
vaihtoehtona kysymykseen elävänä muistamisen muotona.

Tiedoksi valmistelijalle.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 325
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2015-012972, 2015-012973

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

 Motion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om utveckling av 
yrkesutbildningen

 Motion av ledamoten Veronika Honkasalo m.fl. om tillsättande 
av en arbetsgrupp för förebyggande av att unga radikaliseras

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för 
beredning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 298, 299, 303, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 
316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324 ja 325 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 300, 301 ja 302 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka 
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianomainen)

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
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 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. 

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 

siihen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, jolla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä
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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)

 (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 304, 305 ja 306 §:t.

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

298, 299, 303, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 
318, 319, 320, 321, 322, 323, 324 och 325 § i protokollet.

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller 
verkställighet.

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

300, 301 och 302 § 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
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Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 beslutet har tillkommit i felaktig ordning 
 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina 

befogenheter 
 beslutet annars strider mot lag

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
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
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 det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia 
 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan 

utredning över när besvärstiden har börjat 
 de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin 

begäran, om dessa inter redan tidigare har tillställts 
myndigheten

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 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)
 (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

304, 305 och 306 § 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. 
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HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO

HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

Harry Bogomoloff
puheenjohtaja
ordförande

Sara Paavolainen
puheenjohtaja
ordförande

Tiina Teppo
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Pilvi Torsti Harri Lindell

Dan Koivulaakso

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 04.12.2015.

Protokollet har hållits offentligt framlagt på Helsingfors stads 
registratorskontor (Norra esplanaden 11-13) 04.12.2015.

Tiina Teppo
johtava asiantuntija
ledande sakkunnig


