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Kokousaika 08.06.2016 18:00 - 21:28

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

Puoskari, Mari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Abdulla, Zahra
Alanko-Kahiluoto, Outi
Andersson, Hennariikka
Anttila, Maija
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Brettschneider, Gunvor
Chydenius, Jussi
Ebeling, Mika
Enroth, Matti
Finne-Elonen, Laura
Hakanen, Yrjö poistui 19:13, poissa: 163§ - 173§
Hakola, Juha
Hamid, Jasmin
Heinäluoma, Eero
Hetemaj, Fatbardhe saapui 18:37, poissa: 157§ - 161§
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hursti, Rene
Ingervo, Sirkku
Jalovaara, Ville
Kanerva, Seppo
Kantola, Helena
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Laaninen, Timo
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Lindell, Harri
Loukoila, Eija
Lovén, Jape
Majuri, Pekka
Modig, Silvia saapui 18:06, poistui 19:29, poissa: 

157§, 168§ - 173§
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Mäki, Terhi
Männistö, Lasse
Niiranen, Matti
Oker-Blom, Jan D
Oskala, Hannu
Pajamäki, Osku
Pakarinen, Pia
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Perälä, Erkki
Puhakka, Sirpa
Raatikainen, Mika
Raittinen, Timo
Rantala, Marcus
Rantanen, Tuomas
Rauhamäki, Tatu
Rautava, Risto
Razmyar, Nasima
Relander, Jukka
Rissanen, Laura
Rydman, Wille
Sevander, Tomi
Soininvaara, Osmo
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Taipale, Ilkka
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Valokainen, Tuomo
Vuorjoki, Anna
Hyttinen, Nuutti varajäsen
Kantola, Tarja varajäsen
Landén, Maria varajäsen
Lehtipuu, Otto varajäsen
Luukkainen, Hannele varajäsen
Malin, Petra varajäsen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016
Kaupunginvaltuusto

08.06.2016

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

Moisio, Elina varajäsen
Nyholm, Henrik varajäsen

saapui 19:29, poissa: 157§ - 166§
Taipale, Kaarin varajäsen
Takkinen, Heikki varajäsen

saapui 19:13, poissa: 157§ - 161§
Vainikka, Mirka varajäsen
Vesikansa, Sanna varajäsen
Villo, Pertti varajäsen
Vuorinen, Tuulikki varajäsen
Ylikahri, Ville varajäsen

Muut

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja
Saxholm, Tuula va. kansliapäällikkö
Malinen, Matti vs. rahoitusjohtaja
Sarvilinna, Sami kaupunginlakimies
Summanen, Juha hallintojohtaja
Andersson, Victor kaupunginsihteeri
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Rautanen, Marja-Liisa kaupunginsihteeri
Sippola-Alho, Tanja kaupunginsihteeri
Thoden, Annikki vs. kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Linden, Timo vs. apulaiskaupunginsihteeri
Rämö, Suvi hallintoasiantuntija
Kari, Tapio viestintäpäällikkö
Snellman, Johanna tiedottaja
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Teppo, Tiina johtava asiantuntija

Asiantuntijat

af Hällström, Johanna ympäristötaloussuunnittelija
Kippo-Edlund, Päivi ympäristönsuojelupäällikkö

Puheenjohtaja

Mari Puoskari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
157-162 §, 167-172 §

Harry Bogomoloff kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja
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163-166 §

Pöytäkirjanpitäjä

Tiina Teppo johtava asiantuntija
157-161 §, 167-169 §

Antti Peltonen hallintopäällikkö
162-166 §, 170-173 §
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Tid 08.06.2016 18:00 - 21:28

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Puoskari, Mari stadsfullmäktiges ordförande
Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande
Paavolainen, Sara stadsfullmäktiges II vice ordförande
Abdulla, Zahra
Alanko-Kahiluoto, Outi
Andersson, Hennariikka
Anttila, Maija
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Brettschneider, Gunvor
Chydenius, Jussi
Ebeling, Mika
Enroth, Matti
Finne-Elonen, Laura
Hakanen, Yrjö avlägsnade sig 19:13, frånvarande: 

163§ - 173§
Hakola, Juha
Hamid, Jasmin
Heinäluoma, Eero
Hetemaj, Fatbardhe anlände 18:37, frånvarande: 157§ - 

161§
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hursti, Rene
Ingervo, Sirkku
Jalovaara, Ville
Kanerva, Seppo
Kantola, Helena
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Laaninen, Timo
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Lindell, Harri
Loukoila, Eija
Lovén, Jape
Majuri, Pekka
Modig, Silvia anlände 18:06, avlägsnade sig 

19:29, frånvarande: 157§, 168§ - 
173§

Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Mäki, Terhi
Männistö, Lasse
Niiranen, Matti
Oker-Blom, Jan D
Oskala, Hannu
Pajamäki, Osku
Pakarinen, Pia
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Perälä, Erkki
Puhakka, Sirpa
Raatikainen, Mika
Raittinen, Timo
Rantala, Marcus
Rantanen, Tuomas
Rauhamäki, Tatu
Rautava, Risto
Razmyar, Nasima
Relander, Jukka
Rissanen, Laura
Rydman, Wille
Sevander, Tomi
Soininvaara, Osmo
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Taipale, Ilkka
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Valokainen, Tuomo
Vuorjoki, Anna
Hyttinen, Nuutti ersättare
Kantola, Tarja ersättare
Landén, Maria ersättare
Lehtipuu, Otto ersättare
Luukkainen, Hannele ersättare
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Malin, Petra ersättare
Moisio, Elina ersättare
Nyholm, Henrik ersättare

anlände 19:29, frånvarande: 157§ - 
166§

Taipale, Kaarin ersättare
Takkinen, Heikki ersättare

anlände 19:13, frånvarande: 157§ - 
161§

Vainikka, Mirka ersättare
Vesikansa, Sanna ersättare
Villo, Pertti ersättare
Vuorinen, Tuulikki ersättare
Ylikahri, Ville ersättare

Övriga

Pajunen, Jussi stadsdirektör
Sauri, Pekka biträdande stadsdirektör
Sinnemäki, Anni biträdande stadsdirektör
Saxholm, Tuula stf. kanslichef
Malinen, Matti stf. finansdirektör
Sarvilinna, Sami stadsjurist
Summanen, Juha förvaltningsdirektör
Andersson, Victor stadssekreterare
Matikainen, Kristiina stadssekreterare
Rautanen, Marja-Liisa stadssekreterare
Sippola-Alho, Tanja stadssekreterare
Thoden, Annikki stf. stadssekreterare
Vallittu, Anja stadssekreterare
Mickwitz, Leena stadssekreterare
Linden, Timo stf. biträdande stadssekreterare
Rämö, Suvi förvaltningsexpert
Kari, Tapio kommunikationschef
Snellman, Johanna informatör
Djupsjö, Stefan övertranslator
Peltonen, Antti förvaltningschef
Teppo, Tiina ledande sakkunnig

Sakkunniga

af Hällström, Johanna miljöekonomiplanerare
Kippo-Edlund, Päivi miljövårdschef

Ordförande

Mari Puoskari stadsfullmäktiges ordförande
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157-162 §, 167-172 §
Harry Bogomoloff stadsfullmäktiges I vice ordförande

163-166 §

Protokollförare

Tiina Teppo ledande sakkunnig
157-161 §, 167-169 §

Antti Peltonen förvaltningschef
162-166 §, 170-173 §
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§ Asia

157 Pj/1 Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

158 Pj/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

159 Kj/3 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kolmannen jaoston varajäsenen valin-
ta
Val av ersättare i social- och hälsovårdsnämndens tredje sektion

160 Kj/4 Käräjäoikeuden lautamiehen valinta
Val av nämndeman vid tingsrätten

161 Kj/5 Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan avoimen 
viran hoitaminen
Arrangemang för den vakanta tjänsten som biträdande stadsdirektör 
för social- och hälsovårdsväsendet

162 Ryj/6 Helsingin kaupungin ympäristöraportti vuodelta 2015
Miljörapport för Helsingfors stad 2015

163 Kaj/7 Helsingin kielilukion perusparannuksen hankesuunnitelma
Projektplan för renovering i Helsingin kielilukios byggnad

164 Kaj/8 Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelma
Trafikplan för Atlantbågen

165 Kaj/9 Hietalahdenrannan, Telakkakadun ja Eiranrannan liikennesuunnitelma
Trafikplan för Sandvikskajen, Docksgatan och Eirastranden

166 Stj/10 Eron myöntäminen sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön virasta 
ja avoimen viran hoito
Ansökan om avsked från tjänsten som verkschef vid social- och häl-
sovårdsverket och förordnande för den vakanta tjänsten

167 Kaj/11 Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite mielipidetutkimuksen tekemisestä 
Malmin lentokenttäalueen muuttamisesta asuinkäyttöön
Den av ledamoten Heimo Laaksonen väckta motionen om en opinion-
sundersökning om Malms flygplats som bostadsområde

168 Kaj/12 Valtuutettu Jessica Karhun aloite puistokaistaleen väliaikaisesta käyt-
töönotosta välitunneilla
Den av ledamoten Jessica Karhu väckta motionen om tillfällig använd-
ning av en parkremsa på skolrasterna

169 Kaj/13 Valtuutettu Henrik Nyholmin aloite Helsingin yliopiston metroaseman 
nimen muuttamisesta
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Den av ledamoten Henrik Nyholm m.fl. väckta motionen om ändring 
av metrostationsnamnet Helsingfors universitet

170 Kaj/14 Valtuutettu Pertti Villon aloite poliittisesta edustuksesta Heka-yhtiöiden 
hallituksissa
Den av ledamoten Pertti Villo väckta motionen om politisk representa-
tion i styrelserna för Heka-bolagen

171 Kaj/15 Valtuutettu René Hurstin aloite tyhjillään olevien kiinteistöjen mahdolli-
sesta käytöstä kriisiasuntoina
Den av ledamoten René Hursti väckta motionen om möjligheterna att 
utnyttja tomma fastigheter som krisbostäder

172 Kaj/16 Valtuutettu Kaarin Taipaleen aloite aurinkokeräinten luvanvaraisuu-
desta ja siitä tiedottamisesta
Den av ledamoten Kaarin Taipale väckta motionen om kravet på 
tillstånd för solfångare och information om detta

173 -/17 Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 157
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 kol-
masosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjoh-
taja 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 to-
deta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 2 (221)
Kaupunginvaltuusto

Pj/2
08.06.2016

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

§ 158
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta valittiin pöytäkirjantarkastajiksi valtuute-
tut Björn Månsson ja Nasima Razmyar sekä varalle Outi Alanko-Kahi-
luoto ja Sami Muttilainen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuu-
tettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 159
Sosiaali- ja terveyslautakunnan kolmannen jaoston varajäsenen va-
linta

HEL 2016-005522 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1. myöntää Lotta Staffansille eron sosiaali- ja terveyslautakunnan 
kolmannen jaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

2. valita Maarit Fredlundin Jeja-Pekka Roosin henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi jaostoon vuoden 2017 toukokuun lopussa päätty-
väksi 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 Lotta Staffansin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 30.1.2013 (§ 15) Lotta Staffansin (Vas.) so-
siaali- ja terveyslautakunnan kolmanteen jaostoon varajäseneksi vuo-
den 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Lotta Staffans pyytää 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 4 (221)
Kaupunginvaltuusto

Kj/3
08.06.2016

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

9.5.2016 eroa sosiaali- ja terveyslautakunnan kolmannen jaoston vara-
jäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (365/1995) 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota päte-
västä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava-
na luottamushenkilö on.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toi-
mikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan hen-
kilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 33 ja 36 §:n 
(365/1995) mukaisesti.

Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön mukaan lautakunnan kolman-
nen jaoston jäsenet ja lisäjäsenet on valittava ruotsinkielisestä kieliryh-
mästä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Lotta Staffansin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 3. jaosto
Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.05.2016 § 495

HEL 2016-005522 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Lotta Staffansille eron sosiaali- ja terveyslautakunnan 
kolmannen jaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

2. valita Maarit Fredlundin Jeja-Pekka Roosin henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi jaostoon vuoden 2017 toukokuun lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 160
Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2016-002992 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

 myöntää Seppo Seppälälle eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta sekä

 valita Piippa Heikkisen käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2017 
toukokuun 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 Seppo Seppälän eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 13.2.2013 (36 §) Seppo Seppälän (Vas.) kä-
räjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikau-
deksi. Seppo Seppälä pyytää eroa käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta.
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Käräjäoikeuslain (581/1993) mukaan valtuusto valitsee käräjäoikeuden 
lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Käräjäoikeuden 
lautamiehestä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnan luottamushen-
kilöstä säädetään.

Kuntalain (365/1995) 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota päte-
västä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava-
na luottamushenkilö on.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toi-
mikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valtuuston toi-
mikautta on jatkettu kuntalain (410/2015) 147 §:llä vuoden 2017 touko-
kuun loppuun asti.

Käräjäoikeuden lautamieheksi valittavan tulee täyttää käräjäoikeuslain 
(581/1993) 6 §:n mukaiset kelpoisuusvaatimukset.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Seppo Seppälän eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.05.2016 § 526

HEL 2016-002992 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää 
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 myöntää Seppo Seppälälle eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta sekä

 valita Piippa Heikkisen käräjäoikeuden lautamiehiksi vuoden 2017 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 161
Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan avoi-
men viran hoitaminen

HEL 2016-005633 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
valita Pia Panhelaisen sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskau-
punginjohtajan avoimen viran hoitajaksi 21.6.2016 alkaen 31.5.2017 
asti.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että sosiaali- ja terveystointa johta-
van apulaiskaupunginjohtajan avoimen viran hoitajan palkkaedut ovat 
12 320,72 euroa kuukaudelta.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto on 25.5.2016 (137 §) myöntänyt eron sosiaali- ja 
terveystointa johtavalle apulaiskaupunginjohtaja Laura Rädylle 
31.5.2016 alkaen.
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Johtamisjärjestelmän uudistuksen vuoksi on tarkoituksenmukaista, että 
vapautuvat johtavien viranhaltijoiden virat hoidetaan määräaikaisjärjes-
telyin.

Kaupunginhallituksen johtosäännön 16 §:n mukaan kaupunginjohtajan 
tai apulaiskaupunginjohtajan ollessa estyneenä taikka viran ollessa 
avoinna hoitavat siihen kuuluvia tehtäviä virantoimituksessa olevat joh-
tajat kaupunginhallituksen määräämällä tavalla, ellei kaupunginvaltuus-
to viran ollessa avoinna tai poissaolon kestäessä kahta kuukautta pi-
temmän ajan määrää siihen sijaista virkaa hoitamaan.

Apulaiskaupunginjohtajan pätevyysvaatimuksena on johtosäännön 17 
§:n mukaisesti korkeakoulututkinto tai hyvä perehtyneisyys kunnallis-
hallintoon.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 4 §:n mukaan vir-
kasuhteeseen voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä, kun kysy-
myksessä on avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi. 
Viranhaltija voidaan ottaa virkaan määräajaksi  avoinna olevaan virka-
suhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestämiseksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.05.2016 § 528

HEL 2016-005633 T 01 01 04 00
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Päätös

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita Pia Panhelaisen sosiaali- ja terveys-
tointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan avoimen viran hoitajaksi 
21.6.2016 alkaen 31.5.2017 asti.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että sosiaali- ja terveystointa joh-
tavan apulaiskaupunginjohtajan avoimen viran hoitajan palkkaedut ovat 
12 320,72 euroa kuukaudelta.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

30.05.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä muutti esitystään siten, että esitys ehdotetaan käsiteltäväksi 
8.6.2016 kaupunginvaltuustossa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Lasse Männistön ehdotuksesta 
esittää, että sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohta-
jan avoimen viran hoitajaksi valitaan Pia Panhelainen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen Lasse Män-
nistön vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna.

16.05.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 25.05.2016 § 137

HEL 2016-005633 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
myöntää Laura Rädylle eron sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupun-
ginjohtajan virasta 31.5.2016 alkaen.
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Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Valtuusto edellyttää, että johtamisjärjestelmän ja hallintosäännön 
uudistamisen yhteydessä selvitetään mahdollisuudet sisällyttää 
esimerkiksi kaupunginjohtajien (pormestareiden), kansliapäälli-
kön ja toimialajohtajien sopimuksiin karenssi, jonka aikana henki-
lö ei saa siirtyä kaupungin toiminnan kanssa kilpailevan tai kau-
pungille palveluja myyvän yrityksen tai muun yhteisön palveluk-
seen. Samalla voidaan selvittää mahdollinen tarve lainsäädännön 
kehittämistä koskevaan aloitteeseen. (Yrjö Hakanen)

Käsittely

25.05.2016 Ehdotuksen mukaan

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selonteko-
na, että keskustelun kuluessa valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu 
Rene Hurstin kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toi-
vomusponnen:

 Valtuusto edellyttää, että johtamisjärjestelmän ja hallintosäännön 
uudistamisen yhteydessä selvitetään mahdollisuudet sisällyttää 
esimerkiksi kaupunginjohtajien (pormestareiden), kansliapäälli-
kön ja toimialajohtajien sopimuksiin karenssi, jonka aikana henki-
lö ei saa siirtyä kaupungin toiminnan kanssa kilpailevan tai kau-
pungille palveluja myyvän yrityksen tai muun yhteisön palveluk-
seen. Samalla voidaan selvittää mahdollinen tarve lainsäädännön 
kehittämistä koskevaan aloitteeseen.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksi-
mielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

1 äänestys

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

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että johtamisjärjestelmän ja hallinto-
säännön uudistamisen yhteydessä selvitetään mahdollisuudet sisällyt-
tää esimerkiksi kaupunginjohtajien (pormestareiden), kansliapäällikön 
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ja toimialajohtajien sopimuksiin karenssi, jonka aikana henkilö ei saa 
siirtyä kaupungin toiminnan kanssa kilpailevan tai kaupungille palveluja 
myyvän yrityksen tai muun yhteisön palvelukseen. Samalla voidaan 
selvittää mahdollinen tarve lainsäädännön kehittämistä koskevaan 
aloitteeseen. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 44
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, 
Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Inger-
vo, Ville Jalovaara, Katriina Juva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Em-
ma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Harri Lindell, 
Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, 
Terhi Mäki, Antti Möller, Laura Nordström, Henrik Nyholm, Sara Paavo-
lainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Tuomas Ranta-
nen, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Tho-
mas Wallgren, Tuomo Valokainen, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 4
Hennariikka Andersson, Seppo Kanerva, Timo Raittinen, Risto Rautava

Tyhjä: 34
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor 
Brettschneider, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Fat-
bardhe Hetemaj, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Pekka Ma-
juri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, 
Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana 
Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu 
Rauhamäki, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Johanna 
Sydänmaa, Ulla-Marja Urho

Poissa: 3
Eero Heinäluoma, Jukka Järvinen, Nasima Razmyar

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen ehdotta-
man toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 162
Helsingin kaupungin ympäristöraportti vuodelta 2015

HEL 2015-013747 T 11 00 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin ympäristöraportin vuodelta 2015.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

 Päättäessään merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin ympäristöra-
portin vuodelta 2015 kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettä-
väksi, miten Helsingin kaupunki voi siirtyä kolmen pilarin periaa-
tetta (Triple Bottom Line) noudattavaan kestävän kehityksen 
raportointiin, jossa tarkastellaan paitsi ympäristö-, myös sosiaali-
sia ja taloudellisia näkökulmia. (Kaarin Taipale)

  
 Päättäessään merkitä tiedoksi ympäristöraportin vuodelta 2015 

kaupunginvaltuusto edellyttää, että maamassojen ja infraraken-
tamisenkilpailutus, hankinnat ja toimijat sekä toiminnan tuotot ja 
kulut tehdään kaupungin sivuille näkyviksi avoimen datan peri-
aatteiden mukaan. Näin voidaan myös seurata alueilla toteutu-
via kilpailuja, viranhaltijoiden suorahankintoja ja seurata kaupun-
kimme rakentumisen kulurakennetta. (Arja Karhuvaara)

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selonteko-
na, että keskustelun kuluessa oli ehdotettu hyväksyttäväksi seuraavat 
kolme toivomuspontta:

Valtuutettu Kaarin Taipale oli valtuutettu Leo Straniuksen kannattama-
na ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Päättäessään merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin ympäristö-
raportin vuodelta 2015 kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettä-
väksi, miten Helsingin kaupunki voi siirtyä kolmen pilarin peri-
aatetta (Triple Bottom Line) noudattavaan kestävän kehityksen 
raportointiin, jossa tarkastellaan paitsi ympäristö-, myös sosi-
aalisia ja taloudellisia näkökulmia.
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Valtuutettu Arja Karhuvaara oli valtuutettu Seija Muurisen kannattama-
na ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavat kaksi toivomuspontta: 

 Päättäessään merkitä tiedoksi ympäristöraportin vuodelta 
2015, kaupunginvaltuusto edellyttää, että ranta- ja vesialueilla 
tapahtuvien yleisötapahtumien melualueesta tehdään mitattu 
kartoitus. Kyseisten tapahtumien ja esim. diskolaivatoiminnan 
kohdalla eivät riitä lähitalojen melumittaukset koska vesi kantaa 
äänen laajemmalle.

  
 Päättäessään merkitä tiedoksi ympäristöraportin vuodelta 2015 

kaupunginvaltuusto edellyttää, että maamassojen ja infraraken-
tamisenkilpailutus, hankinnat ja toimijat sekä toiminnan tuotot 
ja kulut tehdään kaupungin sivuille näkyviksi avoimen datan 
periaatteiden mukaan. Näin voidaan myös seurata alueilla to-
teutuvia kilpailuja, viranhaltijoiden suorahankintoja ja seurata 
kaupunkimme rakentumisen kulurakennetta.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksi-
mielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen: 
Toivomusponsien hyväksymisestä äänestetään jokaisesta erikseen. 

1 äänestys

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

JAA-ehdotus: Päättäessään merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin ym-
päristöraportin vuodelta 2015 kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettä-
väksi, miten Helsingin kaupunki voi siirtyä kolmen pilarin periaatetta 
(Triple Bottom Line) noudattavaan kestävän kehityksen raportointiin, 
jossa tarkastellaan paitsi ympäristö-, myös sosiaalisia ja taloudellisia 
näkökulmia.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 54
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, 
Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Laura Fin-
ne-Elonen, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veroni-
ka Honkasalo, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalo-
vaara, Tarja Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Lau-
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ra Kolbe, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkai-
nen, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn 
Månsson, Terhi Mäki, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, 
Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, 
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, 
Jukka Relander, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, 
Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Tuo-
mo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 29
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Matti En-
roth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Seppo Kanerva, 
Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Maria Landén, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muuri-
nen, Lasse Männistö, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mari Puoskari, 
Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, 
Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Ulla-Marja Urho, Ville Ylikahri

Poissa: 2
Osku Pajamäki, Tuulikki Vuorinen

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Kaarin Taipaleen ehdot-
taman toivomusponnen.

2 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Arja Karhuvaaran ehdottaman ensimmäisen 
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Päättäessään merkitä tiedoksi ympäristöraportin vuodel-
ta 2015, kaupunginvaltuusto edellyttää, että ranta- ja vesialueilla tapah-
tuvien yleisötapahtumien melualueesta tehdään mitattu kartoitus.  Ky-
seisten tapahtumien ja esim. diskolaivatoiminnan kohdalla eivät riitä lä-
hitalojen melumittaukset koska vesi kantaa äänen laajemmalle. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 27
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika 
Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Fatbardhe 
Hetemaj, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Helena Kantola, Arja 
Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Maria Landén, Hanne-
le Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse 
Männistö, Matti Niiranen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Tatu Rauha-
mäki, Risto Rautava, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo

Tyhjä: 56
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
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Anttila, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Yrjö Hakanen, Jasmin Ha-
mid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, 
Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Emma Kari, Otso Kive-
käs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, 
Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Elina 
Moisio, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, 
Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Erkki Perälä, Sirpa 
Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas 
Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Mirka Vainikka, Thomas 
Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ville 
Ylikahri

Poissa: 2
Osku Pajamäki, Tuulikki Vuorinen

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Arja Karhuvaaran 
ehdottamaa ensimmäistä toivomuspontta.

3 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Arja Karhuvaaran ehdottaman toisen toivo-
musponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Päättäessään merkitä tiedoksi ympäristöraportin vuodel-
ta 2015 kaupunginvaltuusto edellyttää, että maamassojen ja infraraken-
tamisenkilpailutus, hankinnat ja toimijat sekä toiminnan tuotot ja kulut 
tehdään kaupungin sivuille näkyviksi avoimen datan periaatteiden mu-
kaan. Näin voidaan myös seurata alueilla toteutuvia kilpailuja, viranhal-
tijoiden suorahankintoja ja seurata kaupunkimme rakentumisen kulura-
kennetta.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 56
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-
Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Yrjö Haka-
nen, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holo-
painen, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, 
Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Timo 
Laaninen, Maria Landén, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkai-
nen, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija 
Muurinen, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Sara Paavo-
lainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, 
Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, 
Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, 
Wille Rydman, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Ulla-
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Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki 
Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 28
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Jussi Chy-
denius, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Veronika Honkasalo, Sirk-
ku Ingervo, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Emma Kari, 
Kauko Koskinen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Elina Moisio, Björn Måns-
son, Terhi Mäki, Jan D Oker-Blom, Mari Puoskari, Marcus Rantala, 
Tuomas Rantanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, 
Mirka Vainikka, Tuomo Valokainen, Ville Ylikahri

Poissa: 1
Osku Pajamäki

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Aja Karhuvaaran ehdot-
taman toisen toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Johanna Af Hällström, ympäristösuunnittelija, puhelin: 310 32044

johanna.afhallstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Ympäristöraportti 2015.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ympäristöasioiden huomioon ottamista ohjaavat kaupunginvaltuuston 
hyväksymät strategiaohjelma, ympäristöpolitiikka sekä kaupunginhalli-
tuksen hyväksymät talousarvio-ohjeet. Kaupungilla on lisäksi useita 
ympäristönsuojelun osa-alueiden ohjelmia, jotka toimivat osaltaan kau-
pungin ympäristöjohtamisen toteuttajina. Hallintokuntien ja tytäryhteisö-
jen ympäristötyö tukee kaupungin ympäristöjohtamista

Helsingin kaupungin ympäristöraportti on kaupunkikonsernin yhteinen 
raportti, jossa kuvataan kaupungin ympäristötavoitteiden toteutumista 
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ja toiminnan vaikutuksia ympäristöön sekä kaupungin ympäristöpolitii-
kan toteutumista. Hallintokuntien vastaukset ja ympäristötilinpitotiedot 
ovat avointa dataa. Koko raportti  tullaan julkaisemaan osoitteessa 
www.hel.fi/ymparistoraportti. Ympäristökeskuksen kokoamaan ja toimit-
tamaan raporttiin ovat tuottaneet tietoja kaikki kaupungin 27 virastoa ja 
neljä liikelaitosta. Kaupunkikonserniin kuuluu myös 11 säätiötä ja 83 ty-
täryhteisöä, joista yhteensä 54 toimitti ympäristötietoja ympäristöraport-
tiin.

Seuraavassa joitakin keskeisiä poimintoja ympäristöraportista:

Ilmastomuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen nousivat vuoden ai-
kana keskeiseen rooliin. Kaupunginjohtaja asetti työryhmän ilmastotyön 
koordinointia, seurantaa ja toimien toteutuksen edistämistä varten. Hel-
singin kaupungin työntekijöille perustettiin ilmastoverkosto. Iso Roober-
tinkadusta tehdään Ilmastokatu, jossa kehitetään tulevaisuuden vähä-
hiilistä kaupunkia yhdessä asukkaiden, yritysten ja kiinteistöjen omista-
jien kanssa. Vuoden 2015 lopussa valmistui selvitys hajautetun ener-
giantuotannon edistämismahdollisuuksista ja energiatehokkuuden pa-
rantamismahdollisuuksista. Tämän selvityksen mukaan aurinkosähkön 
teoreettinen potentiaali on neljäsosa nykyisestä sähkön kulutuksesta ja 
maalämmön kolmasosa rakennusten lämmönkulutuksesta. Vuonna 
2015 Helsingin asukkaiden, palveluiden ja teollisuuden aiheuttamat 
kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olivat 25 prosenttia alemmat kuin 
vuonna 1990.

EU:n ilmanlaatudirektiivin typpidioksidin vuosiraja-arvo ylittyy pakokaa-
supäästöjen takia Helsingin keskustassa ja koska lisäaika päättyi 
1.1.2015, on kaupungin laadittava uusi ilmansuojelusuunnitelma vuo-
den 2016 loppuun mennessä. Mäkelänkadulle asennettiin helmikuussa 
2016 HSY:n uusi ilmanlaadun pysyvä supermittausasema, jossa selvi-
tetään aikaisempaa tarkemmin liikenteen päästöjen vaikutusta kaupun-
ki-ilman koostumukseen.

Kansainvälinen suurtapahtuma Gymnaestrada nosti ympäristönäkö-
kohdat näkyvästi esiin ja sille myönnettiin Ekokompassi-sertifikaatti. 
Ympäristökeskuksen Ekokompassi-järjestelmä auditoitiin puolestaan jo 
toiselle kolmivuotiskaudelle joulukuussa 2015 ja Kinaporin monipuoli-
nen palvelukeskus rakensi ensimmäisenä sosiaali- ja terveysviraston 
toimipisteenä Ekokompassi -ympäristöjärjestelmän. Korkeasaaren 
eläintarha tähtää hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä. Touko-
kuussa 2016 auditoitu Ekokompassi-järjestelmä on vahvana tukena 
tässä työssä. Tapahtumien ympäristökriteerit otettiin vuonna 2015 käyt-
töön Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Helsingissä myönnettiin kol-
melle tapahtumalle 30 prosentin alennus alueenkäytöstä perittävästä 
vuokrasta auditoitua Ekokompassi tapahtuma -järjestelmää vastaan. 
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Elinkeinoelämän ja Helsingin kaupungin Ilmastokumppanit -verkosto 
kasvoi 12 uudella jäsenellä. Ilmastokumppaneihin on tähän mennessä 
liittynyt 52 organisaatiota.

Matkustajamäärät niemen rajalla syysarkipäivänä sekä aamuliikentees-
sä keskustan suuntaan kasvoivat joukkoliikenteessä, mutta vähenivät 
henkilöautoissa. Pyöräilyn kasvu jatkui. Helsingin seudun liikennejär-
jestelmäsuunnitelma (HLJ2015) hyväksyttiin maaliskuussa 2015 ja sii-
nä on keskeistä lisätä seudun tehokkuutta ja kilpailukykyä panostamal-
la joukkoliikenteen runkoverkkoon ja sen palvelutasoon sekä korostaa 
kävelyn ja pyöräilyn roolia liikennejärjestelmässä.

Lähes 40 prosenttia helsinkiläisistä asuu alueilla, joilla tieliikenteen ai-
heuttama melutaso ylittää päiväaikaan ohjearvotason 55 dB. Pääkau-
punkiseudun yhteistyönä laadittiin opas, jossa annetaan neuvoja kiin-
teistökohtaiseen liikennemelun torjuntaan. Tammikuussa 2016 valmis-
tuivat konserttien päättymisaikalinjaukset, jossa määritellään kullekin 
tapahtumapaikalle kello 22 jälkeen päättyvien konserttien enimmäis-
määrät.

Ympäristökeskus seuraa merialuetta pääkaupunkiseudun merialueen 
yhteistarkkailuohjelman mukaisesti. Vuonna 2015 merialueen tilassa ei 
havaittu merkittäviä muutoksia eivätkä sinilevät runsastuneet Helsingin 
edustalla. Itämerihaasteeseen liittyvää toimenpideohjelmaa toimeenpa-
nee 13 hallintokuntaa. Uusia toimenpiteitä ovat muun muassa Helsin-
gin yliopiston ja Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdis-
tys ry:n kanssa aloitetut hankkeet lumesta pienen muoviroskan kuljetta-
jana sekä hevostarhoista ravinnekuormituksen lähteenä. Ensimmäiset 
Rantatalkoot järjestettiin huhtikuussa 2015 Vanhankaupunginkoskella 
yhteistyössä rakennusviraston puistokummitoiminnan kanssa.

Uusien kansainvälisten kaupunkiluonnon monimuotoisuutta kuvaavien 
indikaattorien (CBI) perusteella Helsingissä on jäljellä paljon alkupe-
räistä luontoa ja virkistysalueita suhteessa asukasmäärään. Sen sijaan 
Helsingin luontoalueista vain pieni osa on suojeltuja ja luontoalueiden 
muodostama verkosto on rikkonainen. Helsingin luonnonsuojeluohjel-
massa 2015–2024 ja metsäverkostoselvityksessä esitetään 47 uutta 
luonnonsuojelualuetta. Ympäristölautakunta hyväksyi huhtikuussa 2015 
vieraslajilinjauksen (2015–2019). Yleisten töiden lautakunta hyväksyi 
puolestaan marraskuussa 2015 viherkattolinjauksen, jonka mukaan 
Helsinki haluaa profiloitua Suomessa viherkattorakentamisen edelläkä-
vijäksi.

Merkittävimpiä pilaantuneen maaperän kunnostuskohteita olivat asuin-
käyttöön muutettava Pasilan entinen konepaja-alue sekä satamakäy-
töstä vapautuneet Kalasataman ja Jätkäsaaren alueet. Pilaantuneita 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 21 (221)
Kaupunginvaltuusto

Ryj/6
08.06.2016

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

maa-aineksia ja haitta-aineita sisältäviä sedimenttejä kunnostettiin 
vuonna 2015 yhteensä 70 800 tonnia, josta pilaantuneiden maiden 
osuus oli noin 36 800 tonnia. Vuonna 2015 puhtaita ylijäämämassoja ei 
toimitettu ulkopuolisiin vastaanottopaikkoihin. Kaikki maat hyötykäytet-
tiin omissa kohteissa tai otettiin välivarastoon odottamaan myöhempää 
käyttöä. 

Kaupungin hankintojen ympäristöverkosto on tiivistänyt hallintokuntien 
välistä yhteistyötä ja tiedon vaihtoa kaupungin hankinnoista vastaavien 
kesken. Ryhmä julkaisi Kestävien hankintojen oppaan syksyllä 2015.

Kaivumassojen koordinoitu hallinta ja hyötykäyttö vähentävät kuljetuk-
sia ja siitä aiheutuvia päästöjä. Vuonna 2015 kaivumassojen hyötykäy-
töllä eli kuljetuksia vähentämällä säästettiin 2,1 miljoonaa litraa polttoai-
netta, joka vastaa 5 175 CO2-tonnia. Taloudelliset säästöt olivat noin 
10 miljoonaa euroa. Merkittävin hyötykäyttökohde oli Vuosaaren kaato-
paikka.

Ympäristökasvatuksellisiin tapahtumiin eli luontokouluihin ja -retkille, 
saariseikkailuihin, teemaviikkoihin, ympäristökoulutuksiin, koululaiskon-
ferenssiin, yleisö- ja kevätsiivoustapahtumiin sekä puistokävelyihin 
osallistui vuoden 2015 aikana lähes 78 000 kaupunkilaista. Ilmasto- ja 
energianeuvontaa sai yli 150 000 kaupunkilaista.

Kaupungin omasta toiminnasta aiheutuneet ympäristökulut olivat 71 
miljoonaa euroa (1,7 % toimintakuluista). Suurimmat kuluerät kaupun-
gille olivat alueiden puhtaanapidon ja jätehuollon (29 %) sekä ilmasto- 
ja ympäristöystävällisen liikkumisen edistämisen aiheuttamat kulut (20 
%). Ympäristöinvestoinnit olivat yhteensä 62 miljoonaa euroa (10,9 % 
käyttöomaisuusinvestoinneista). Ympäristötuotot olivat seitsemän mil-
joonaa euroa (0,7 % toimintatuotoista).

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Johanna Af Hällström, ympäristösuunnittelija, puhelin: 310 32044

johanna.afhallstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Ympäristöraportti 2015.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.05.2016 § 529

HEL 2015-013747 T 11 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin ym-
päristöraportin vuodelta 2015.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Johanna Af Hällström, ympäristösuunnittelija, puhelin: 310 32044

johanna.afhallstrom(a)hel.fi
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§ 163
Helsingin kielilukion perusparannuksen hankesuunnitelma

HEL 2015-010536 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 29.3.2016 päivätyn Helsingin kielilukion perusparannusta 
koskevan hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 
5 263 brm² ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisä-
verottomana 12,35 miljoonaa euroa joulukuun 2015 kustannustasossa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma liitteineen 29.3.2016

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Helsingin kielilukion käytössä olevassa rakennuksessa osoitteessa Ka-
jaaninlinnantie 10 (tontti 45063/3) tehdään laaja tekninen ja toiminnalli-
nen perusparannus.

Perusparannuksen yhteydessä rakennuksen ulkovaippa korjataan pe-
rusteellisesti ja talotekniset järjestelmät uusitaan vastaamaan nykyisiä 
tarpeita ja vaatimuksia. Katolle rakennetaan uusi ilmanvaihtokonehuo-
ne.

Rakennuksen sisätilojen järjestelyjä selkeytetään palvelemaan tehok-
kaammin nykymuotoista opiskelua ja kasvanutta oppilasmäärää. Muu-
tokset tehdään alkuperäisen kaksikäytävämallin pohjalta eikä kantaviin 
rakenteisiin tehdä juurikaan muutoksia.

Esittelijän perustelut
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Hankkeen tarpeellisuus

Rakennus on valmistunut vuonna 1968 Puotinharjun oppikouluksi. Täl-
lä hetkellä tiloissa toimivat Helsingin kielilukio ja Helsingin aikuislukion 
Itä-Helsingin toimipiste. Oppilaita koulussa on noin 575. Voimassa ole-
vien päätösten mukaan koulurakennus jatkaa nykyisessä tehtäväs-
sään.

Koulu on teknisen peruskorjauksen tarpeessa. Tilallinen perusratkaisu 
puolestaan on edelleen toimiva eikä sitä perusparannuksessa muuteta. 
Sisätilajärjestelyjä selkeytetään, jotta rakennus toiminnallisesti palvelisi 
aiempaa sujuvammin nykymuotoista lukio-opetusta.

Oppilasmäärän kasvun myötä liian pieneksi jäänyttä ruokalaa ja keittiö-
tä laajennetaan. Hallintotilat keskitetään yhteen paikkaan, liikuntasalin 
pukuhuonejärjestelyt muutetaan toimivammiksi ja opetustilat varustel-
laan vastaamaan syksyllä 2016 uudistuvan opetussuunnitelman tavoit-
teita. Ylioppilastutkintokäyttöön osoitetut luokat toteutetaan opetusvi-
raston ohjeiden mukaan.

Pihaa kehitetään ulkoiluun aktivoivaksi ja sen turvallisuutta, viihtyisyyttä 
ja esteettömyyttä parannetaan.

Hankkeen laajuus

Kokonaisala     5 263 m²

Kerrosala         4 911 m²

Huoneistoala   4 594 m²

Hankkeen hyötyala on 3 432 hym² eli 6,6 hym²/oppilas (oppilasminimi 
521).

Tekniset ja taloudelliset perustelut

Rakentamisajalle tyypilliset ulkovaipan rakenteet muodostavat nykytie-
don valossa materiaalien ikääntyessä kasvavan sisäilmariskin. Tilan-
teen parantamiseksi maanvaraisen alapohjan, ulkoseinien ja yläpohjan 
rakenteita uusitaan merkittävästi. Rakenteita uusittaessa niiden läm-
mönpitävyyttä lisätään ja näin parannetaan myös rakennuksen energia-
tehokkuutta.

Talotekniset järjestelmät ovat käyttöikänsä loppupuolella. Ilmanvaihto-, 
vesi- ja viemäri- sekä sähkölaitteet ja -asennukset uusitaankin valtao-
sin. Uusi ilmanvaihtokonehuone rakennetaan katolle rakennuksen kes-
kivaiheille.
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Matalat kerroskorkeudet johtavat siihen, että halkaisijaltaan suuria iv-
kanavia ei voida käyttää. Suunniteltu järjestelmä perustuukin useiden 
pienempien iv-koneyksiköiden käyttöön, jolloin kanavakoot saadaan 
pysymään maltillisina. Tämä ratkaisu helpottaa myös tarpeenmukaisen 
ilmanvaihdon toteuttamista. Yhdessä paikallaoloon perustuvien sähkö-
järjestelmien kanssa se auttaa energiansäästötavoitteiden saavuttami-
sessa.

Energian kulutus pienenee perusparannuksen myötä laskennallisesti 
40 %. Energiankulutusluokka paranee arvosta E arvoon C.

Hankkeen enimmäishinta

Hankkeen enimmäishinta on kiinteistöviraston tilakeskuksen arvion mu-
kaan arvonlisäverottomana 12,35 miljoonaa euroa. Kustannukset ovat 
arvonlisäverottomina 2 346 euroa/brm² ja 2 688 euroa/htm².

Hankkeen kustannus yhtä oppilaspaikkaa kohden on arvonlisäverotto-
mana 23 704 euroa (oppilasminimi 521).

Hankkeen kustannukset on laskettu joulukuun 2015 hintatasossa.

Tilakustannus käyttäjälle

Tilojen nykyinen vuokra opetusvirastolle on 60 188 euroa kuukaudessa 
ja 722 264 euroa vuodessa eli 13,10 euroa/htm²/kk, josta pääomavuok-
ra on 9,60 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokra 3,50 euroa/htm²/kk.

Tilojen arvioitu tuleva kuukausivuokra on 107 960 euroa ja vuosivuokra 
1 295 520 euroa eli 23,50 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokra on 19,70 
euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokra vuoden 2016 tasossa 3,80 eu-
roa/htm²/kk.

Vuokranmaksun perusteena on 4 594 htm². Tuottovaade on 3 % ja 
poistoaika 30 vuotta. Lopullinen vuokra määräytyy toteutuneiden kus-
tannusten ja valmistumisajan toteutuneiden ylläpitokustannusten mu-
kaan.

Opetuslautakunta päätti 19.4.2016 (62 §) antaa Helsingin kielilukion 
perusparannuksen 29.3.2016 päivätystä hankesuunnitelmasta puolta-
van lausunnon kiinteistölautakunnalle.

Rahoitus

Hanke sisältyy Helsingin kaupungin talousarvion talonrakennushank-
keiden rakentamisohjelmaan vuosina 2018 - 2019 toteutettavana koh-
teena. Hankkeelle varattu rahoitus on 11 miljoonaa euroa. Hankkeen 
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rahoitus tullaan esittämään täydennettäväksi talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmaan vuosille 2017 - 2026.

Toteutus

Hankkeen yleissuunnittelu ja rakennuslupatehtävät on ajoitettu tälle 
vuodelle, toteutussuunnittelu ja rakentamisen valmistelu kuluvan vuo-
den lopusta ensivuoden loppuun.

Rakennustöiden on suunniteltu käynnistyvän vuoden 2018 alussa ja 
hankkeen arvioidaan valmistuvan kesällä 2019.

Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa hankkeen rakennuttamisesta ja 
kiinteistön ylläpidosta.

Väistötilat

Hankkeen väistötilat sijoitetaan entisiin Diakonia-ammattikorkeakoulun 
tiloihin osoitteessa Sturenkatu 2. Rakennuksen omistaa tilakeskus.

Rakennustöiden ajalta opetusvirasto maksaa nykyisen vuokran suu-
ruista vuokraa. Väistötiloista ja niihin tehtävistä muutoksista aiheutuva 
tämän vuokran ylittävä kustannus on lisätty hankkeen investointikus-
tannuksiin lopullista vuokraa arvioitaessa. Tuon summan on arvioitu 
olevan 530 000 euroa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma liitteineen 29.3.2016

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta
Opetuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.05.2016 § 500
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HEL 2015-010536 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 29.3.2016 päivätyn Helsingin 
kielilukion perusparannusta koskevan hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen enimmäislaajuus on 5 263 brm² ja että rakentamiskustannus-
ten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 12,35 miljoonaa euroa jou-
lukuun 2015 kustannustasossa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Opetuslautakunta 19.04.2016 § 62

HEL 2015-010536 T 10 06 00

Lausunto

Opetuslautakunta antoi puoltavan lausunnon kiinteistölautakunnalle 
Helsingin kielilukion perusparannuksen 29.3.2016 päivätystä hanke-
suunnitelmasta.

Esittelijä
linjanjohtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Eeva Jalovaara, projektiarkkitehti, puhelin: 310 79657

eeva.jalovaara(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 07.04.2016 § 141

HEL 2015-010536 T 10 06 00

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 29.3.2016 päivätyn 
Helsingin kielilukion perusparannusta koskevan hankesuunnitelman hy-
väksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 5 263 brm² ja että 
rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 12,35 
miljoonaa euroa kustannustasossa joulukuu 2015.
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Esitys tehdään ehdolla, että opetuslautakunta antaa puoltavan lausun-
non hankesuunnitelmasta.

Samalla kiinteistölautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakes-
kuksen jatkamaan hankkeen suunnittelua hankepäätöstä odottamatta.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Juha Aaltonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 21008

juha.aaltonen(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi
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§ 164
Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelma

HEL 2014-014704 T 08 00 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä Jätkäsaaren Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelman 
(kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston piirustus 6524-
1) jatkovalmistelun pohjaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Piirustus 6524-1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin seudun liikenne Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Helsingin satama Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on laadittu Atlantinkaaren asemakaa-
vaehdotuksen nro 12331 yhteydessä Atlantinkaaren alueen liikenne-
suunnitelma (piirustus 6524-1). Suunnitelmassa on esitetty asemakaa-
van mahdollistamat järjestelyt jalankululle, pyöräilylle, joukkoliikenteelle 
sekä autoille. Liikennejärjestelyiden kustannusarvio on yhteensä noin 
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14–18 M€, josta Atlantinsillan osuus on noin 9-13 M€. Atlantinsillan 
kustannukset täsmentyvät jatkosuunnittelussa tehtävien ratkaisujen yh-
teydessä. Kustannusarvioon eivät sisälly raitiotien rakentamiskustan-
nukset, arviolta noin 4,8 milj. euroa, jotka ovat liikennelaitos -liikelaitok-
sen kustannuksia.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 16.12.2014 Atlantinkaaren 
asemakaavaehdotuksen sekä siihen liittyvän Atlantinkaaren alueen 
alustavan liikennesuunnitelman (piirustus 6381-2). 

Atlantinkaaren asemakaavaehdotus hyväksyttiin valtuustossa joulu-
kuussa 2015.  Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelmaehdotus (pii-
rustus 6524-1) on kyseisen asemakaavan mukainen. Liikennesuunni-
telman rajausta on laajennettu siten, että suunnitelma sisältää Atlantin-
kadun Tyynenmerenkadun jatkeelle asti. Atlantinkatu ylittää nykyisen 
satama-altaan Atlantinsillalla. Liikennesuunnitelmaan on tehty lisäksi 
vähäisiä tarkennuksia.

Atlantinkaaren alue liittyy lännessä Saukonlaiturin länsiosan liikenne-
suunnitelmaan (piirustus 6278-2), joka on hyväksytty kaupunkisuunnit-
telulautakunnassa 16.9.2014. Lännessä Atlantinkaaren aluetta rajaa li-
säksi Melkinlaiturin asemakaava-alue, jonka kaavoitus alkoi syksyllä 
2015. Atlantinkaaren alueen kaakkoispuolelle ollaan laatimassa Mat-
kustajasataman asemakaavaa. Pohjoisessa ja idässä Atlantinkaaren 
alue rajautuu Länsisatamankatuun. Länsisatamankatu välillä Atlantin-
katu - Hyväntoivonkatu kuuluu Jätkäsaarenkallion ja Hietasaaren ase-
makaava-alueeseen ja katu on näiltä osin rakenteilla. Länsisatamanka-
tu Hyväntoivonkadusta etelään on osa Liikuntapuiston asemakaava-
aluetta. Jätkäsaaren liikuntapuiston asemakaavaehdotus on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa syksyllä 2015. Länsisatamankadun ja Hyväntoi-
vonkadun liikennesuunnitelma on ollut kaupunkisuunnittelulautakunnan 
käsittelyssä 8.12.2015. 

Suunnitelma

Jalankulku ja pyöräliikenne

Atlantinkatu on osa pyöräliikenteen pääreittiverkkoa ja kadulle on suun-
niteltu yksisuuntaiset pyörätiet tai -kaistat. Liittymissä pyörätie tuodaan 
ajoradan tasoon pyöräkaistaksi. Tonttikaduilla pyöräily on ajoradalla.

Hyväntoivonpuistossa kulkee pohjois-eteläsuuntainen jalankulun ja 
pyöräilyn yhteys, joka liittyy aiemmin kaavoitetun puiston pohjoisosaan 
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Länsisatamankadun ylittävän sillan kautta. Yhteys toimii pyöräilyn baa-
nareittinä. Hyväntoivonpuiston eteläosassa reitiltä on yhteys Azorienku-
jaa pitkin Atlantinkadun yli Melkinlaiturin kaava-alueelle sekä lisäksi Hy-
väntoivonpuiston eteläpäätä rajaavalle Melkinlaiturille. 

Hyväntoivonpuiston poikki järjestetään jalankulun ja pyöräilyn yhteys 
Saukonlaiturin Bermudankujan suunnasta Hyväntoivonkujan kautta 
Länsisatamankadulle. Myös Melkinlaituri toimii jalankulun ja pyöräilyn 
yhteytenä Atlantinkadulta Länsisatamankadulle ja siitä Liikuntapuis-
toon. Melkinlaituria pitkin pääsee Atlantinkadun alitse.

Joukkoliikenne

Atlantinkadulle tulee raitiotie kadun keskelle ajoneuvoliikenteestä ero-
tettuna. Pysäkki sijoittuu Kanariankujan ja Azorienkujan välille ja mitoi-
tetaan kahdelle vaunulle. Pysäkki palvelee kolmea raitiolinjaa. Atlantin-
kadulta järjestetään kääntyminen Melkinlaiturin kaava-alueelle sijoittu-
valle kääntöraiteelle.

Moottoriajoneuvoliikenne

Atlantinkaaren asemakaava-alue liittyy Jätkäsaaren katuverkkoon At-
lantinkadun ja Länsisatamankadun kautta. Asemakaava-alueen länsi-
reunalla kulkeva Atlantinkatu on Jätkäsaaren länsiosaa kiertävä alueel-
linen kokoojakatu. Atlantinkadun katualueen leveys on noin 35 metriä. 
Atlantinkatu ylittää Ahdinaltaan sillalla. Sillan pituus on noin 100 metriä. 
Sillan alitse on mahdollisuus järjestää vesibussiyhteys Ahdinaltaan 
puolelle.

Atlantinkatuun liittyvät Kanariankuja ja Azorienkuja, jotka ovat tonttika-
tuja. Länsisatamankatu kaava-alueen itäreunalla on Jätkäsaaren pai-
kallinen kokoojakatu. Länsisatamankatu sisältyy Jätkäsaaren liikunta-
puiston asemakaavaan. 

Kun koko Jätkäsaari on valmis, Atlantinkadulla liikennettä on noin 
2 000 - 7 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Länsisatamankadulla noin 
6 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Länsiterminaalin ensisijaisena ajoyh-
teytenä toimii Mechelininkatu ja Tyynenmerenkatu. Crusellinsillan kaut-
ta kulkeva satamaan suuntautuva liikenne jakautuu Länsisatamanka-
dulle ja Atlantinkadulle. Asemakaava-alueen tonttikatujen ajoneuvolii-
kenne on vähäistä.

Pysäköinti

Länsipuolen AK-kortteleiden (20828 ja 20829) pysäköintipaikat sijoite-
taan kannen alle, johon järjestetään ajoyhteydet Kanariankujan ja Azo-
rienkujan kautta. Itäpuolen AK-korttelin (20830) pysäköinti on korttelin 
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pohjoispuolella sijaitsevassa pysäköintitalossa, johon järjestetään ajo-
yhteys Länsisatamankadulta. Pysäköintitaloon tulee yhteensä noin 340 
pysäköintipaikkaa. AKS-korttelin pysäköinti järjestetään kortteliin ja py-
säköinnin ajoyhteys on Länsisatamankadulta. Maksullisia vieras- ja 
asiointipysäköintipaikkoja rakennetaan alueen katujen varsille.

Huolto- ja pelastusreitit

Alue liitetään Jätkäsaaren jätteen putkikeräysjärjestelmään, joten jäte-
huoltoliikennettä on normaalia vähemmän. Kortteleiden sisälle ja pihoil-
le järjestetään huoltoreitit. Pienten liike- ja myymälätilojen huolto tapah-
tuu pääosin katualueilta. Hyväntoivonkujalla ja Melkinlaiturilla huoltoajo 
on sallittu. Huoltotarpeiden täsmentyessä voidaan katualueelta varata 
harkitusti lastaustilaa.

Pelastustiet ja likimääräiset nostopaikat sekä katualueet, joille nosto-
paikka on mahdollista esittää, on esitetty Atlantinkaaren asemakaavan 
selostuksen liitteenä olevassa viitteellisessä pelastusreittisuunnitelmas-
sa.

Kustannukset, saadut lausunnot, jatkotoimenpiteet ja toteutus

Katujen ja liikennealueiden kustannuksiksi on arvioitu yhteensä noin 
14–18 M€, josta Atlantinsillan osuus on noin 9-13 M€. Atlantinsillan 
kustannukset täsmentyvät jatkosuunnittelussa tehtävien ratkaisujen yh-
teydessä. Sillan kustannusarvio ei sisällä matkustajasataman päässä 
tehtäviä ruoppaus-, täyttö- ja rantarakennetöitä eikä myöskään raitio-
tiestä aiheutuvia kustannuksia, jotka ovat liikennelaitos -liikelaitoksen 
kustannuksia. Näiden suuruudeksi on arvioitu noin 4.8 milj. euroa.

Rakennusvirastolla ei ollut huomautettavaa Atlantinkaaren liikenne-
suunnitelmasta 26.2.2016. Katusuunnitelmaa on laadittu liikennesuun-
nitelman mukaisesti yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. 
Liikennelaitos- liikelaitos on esittänyt eräitä huomautuksia, jotka voi-
daan ottaa huomioon tarkemmassa katusuunnittelussa. Raitiotiestä ai-
heutuva runkomelu ja tärinä on Atlantinkaaren asemakaavassa nro 
12331 velvoitettu ottamaan huomioon rakennusten suunnittelussa ja 
myös parvekkeiden lasitusta käytetään asuntoihin kantautuvan melun 
ehkäisemiseen. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida myös pelastustei-
den ajoreittien ja nostopaikkojen tarkemmat järjestelyt. Helsingin Sata-
ma Oy ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä eivät antaneet lau-
suntoa asiassa.

Kadut tullaan rakentamaan alueen maankäytön rakentamisen tahdissa.

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Piirustus 6524-1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin seudun liikenne Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Helsingin satama Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Rakennusvirasto
Liikennelaitos -liikelaitos
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.05.2016 § 498

HEL 2014-014704 T 08 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Jätkäsaaren Atlantinkaaren alu-
een liikennesuunnitelman (kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnit-
teluosaston piirustus 6524-1) jatkovalmistelun pohjaksi.

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö 26.2.2016

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
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Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Rakennusvirasto 26.2.2016

HEL 2014-014704 T 08 00 00

Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa Atlantinkaaren liikennesuun-
nitelmasta.

Katusuunnitelmat on laadittu liikennesuunnitelman mukaisesti yhteis-
työssä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.

Lisätiedot
Kati Kiyancicek, projektinjohtaja, puhelin: 310 64734

kati.kiyancicek(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.12.2015 § 396

HEL 2014-014704 T 08 00 00

Hankenro2361_2

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle Atlantinkaa-
ren alueen liikennesuunnitelman (piirustus 6524-1) hyväksymistä.

16.12.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Anna Nervola, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37135

anna.nervola(a)hel.fi
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§ 165
Hietalahdenrannan, Telakkakadun ja Eiranrannan liikennesuunnitel-
ma

HEL 2014-002239 T 08 00 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä Hietalahdenrannan, Telakkakadun ja Eiranrannan liikenne-
suunnitelman (kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston 
piirustus 6471-7) jatkosuunnittelun pohjaksi.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selonteko-
na, että keskustelun kuluessa oli ehdotettu hyväksyttäväksi seuraava 
toivomusponsi:

Valtuutettu Arja Karhuvaara oli valtuutettu Pia Pakarisen kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään Hietalahdenrannan, Telakkakadun ja Eiranran-
nan liikennesuunnitelman kaupunginvaltuusto edellyttää kau-
punkia seuraamaan liikennejärjestelyjen vaikutusta punavuore-
laisten ja etelä-helsinkiläisten asukkaiden liikkumiseen. Tämä 
voidaan toteuttaa helposti asukastilaisuutena tai kaupungin net-
tisivujen teemapalautteena.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksi-
mielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

4 äänestys

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

JAA-ehdotus: Hyväksyessään Hietalahdenrannan, Telakkakadun ja Ei-
ranrannan liikennesuunnitelman kaupunginvaltuusto edellyttää kaupun-
kia seuraamaan liikennejärjestelyjen vaikutusta punavuorelaisten ja 
etelä-helsinkiläisten asukkaiden liikkumiseen. Tämä voidaan toteuttaa 
helposti asukastilaisuutena tai kaupungin nettisivujen teemapalauttee-
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na.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 40
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elo-
nen, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Nuutti Hyttinen, Helena Kanto-
la, Tarja Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Maria Landén, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Silvia 
Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Män-
nistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelko-
nen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauha-
mäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Kaarin Taipale, 
Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 43
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, 
Jussi Chydenius, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasa-
lo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Emma 
Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Ot-
to Lehtipuu, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Elina Moisio, Terhi 
Mäki, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, 
Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, 
Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Jo-
hanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Heikki Takkinen, Mirka Vainikka, Tho-
mas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Ville Ylikahri

Poissa: 2
Eero Heinäluoma, Osku Pajamäki

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Arja Karhuvaaran 
ehdottamaa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Piirustus 6471-7
3 Vuorovaikutusraportti
4 Vuorovaikutusraportin liitteet

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin seudun liiikenne Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Hietalahdenrantaan Bulevardista etelään, Telakkakadulle ja Eiranran-
taan on laadittu liikennesuunnitelma, jossa varaudutaan Hernesaaren 
raitiotieyhteyteen sekä huomioidaan Telakkarannan asemakaava-alu-
een uusi maankäyttö. Hernesaaren osayleiskaavan valmisteluun liittyen 
laaditaan Hernesaaren raitiotien yleissuunnitelma, joka valmistuu syk-
syllä 2016. Tässä liikennesuunnitelmassa varaudutaan Helsingin seu-
dun liikenne eli HSL -kuntayhtymän raideliikenteen linjastosuunnitel-
man mukaisesti raitiotien rakentamiseen.

Raitiotielle on suunniteltu oma kaistansa katujen keskelle. Pysäkit tule-
vat Telakanpuistikon kohdalle ja Hernesaarenkadun risteyksen etelä-
puolelle. Autoliikenteen kaistojen määrä säilyy kaduilla pääosin nykyi-
sellään. Pyöräliikenteelle on suunniteltu yksisuuntaiset pyöräkaistat ka-
tujen molemmille puolille. Liikennejärjestelyiden kustannusarvio on yh-
teensä noin 15,1 M€, josta katurakentamisen osuus on noin 9,1 M€. 
Raitiotien rakentamisen kustannusten osuus on noin 6,0 M€ sisältäen 
myös uuden sähkönsyöttöaseman rakentamisen. Liikennejärjestelyt on 
tavoitteena toteuttaa vuoteen 2018 mennessä siten, että katurakenta-
minen yhteen sovitetaan Telakkarannan asemakaava-alueen rakentu-
misen kanssa.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat

Hietalahdenrantaan Bulevardista etelään, Telakkakadulle ja Eiranran-
taan on laadittu liikennesuunnitelma, jossa varaudutaan Hernesaaren 
raitiotieyhteyteen sekä huomioidaan Telakkarannan asemakaava-alu-
een uusi maankäyttö. Suunnitelma koskee noin 1,1 km pitkää katuo-
suutta.

Helsingin seudun liikenne (HSL) -kuntayhtymän laatimassa ja hyväksy-
mässä raitioliikenteen linjastosuunnitelmassa linjan 6 reitti käännetään 
jatkossa Bulevardin länsipäästä etelään Hietalahdenrantaa, Telakkaka-
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tua sekä Eiranrantaa pitkin Hernesaaren suuntaan. Myöhemmässä vai-
heessa raitiotie jatketaan Hernesaaren eteläiseen kärkeen asti. Nykyi-
nen linjan 6 reitti Bulevardilta Kalevankadulle jää varayhteydeksi. Her-
nesaaren pohjoisosaan pyritään järjestämään väliaikainen kääntöpaik-
ka , jonka kustannusarvio on noin 1 milj. euroa. Se ei sisälly tämän lii-
kennesuunnitelman kustannusarvioon. Hernesaaren osayleiskaavan 
valmisteluun liittyen laaditaan Hernesaaren raitiotien yleissuunnitelma, 
joka valmistuu syksyllä 2016. Tässä liikennesuunnitelmassa varaudu-
taan linjastosuunnitelman mukaisesti raitiotien rakentamiseen.

Hietalahdenranta, Telakkakatu ja Eiranranta ovat osa kantakaupungin 
pyöräliikenteen pääverkkoa. Näillä uudistettavilla katuosuuksilla pyörä-
liikenteen järjestelyt on suunniteltu yksisuuntaisiksi liikenneturvallisuu-
den ja sujuvuuden parantamiseksi.

Hietalahdenranta ja Telakkakatu Tehtaankadun risteykseen asti ovat 
katuluokitukseltaan alueellisia kokoojakatuja. Telakkakadun eteläosa 
sekä Eiranranta ovat paikallisia kokoojakatuja. Lähialueiden tiivistyvän 
maankäytön myötä autoliikenteen ennustetaan kasvavan kyseisillä ka-
duilla. Liikennemäärä nykyisin Hietalahdenrannassa on noin 16 500 - 
21 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Telakkakadulla noin 5 500 - 12 
500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Hernesaaren risteilijäsatama sekä lu-
men vastaanottopaikka tuovat kokoojakaduille myös raskasta liikennet-
tä. Ennusteiden mukaan vuonna 2035 Hietalahdenrannan liikennemää-
rä on noin 21 000 - 28 000 ajon./vrk, Telakkakadulla noin 10 000 - 19 
000 ajon./vrk ja Eiranrannassa noin 11 000 ajon./vrk.

Liikennesuunnitelma

Raitiotie kulkee Hietalahdenrannassa, Telakkakadulla ja Eiranrannassa 
kadun keskellä omalla kaistallaan. Myös Bulevardin länsipäähän järjes-
tetään raitiovaunulle oma lyhyt kaista, mikä helpottaa liittymän valo-oh-
jausta. Raitiovaunupysäkit sijoittuvat Telakkakadulle Telakanpuistikon 
kohdalle sekä Hernesaarenkadun risteyksen eteläpuolelle. Bussipysäk-
ki Hietalahdenrannassa säilyy Bulevardin liittymän eteläpuolella.

Hietalahdenrannan ja Bulevardin, Hietalahdenrannan ja Mallaskadun 
sekä Telakkakadun ja Tehtaankadun risteykset säilyvät valo-ohjattuina. 
Telakkakadun ja Eiranrannan risteykseen on suunnitelmassa kiertoliit-
tymä ratikkavaloineen.

Autoliikenteen kaistakapasiteetti säilyy kaduilla pääosin nykyisellään. 
Hietalahdenrannasta etelästä Bulevardille kääntyvä erillinen kaista on 
poistettu uusien järjestelyiden johdosta. Telakkakadun ja Tehtaanka-
dun risteykseen on lisätty vasemmalle kääntymiskaista Telakkakadulta 
pohjoisesta kääntymisen helpottamiseksi. Lisäksi Hietalahdenrannassa 
ja Telakkakadulla rajoitetaan vasemmalle kääntymistä raitio- ja autolii-
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kenteen sujuvuuden turvaamiseksi. Telakkakadun ja Merimiehenkadun 
sekä Telakkakadun ja Speranskintien / Hernesaarenkadun risteykset 
toimivat suuntaisliittyminä, jolloin poikkikaduilta saa kääntyä ainoastaan 
oikealle.

Telakkakadun varteen sekä huoltoaseman eteläpuolelle tulee maksulli-
sia vieras- ja asiointipysäköintipaikkoja. Telakkakadun varren pysäköin-
tipaikkoja on mahdollista merkitä tarpeen vaatiessa lastauspaikoiksi. 
Telakkarannan asemakaava-alueelle on mahdollista sijoittaa hotelli, 
jonka saattoliikenne voi hyödyntää kyseisellä kohdalla olevaa pysäköin-
tipaikoille varattua tilaa. Hietalahdenranta 5 edustalla voi pysäyttää au-
ton pyöräkaistan ja jalkakäytävän väliin jäävälle erotuskaistalle. Uusien 
liikennejärjestelyiden myötä poistuvat pysäköintipaikat korvataan Telak-
karannan asemakaava-alueen pysäköintilaitokseen sijoittuvilla paikoil-
la. Rakentamisen yhteensovituksen yhteydessä pyritään selvittämään 
mahdollisuuksia sijoittaa rakentamisen ajaksi korvaavia pysäköintipaik-
koja alueelle.

Kaduille on suunniteltu pyöräkaistat molemmin puolin katua. Pyöräkais-
tat liittyvät olemassa oleviin pyöräjärjestelyihin Hietalahdenrannan ja 
Bulevardin risteyksessä. Suunnitelmassa varaudutaan myös siihen, et-
tä jatkossa kyseisestä liittymästä länteen päin Hietalahdenrannan poh-
joisreunaan suunnitellaan yksisuuntainen pyöräliikennejärjestely tavoi-
teverkon mukaisesti. Myös Hietalahdenkadulle on tavoiteverkossa esi-
tetty yksisuuntainen pyöräliikennejärjestely etelän suuntaan.

Jalkakäytävät ovat vähintään 2,5 metriä leveitä. Pienempien katujen yli-
tykset toteutetaan risteyksen ylijatkettuina jalkakäytävinä, mikä koros-
taa autoilijan väistämisvelvollisuutta jalankulkijoihin nähden.

Suunnitelman vaikutukset

Uusi raitiolinja tulee palvelemaan Etelä-Helsingin länsiosaa ja myöhem-
min Hernesaaren uutta maankäyttöä. 

Hietalahdenrannan ja Telakkakadun uudistamisen myötä pyöräilyn 
pääreitti voidaan jatkaa Telakkakatua pitkin katkeamattomana Eiran-
rantaan. Selkeät pyöräliikenteen järjestelyt vähentävät jalkakäytävillä 
pyöräilyä, mikä parantaa myös jalankulkijoiden olosuhteita.

Vasemmalle kääntymisen kieltäminen Telakkakadulta ja Hietalahden-
rannasta parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, mutta hanka-
loittaa nykyiseen verrattuna pääsyä Punavuoren kaduille pohjoisen 
suunnasta.

Raitiotien ja Telakkarannan asemakaava-alueen uuden maankäytön 
johdosta katujen varsilta poistuu noin 70 pysäköintipaikkaa. Korvaavat 
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pysäköintipaikat tulee sijoittaa Telakkarannan asemakaava-alueelle tu-
levaan yleiseen pysäköintilaitokseen.

Uudet liikennejärjestelyt sijoittuvat voimassa olevissa asemakaavoissa 
määritellyille katualueille. Uuden raitiotien ja pyöräliikennejärjestelyiden 
mahdollistamiseksi Hietalahdenrannan länsireunalta poistuu kuitenkin 
puurivi. Myös Eiranrannan eteläreunalta esitetään suunnitelmassa 
poistettavaksi yksi puurivi, joka on asemakaavassa määritelty istutetta-
vaksi puuriviksi. Telakkakatu Hernesaarenkadun liittymästä etelään le-
venee koko katualueen levyiseksi, mikä muuttaa ympäristöä nykyises-
tä. Puut kadun itäreunalta joudutaan poistamaan, mikä myös muuttaa 
ympäristöä nykyisestä. 

Liikennemäärät lähialueilla kasvavat mm. Jätkäsaaren ja Hernesaaren 
uuden maankäytön johdosta. Liikenteen lisäys heikentää liikenteen su-
juvuutta ruuhka-aikaan Telakkakadulla ja Hietalahdenrannassa. Telak-
kakadun liikennejärjestelyitä selkeytetään, mutta Telakkakadun autolii-
kenteen kapasiteettia ei pystytä lisäämään, sillä Telakkakatu rajautuu 
olemassa oleviin rakennuksiin. Entiseltä telakkaradalta vapautuva tila 
hyödynnetään raitioliikenteen käyttöön sujuvan joukkoliikenneyhteyden 
takaamiseksi.

Kustannukset

Liikennejärjestelyiden kustannusarvio on yhteensä noin 15,1 M€, josta 
katurakentamisen osuus on noin 9,1 M€. Raitiotien rakentamisen kus-
tannusten osuus on noin 6,0 M€ sisältäen myös uuden sähkönsyöttö-
aseman rakentamisen.

Vuorovaikutus

Hietalahdenrannan, Telakkakadun ja Eiranrannan liikennesuunnitelma 
oli julkisesti kommentoitavana 25.5.–5.6.2015 KSVForum -keskustelu-
palstalla. Liikennesuunnitelma oli nähtävänä kaupungintalon ilmoitus-
taululla ja kaupunkisuunnitteluvirastossa 25.5.–5.6.2015 ja viraston in-
ternetsivuilla. Verkkopalveluun kirjattiin 57 kommenttia. Suunnitelmasta 
saatiin lisäksi 4 kirjallista mielipidettä taloyhtiöiltä. Liikennesuunnitel-
masta saapuneet kommentit ja mielipiteet vastineineen ovat esityslistan 
liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa.

Saadun palautteen perusteella liikennesuunnitelmaan tehtiin seuraavat 
muutokset:

 Telakkakadun ja Eiranrantaan risteys on muutettu kiertoliittymäksi

 Pyöräjärjestelyitä Merikadun ja Telakkakadun pyöräkaistojen välillä 
on selkeytetty
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Jatkotoimenpiteet

Rakennusvirasto valmistelee parhaillaan Hietalahdenrannan, Telakka-
kadun ja Eiranrannan sekä Telakkarannan asemakaava-alueen katu-
suunnitelmaa. Liikennejärjestelyt on tavoitteena toteuttaa vuosina 
2016–2018 siten, että katurakentaminen yhteen sovitetaan Telakkaran-
nan asemakaava-alueen rakentumisen kanssa. Katurakentaminen on 
tarkoitus käynnistää vuonna 2017, joitakin esirakentamiseen liittyviä 
putki- ja johtosiirtoja saatetaan tehdä jo vuonna 2016. Alustavasti on 
arvioitu, että raitiovaunu voisi aloittaa liikennöinnin syksyllä 2018.

Hernesaaren pohjoisosaan suunnitellaan väliaikainen kääntöpaikka rai-
tiolinjalle.

Linjan 6 uuden reitin aiheuttamat mahdolliset muutokset Bulevardin py-
säkkijärjestelyihin suunnitellaan jatkossa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Piirustus 6471-7
3 Vuorovaikutusraportti
4 Vuorovaikutusraportin liitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin seudun liiikenne Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Rakennusvirasto
Liikennelaitos -liikelaitos
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 30.05.2016 § 536

HEL 2014-002239 T 08 00 00

Esitys

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Hietalahdenrannan, Telakkaka-
dun ja Eiranrannan liikennesuunnitelman (kaupunkisuunnitteluviraston 
liikennesuunnitteluosaston piirustus 6471-7) hyväksymistä jatkosuun-
nittelun pohjaksi.

23.05.2016 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Rakennusvirasto Kaupungininsinööri 26.4.2016

HEL 2014-002239 T 08 00 00

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa Telakkarannan katusuunnitel-
mien laatimisesta. Katu- ja rakennussuunnitelmia on laadittu yhteis-
työssä kaupungin kanslian, kaupunkisuunnitteluviraston, Helsingin kau-
pungin liikennelaitoksen (HKL), Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kanssa. 

Katusuunnitelmat menevät maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n 
mukaisesti nähtäville 4.5.‒17.5.2016, jonka jälkeen ne menevät yleis-
ten töiden lautakunnan hyväksyttäviksi. Rakennussuunnitelmat valmis-
tuvat kevään 2016 aikana. Katurakentamisen kustannukset tarkentuvat 
rakennussuunnittelun valmistuttua. Tarkempi toteuttamisaikataulu sovi-
tetaan yhteen kaupunkisuunnitteluviraston ja HKL-Liikelaitoksen tavoit-
teiden kanssa.  Hankkeen rahoitus tulee sisällyttää talousarvion koh-
taan projektialueiden kadut 8 03 30 Jätkäsaari.

Lisätiedot
Kati Kiyancicek, projektinjohtaja, puhelin: 310 64734

kati.kiyancicek(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.08.2015 § 207
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HEL 2014-002239 T 08 00 00

Hankenro 0923_12

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle 
Hietalahdenrannan, Telakkakadun ja Eiranrannan liikennesuunnitelman 
(piirustus 6471-7) hyväksymistä.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Anna Nervola, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37135

anna.nervola(a)hel.fi
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§ 166
Eron myöntäminen sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön vi-
rasta ja avoimen viran hoito

HEL 2016-005596 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
myöntää Hannu Juvoselle eron sosiaali- ja terveysviraston virastopääl-
likön virasta 9.6.2016 alkaen.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti ottaa sosiaali- ja terveysviraston 
osastopäällikkö, vs. virastopäällikkö Juha Jolkkosen hoitamaan sosiaa-
li- ja terveysviraston virastopäällikön avointa virkaa 10 268,78 euron 
mukaisin kokonaiskuukausipalkkaeduin 9.6.2016 alkaen 31.5.2017 as-
ti.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selonteko-
na, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Tuomo Valokainen ehdot-
tanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään Hannu Juvosen eron sosiaali- jaterveysviraston 
virastopäällikön virasta kaupunginvaltuusto edellyttää, että sel-
vitetään, miten voidaan varmistaa, että kaupungin kovapalkkai-
siin virkoihin valitaan jatkossa (Johtamisjärjestelmän uudistuk-
sista huolimatta) tehtäviin soveltuvat, oikeat henkilöt, joita kiin-
nostavat viranhoitamiseen liittyvät työt, ja että heillä on taito 
kuunnella henkilökuntaa ja erilaisia palveluja hakevia kaupunki-
laisia.

Puheenjohtaja totesi, ettei valtuutettu Tuomo Valokaisen ehdottamaa 
toivomuspontta ollut kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön virasta
2 Saate eroilmoitukseen 16.5.2016
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 10.12.2014 § 413 ottaa sosiaali- ja terveysvi-
raston virastopäällikön virkaan osastopäällikkö Hannu Juvosen 
1.1.2015 lukien 30.6.2017 päättyväksi määräajaksi. Hannu Juvonen 
valittiin Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaksi 9.12.2015. Hän on 
ollut palkattomalla virkavapaalla Helsingin kaupungin palveluksesta 
15.1. - 8.6.2016. Juvonen on 16.5.2016 lähettämällään kirjeellä pyytä-
nyt eroa Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston virastopäälli-
kön virasta.

Kaupunginhallitus on 21.3.2016 johtamisjärjestelmän uudistusta koske-
vassa täytäntöönpanopäätöksessä linjannut, ettei vapautuvia virasto- ja 
osastopäälliköiden virkoja täytetä toistaiseksi, vaan ne hoidetaan mää-
räaikaisjärjestelyin. Kaupunginhallitus katsoo, ettei sosiaali- ja terveys-
viraston virastopäällikön virkaa ole tarkoituksenmukaista tässä vaihees-
sa julistaa haettavaksi meneillään olevan johtamisjärjestelmän uudis-
tuksen vuoksi. Lääketieteen lisensiaatti, osastopäällikkö Juha Jolkko-
nen on hoitanut sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön viransijai-
suutta 15.1. - 8.6.2016. 

Hallintosäännön 15 §:n mukaan avoimen viran määräaikaisen hoitajan 
ja hänen palkkauksensa määrää virkasuhteeseen ottava viranomainen. 
Hallintosäännön 16 §:n mukaan virkasuhteen päättämisestä päättää 
virkasuhteeseen ottava viranomainen. Sosiaali- ja terveystoimen johto-
säännön 20 §:n 1 mom. mukaan kaupunginvaltuusto ottaa virastopäälli-
kön virkaan.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

annikki.thoden(a)hel.fi
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Liitteet

1 Eroilmoitus sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön virasta
2 Saate eroilmoitukseen 16.5.2016

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysvirasto
Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.05.2016 § 496

HEL 2016-005596 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Hannu Juvoselle eron sosiaali- ja 
terveysviraston virastopäällikön virasta 9.6.2016 alkaen.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää ottaa sosiaali- ja terveysviraston 
osastopäällikkö, vs. virastopäällikkö Juha Jolkkosen hoitamaan sosiaa-
li- ja terveysviraston virastopäällikön avointa virkaa 10 268,78 euron 
mukaisin kokonaiskuukausipalkkaeduin 9.6.2016 alkaen 31.5.2017 as-
ti.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

annikki.thoden(a)hel.fi
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§ 167
Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite mielipidetutkimuksen tekemi-
sestä Malmin lentokenttäalueen muuttamisesta asuinkäyttöön

HEL 2015-011011 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Heimo Laaksosen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskuste-
lun 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 puheen-
johtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu 
Nuutti Hyttinen valtuutettu Mika Raatikaisen kannattamana ehdottanut, 
että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallituksel-
le uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupunki teetättää demokraati-
sen päätöksenteon pohjaksi puolueettoman mielipidetutkimuksen hel-
sinkiläisten aidosta ja kattavasta mielipiteestä Malmin lentokentän tule-
vaisuudesta. Samalla valtuusto edellyttää tutkimuksen valmistuvan en-
nen syksyllä 2016 tapahtuvaa yleiskaavan valtuustokäsittelyä.

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 Nuutti Hyttisen palautusehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto palauttaa aloitteen uudelleen valmis-
teltavaksi niin, että kaupunki teetättää demokraatisen päätöksenteon 
pohjaksi puolueettoman mielipidetutkimuksen helsinkiläisten aidosta ja 
kattavasta mielipiteestä Malmin lentokentän tulevaisuudesta. Samalla 
valtuusto edellyttää tutkimuksen valmistuvan ennen syksyllä 2016 ta-
pahtuvaa yleiskaavan valtuustokäsittelyä.

Jaa-äänet: 57
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
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Anttila, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, 
Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, 
Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Tarja Kantola, Arja Karhuvaara, Emma 
Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Ot-
to Lehtipuu, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Petra Ma-
lin, Elina Moisio, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Matti Niiranen, Henrik Ny-
holm, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokor-
pi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus 
Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka 
Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soi-
ninvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Tai-
pale, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Ve-
sikansa, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 21
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, 
Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Nuutti Hyttinen, 
Seppo Kanerva, Helena Kantola, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Maria Landén, Pekka Majuri, Sami Muttilainen, Jaana Pelkonen, Mika 
Raatikainen, Heikki Takkinen, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Tuulikki 
Vuorinen

Tyhjä: 5
Harri Lindell, Björn Månsson, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Tatu 
Rauhamäki

Poissa: 2
Eero Heinäluoma, Osku Pajamäki

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Julistettuaan keskustelun itse asiassa päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa oli ehdotettu hyväksyttäväksi 
seuraava toivomusponsi:

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara oli valtuutettu Björn Månssonin kan-
nattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuusto edel-
lyttää, että tutkitaan mahdollisuutta selvittää Malmin lentokentän 
kulttuuri-, historian ja luontoarvot ja sen vaikutukset kentän tule-
valle käytölle.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.
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Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksi-
mielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

6 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ehdotta-
man toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuusto 
edellyttää, että tutkitaan mahdollisuutta selvittää Malmin lentokentän 
kulttuuri-, historian ja luontoarvot ja sen vaikutukset kentän tulevalle 
käytölle.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 29
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elo-
nen, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Nuutti Hyttinen, Seppo Kaner-
va, Helena Kantola, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Timo Laaninen, Ma-
ria Landén, Pekka Majuri, Björn Månsson, Jan D Oker-Blom, Jaana 
Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus 
Rantala, Laura Rissanen, Heikki Takkinen, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, 
Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 20
Maija Anttila, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Harri Lin-
dell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, Hannu Os-
kala, Sara Paavolainen, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Tomi Se-
vander, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Tyhjä: 34
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Jussi Chyde-
nius, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalo-
vaara, Tarja Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Terhi 
Koulumies, Otto Lehtipuu, Hannele Luukkainen, Petra Malin, Elina Moi-
sio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Matti Niiranen, 
Pia Pakarinen, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Wille Rydman, Leo Stra-
nius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Mirka Vainikka, Sanna Vesi-
kansa

Poissa: 2
Eero Heinäluoma, Osku Pajamäki
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Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Sirpa Asko-Selja-
vaaran ehdottamaa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Heimo Laaksonen ym. valtuustoaloite Kvsto 7.10.2015 asia 17

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Heimo Laaksonen ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan seuraavaa:

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että kaupunki teet-
täisi pikaisesti arvostetulla, ulkopuolisella mielipidetutkimusyrityksellä 
selvityksen helsinkiläisten kannasta Malmin lentokenttäalueen muutta-
misesta asuinkäyttöön.

Puolueeton tutkimusdata olisi mm. valtuustolle suureksi avuksi tulevas-
sa päätöksenteossa. Kaupungin tilaama tutkimus olisi myös tarpeen 
täydentämään ja rinnastamaan kansalaisyhdistyksen ja medioiden ai-
emmin aiheesta julkaisemia tutkimustuloksia.

Kaupungin toteuttama mielipidetutkimus myös avaisi ja laajentaisi de-
mokratiaa kohteessa, jota on arvosteltu demokratian sivuuttamisesta 
päätöksenteossa. Mm. kolmen lautakunnan pyynnöt yleiskaavalausun-
noissa Malmin kentän lisäselvittämiseksi eivät ole johtaneet minkään-
laisiin jatkotoimiin.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Aloitteesta on pyydetty kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistölauta-
kunnan ja tietokeskuksen  lausunnot. Kiinteistölautakunnan lausuntoa 
ei saatu.
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Kaupunginhallitus toteaa saatujen lausuntojen pohjalta seuraavaa:

Kaupunkilaisten näkemysten huomioiminen kaavoituksessa on tärkeää. 
Kaavamuutosasioissa ei ole kuitenkaan tapana tehdä laajoja helsinki-
läisten mielipiteitä kartoittavia selvityksiä. Kaupunkisuunnittelu on de-
mokraattisen ohjauksen alla ja eri suunnittelukohteissa noudatetaan 
vakiintuneita vuorovaikutusmenettelyjä, jolloin osallisilla on mahdolli-
suus tuoda mielipiteensä esille. Näin on tehty ja tehdään Malmin lento-
kentän tapauksessa.

Mielipidekyselyn toteuttaminen osana Malmin lentokentän suunnitelmia 
tässä vaiheessa ei ole ongelmatonta, sillä kohteen suunnittelutilanne 
on ollut laajasti esillä julkisuudessa ja asia on samalla kiistanalainen. 
Siten on mahdollista, että kysely tavoittaa lähinnä mielipidekirjon ääri-
päät. Tällöin vastausten jakauma voi olla jossain määrin vino ja neut-
raalin kannan omaavien mielipiteet voivat jäädä kirjautumatta tai alie-
dustetuiksi.

On myös huomioitava, että jos Malmin lentokentän osalta toteutettaisiin 
Helsingin kaupungin tilaamana laaja mielipidekysely, saattaisi kyselyn 
tilaaminen jo sinällään herättää laajaa huomiota ja kenties kysymyksiä 
siitä, halutaanko sen avulla tukea tai torjua jotain valittua linjaa.

Kyse ei välttämättä ole joko-tai -asetelmasta, vaan erilaisten vaihtoeh-
tojen kirjosta. Tällöin hyvän ja selkeän kyselyn laatiminen ja tulosten 
tulkinta on varsin vaativaa. 

Malmin lentokentän kaavoitustilanteessa on lisäksi huomioitava, että 
kyse on vähintäänkin satojen miljoonien arvoisesta maaomaisuudesta. 
Maan arvo, sen vaihtoehtoiset tuottolaskelmat ja merkitykset kaupungin 
talouden kannalta ovat hyvin tärkeitä. Tällaisia kaupunkitalouden ja 
päätöksenteon kannalta keskeisiä seikkoja ei yleensä tavoiteta kyselyil-
lä kovinkaan hyvin. Kuitenkin niillä on päätöksenteossa merkittävä ase-
ma muiden seikkojen ohessa.

Kyselyn toteuttaminen sinänsä on mahdollista. Itse kysymysten laatimi-
nen vaatisi hyvää harkintaa, samoin tulosten analysointi ja raportointi. 
Kysely ei välttämättä tuota sellaista yksiselitteistä tietoa helsinkiläisten 
kannoista Malmin lentokentän tilanteeseen, jota voitaisiin käyttää pää-
töksenteon tukena. Siksi kaupunginhallitus ei pidä Malmin lentokentän 
alueen helsinkiläisten mielipiteitä kartoittavan kyselytutkimuksen toteut-
tamista perusteltuna. 

Maankäytön suunnittelussa toteutettava vuorovaikutus
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Malmin lentokenttäalueen maankäyttöä on selvitetty osana vireillä ole-
van Helsingin uuden yleiskaavan valmistelua. Alueen käyttömahdolli-
suuksia selvitetään lisäksi vireillä olevassa kaavarunkotyössä. 

Maankäytön suunnittelua, kaavojen valmistelun aikaista vuorovaikutus-
ta ja kaavaehdotusten hyväksymistä koskevaa päätöksentekoa sääte-
lee maankäyttö- ja rakennuslaki.

Yleiskaavan valmistelu on käynnistetty vuonna 2012. Yleiskaavan laati-
misen yhteydessä on käyty laaja vuorovaikutusprosessi valmistelun eri 
vaiheissa. Kuntalaisilla on ollut mahdollisuus kertoa mielipiteensä vuo-
rovaikutustilaisuuksien lisäksi yleiskaavan verkkosivuilla sekä jättää 
kannanotto tai mielipide kaupunkisuunnitteluvirastoon. Osana yleiskaa-
van vuorovaikutusprosessia on järjestetty muun muassa teemasemi-
naareja, Helsinki 2050 -karttakysely, Hetki suunnittelijana -työpajoja se-
kä Hetki kriitikkona -työpajoja.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 10.11.2015 esittänyt yleiskaavaeh-
dotuksen hyväksymistä ja sen asettamista nähtäville. Kaupunkisuunnit-
telulautakunta on tuolloin käsitellyt yleiskaavaluonnoksesta esitetyt 
mielipiteet (1041) ja saadut lausunnot (46). Yleiskaavaehdotus on ollut 
julkisesti nähtävillä 29.1.2016 asti muistutuksia ja lausuntoja varten 
(määräaika 15.2.2016). Lausuntojen ja muistutusten pohjalta tarkistettu 
yleiskaavaehdotus on tarkoitus tuoda kaupunginvaltuuston käsiteltä-
väksi loppuvuoden.

Kaupunginvaltuusto päätti ostaa kiinteistöt ja rakennukset Malmin len-
tokentältä 26.11.2014. Kaupunkisuunnittelulautakunnan 20.5.2014 hy-
väksymän toimintasuunnitelman mukaan kaupunkisuunnitteluviraston 
tehtäväksi asetettiin kaavarunkoluonnoksen laatiminen kentän alueelle. 
Kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelma on hyväksytty osana 
Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015–17 kaupunginvaltuustos-
sa 12.11.2014.

Malmin lentokentän alueelle on kaupunkisuunnitteluvirastossa laadittu 
kaavarunko (kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015), joka tulee toi-
mimaan suunnitteluohjeena alueen asemakaavoille ja asemakaavan 
muutoksille. Kaavarungossa esitetään alueen jatkosuunnittelun keskei-
simmät tavoitteet, alueen korttelirakenne ja rakentamismahdollisuudet, 
lähikeskustan sijoittuminen, liikenneverkko, palveluiden ja virkistysmah-
dollisuuksien sijoittuminen sekä alueen viherrakenne. Alue suunnitel-
laan noin 25 000 asukkaalle, kerrosalatavoite on 1 200 000 k-m2, josta 
1 100 000 k-m2 on asuinrakentamista ja 100 000 k-m2 on toimitilara-
kentamista sekä palveluita.

Kaavarungon valmistelun aikana järjestettiin yhteensä neljä kaikille 
avointa tilaisuutta. Infotilaisuudessa 20.8.2015 esiteltiin suunnittelun 
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taustoja sekä päätöksenteko- ja sopimustilannetta. Tilaisuuteen osallis-
tui noin 90 henkilöä. Malmin työhuone -suunnittelutyöpajoihin 1.9.2015 
ja 3.9.2015 osallistui yhteensä noin 80 henkilöä. Työpajojen tulokset on 
koottu erilliseen Malmin työhuone -työpajaraporttiin. 

Kaavarunkoluonnos ja muu valmisteluaineisto oli nähtävillä 21.9.–
12.10.2015 Malmitalolla, lähialueen kirjastoissa, Helsingin kaupunginta-
lolla sekä kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla sekä 
verkkosivuilla. Kaavarunkoa koskeva keskustelutilaisuus oli 30.9.2015. 
Tilaisuuteen osallistui noin 100 henkilöä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut kaavarungon valmistelun yhtey-
dessä laajan vuorovaikutusraportin, jossa saatuihin mielipiteisiin (64 
kpl) on osa-alueittain laadittu perustellut vastaukset päätöksenteon 
tueksi. Saadut mielipiteet kohdistuivat kattavasti kaikille osa-alueille 
lentotoiminnan, yritystoiminnan, kulttuurihistorian, maaperän, vihera-
lueiden ja luontokohteiden, kaavarungon sisällön, liikenneratkaisuiden, 
kaavarungon valmistelun, rakentamisen vaikutusten, vaihtoehtoisten 
suunnitelmien, asukasmielipiteen, Helsingin maankäytön ja päätöksen-
tekoprosessin alueilla.

Myöhemmin laadittavien asemakaavojen valmistelun yhteydessä tul-
laan käymään maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämät vuorovaiku-
tusprosessit.

Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo lausunnossaan, että ulkopuoli-
sen mielipidetutkimusyrityksen tekemälle selvitykselle helsinkiläisten 
kannasta Malmin lentokenttäalueen muuttamisesta asuinkäyttöön ei 
alueen maankäytön suunnittelun näkökulmasta ole tarvetta. 

Yhteenveto

Kaupunkilaisten näkemysten huomioiminen kaavoituksessa on tärkeää. 
Kaavamuutosasioissa ei ole kuitenkaan tapana tehdä laajoja helsinki-
läisten mielipiteitä kartoittavia selvityksiä. Kaupunkisuunnittelu on de-
mokraattisen ohjauksen alla ja eri suunnittelukohteissa noudatetaan 
vakiintuneita vuorovaikutusmenettelyjä, jolloin osallisilla on mahdolli-
suus tuoda mielipiteensä esille. Näin on tehty ja tehdään Malmin lento-
kentän tapauksessa.

Malmin lentokenttäalueen maankäytön suunnittelun yhteydessä on teh-
ty ja tullaan jatkossa tekemään riittävä osallisten kuuleminen vuorovai-
kutusmenettelyillä. Kaavamuutosten käsittelyn yhteydessä toteutuu 
kunnallinen demokratia normaalin päätöksentekomenettelyn puitteissa.

Kyselyn toteuttaminen sinänsä on mahdollista. Itse kysymysten laatimi-
nen vaatisi hyvää harkintaa, samoin tulosten analysointi ja raportointi. 
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Kysely ei välttämättä tuota sellaista yksiselitteistä tietoa helsinkiläisten 
kannoista Malmin lentokentän tilanteeseen, jota voitaisiin käyttää pää-
töksenteon tukena. Siksi kaupunginhallitus ei pidä Malmin lentokentän 
alueen helsinkiläisten mielipiteitä kartoittavan kyselytutkimuksen toteut-
tamista perusteltuna. Mielipidetutkimukselle ei ole myöskään maankäy-
tön suunnittelun näkökulmasta tarvetta. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Heimo Laaksonen ym. valtuustoaloite Kvsto 7.10.2015 asia 17

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 25.05.2016 § 150

HEL 2015-011011 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 09.05.2016 § 442

HEL 2015-011011 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Heimo Laaksosen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Tietokeskus 16.3.2016

HEL 2015-011011 T 00 00 03

Kaupunkilaisten näkemysten huomioiminen kaavoituksessa on tärkeää. 
Kaavamuutosasioissa ei ole kuitenkaan tapana tehdä laajoja helsinki-
läisten mielipiteitä kartoittavia selvityksiä. Kaupunkisuunnittelu on de-
mokraattisen ohjauksen alla ja eri suunnittelukohteissa noudatetaan 
vakiintuneita kuulemismenettelyjä, jolloin osallisilla on mahdollisuus 
tuoda mielipiteensä esille. Näin on tehty ja tehdään Malmin lentokentän 
tapauksessa.

Mielipidekyselyn toteuttaminen osana Malmin lentokentän suunnitelmia 
tässä vaiheessa ei ole ongelmatonta, sillä kohteen suunnittelutilanne 
on ollut laajasti esillä julkisuudessa ja asia on samalla kiistanalainen. 
Siten on mahdollista, että kysely tavoittaa lähinnä mielipidekirjon ääri-
päät. Tällöin vastausten jakauma voi olla jossain määrin vino ja neut-
raalin kannan omaavien mielipiteet voivat jäädä kirjautumatta tai alie-
dustetuiksi.

On myös huomioitava, että jos Malmin lentokentän osalta toteutettaisiin 
Helsingin kaupungin tilaamana laaja mielipidekysely, saattaisi kyselyn 
tilaaminen jo sinällään herättää laajaa huomiota ja kenties kysymyksiä 
siitä, halutaanko sen avulla tukea tai torjua jotain valittua linjaa.

Kyse ei välttämättä ole joko-tai -asetelmasta, vaan erilaisten vaihtoeh-
tojen kirjosta. Tällöin hyvän ja selkeän kyselyn laatiminen ja tulosten 
tulkinta on varsin vaativaa. 

Malmin lentokentän kaavoitustilanteessa on lisäksi huomioitava, että 
kyse on vähintäänkin satojen miljoonien arvoisesta maaomaisuudesta. 
Maan arvo, sen vaihtoehtoiset tuottolaskelmat ja merkitykset kaupungin 
talouden kannalta ovat hyvin tärkeitä. Tällaisia kaupunkitalouden ja 
päätöksenteon kannalta keskeisiä seikkoja ei yleensä tavoiteta kyselyil-
lä kovinkaan hyvin. Kuitenkin niillä on päätöksenteossa merkittävä ase-
ma muiden seikkojen ohessa.
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Kyselyn toteuttaminen sinänsä on mahdollista. Itse kysymysten laatimi-
nen vaatisi hyvää harkintaa, samoin tulosten analysointi ja raportointi. 
Kysely ei välttämättä tuota sellaista yksiselitteistä tietoa helsinkiläisten 
kannoista Malmin lentokentän tilanteeseen, jota voitaisiin käyttää pää-
töksenteon tukena. Siksi tietokeskus ei pidä Malmin lentokentän alueen 
helsinkiläisten mielipiteitä kartoittavan kyselytutkimuksen toteuttamista 
perusteltuna.

Lisätiedot
Timo Cantell, johtaja, puhelin: 310 73362

timo.cantell(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.03.2016 § 100

HEL 2015-011011 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että alla esitettävin perustein ul-
kopuolisen mielipidetutkimusyrityksen tekemälle selvitykselle helsinki-
läisten kannasta Malmin lentokenttäalueen muuttamisesta asuinkäyt-
töön ei alueen maankäytön suunnittelun näkökulmasta ole tarvetta. 

Kaupunginvaltuusto päätti ostaa kiinteistöt ja rakennukset Malmin len-
tokentältä 26.11.2014. Kaupunkisuunnittelulautakunnan 20.5.2014 hy-
väksymän toimintasuunnitelman mukaan kaupunkisuunnitteluviraston 
tehtäväksi asetettiin kaavarunkoluonnoksen laatiminen kentän alueelle. 
Kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelma on hyväksytty osana 
Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015–17 kaupunginvaltuustos-
sa 12.11.2014.

Malmin lentokentän alueelle on kaupunkisuunnitteluvirastossa laadittu 
kaavarunko (kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015), joka tulee toi-
mimaan suunnitteluohjeena alueen asemakaavoille ja asemakaavan 
muutoksille. Kaavarungossa esitetään alueen jatkosuunnittelun keskei-
simmät tavoitteet, alueen korttelirakenne ja rakentamismahdollisuudet, 
lähikeskustan sijoittuminen, liikenneverkko, palveluiden ja virkistysmah-
dollisuuksien sijoittuminen sekä alueen viherrakenne. Alue suunnitel-
laan noin 25 000 asukkaalle, kerrosalatavoite on 1 200 000 k-m2, josta 
1 100 000 k-m2 on asuinrakentamista ja 100 000 k-m2 on toimitilara-
kentamista sekä palveluita.

Kaavarungon valmistelun aikana järjestettiin yhteensä neljä kaikille 
avointa tilaisuutta. Infotilaisuudessa 20.8.2015 esiteltiin suunnittelun 
taustoja sekä päätöksenteko- ja sopimustilannetta. Tilaisuuteen osallis-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 57 (221)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/11
08.06.2016

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

tui noin 90 henkilöä. Malmin työhuone -suunnittelutyöpajoihin 1.9.2015 
ja 3.9.2015 osallistui yhteensä noin 80 henkilöä. Työpajojen tulokset on 
koottu erilliseen Malmin työhuone -työpajaraporttiin. 

Kaavarunkoluonnos ja muu valmisteluaineisto oli nähtävillä 21.9.–
12.10.2015 Malmitalolla, lähialueen kirjastoissa, Helsingin kaupunginta-
lolla sekä kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla sekä 
verkkosivuilla. Kaavarunkoa koskeva keskustelutilaisuus oli 30.9.2015. 
Tilaisuuteen osallistui noin 100 henkilöä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut kaavarungon valmistelun yhtey-
dessä laajan vuorovaikutusraportin, jossa saatuihin mielipiteisiin (64 
kpl) on osa-alueittaan laadittu perustellut vastaukset päätöksenteon 
tueksi. Saadut mielipiteet kohdistuivat kattavasti kaikille osa-alueille 
lentotoiminnan, yritystoiminnan, kulttuurihistorian, maaperän, vihera-
lueiden ja luontokohteiden, kaavarungon sisällön, liikenneratkaisuiden, 
kaavarungon valmistelun, rakentamisen vaikutusten, vaihtoehtoisten 
suunnitelmien, asukasmielipiteen, Helsingin maankäytön ja päätöksen-
tekoprosessin alueilla.

Yleiskaavan laatimisen yhteydessä on käyty laaja vuorovaikutuspro-
sessi valmistelun eri vaiheissa. Kuntalaisilla on ollut mahdollisuus ker-
toa mielipiteensä vuorovaikutustilaisuuksien lisäksi yleiskaavan verkko-
sivuilla sekä jättää kannanotto tai mielipide kaupunkisuunnitteluviras-
toon. Osana yleiskaavan vuorovaikutusprosessia on järjestetty muun 
muassa teemaseminaareja, Helsinki 2050 -karttakysely, Hetki suunnit-
telijana -työpajoja sekä Hetki kriitikkona -työpajoja.

Myöhemmin laadittavien asemakaavojen valmistelun yhteydessä tul-
laan käymään maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämät vuorovaiku-
tusprosessit.

Malmin lentokenttäalueen maankäytön suunnittelun yhteydessä on teh-
ty ja tullaan jatkossa tekemään riittävä osallisten kuuleminen vuorovai-
kutusmenettelyillä. Kaavamuutosten käsittelyn yhteydessä toteutuu 
kunnallinen demokratia normaalin päätöksentekomenettelyn puitteissa.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Tuomas Hakala, projektipäällikkö, puhelin: 310 37205

tuomas.hakala(a)hel.fi
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§ 168
Valtuutettu Jessica Karhun aloite puistokaistaleen väliaikaisesta 
käyttöönotosta välitunneilla

HEL 2015-011012 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Jessica Karhun aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Jessica Karhu ym. valtuustoaloite Kvsto 7.10.2015 asia 18
2 Opetusviraston lausunto, puistoalueen liittäminen Myllykallion pihaan
3 Tarkastelu puiston liittämisestä koulun pihaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Aloite

Valtuutettu Jessica Karhu ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan mm. seuraavaa:

Kahdessa pisteessä toimiva Lauttasaaren ala-aste on Suomen suurin 
alakoulu. Koulussa opiskelee 809 oppilasta lukuvuonna 2015-2016. 
Tästä määrästä Myllykallion koulurakennuksessa opiskelee 653 oppi-
lasta. Opetuslautakunnan mukaan Myllykallion koulurakennuksen ka-
pasiteetti on 433 oppilasta. Jotta oppilaat saadaan mahtumaan, on 
koulun pihalle tuotu yhteensä 3 viipalekoulua eli niin sanottua parakkia. 
Uusimpien oppilasennusteiden mukaan vuoteen 2024 mennessä kou-
lulaisia on vielä tulossa yli 550 oppilasta lisää nykyisten lisäksi.

Koska uutta koulurakennusta Lauttasaareen ei realistisesti ole mahdol-
lista toteuttaa lyhyellä tähtäimellä, on näköpiirissä, että Myllykallion 
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koulurakennuksen oppilasmäärä kasvaa jo ensi syksynä uuden viipale-
koulun verran. Nämä parakit on ollut ja on tulevaisuudessakin pakko si-
joittaa koulun tontille ja niiden takia koulun piha-alue on supistunut voi-
makkaasti. Koulurakennuksessa esimerkiksi ruokailutilojen kapasiteetti 
on jo ylitetty 50 prosentilla, joten väljempi piha olisi tarpeen oppilaille. 
Välitunteja ei koulussa pystytä vuorottamaan sillä pihalta kantautuva 
meteli estää työskentelyn osassa luokista sekä parakeissa. Siksi väli-
tuntitilaa tarvitaan lisää ja sitä voidaan lisätä esimerkiksi koulun itäpuo-
lella olevasta puistoalueesta.

Aloitteen tekijät toteavat, ettei kyseinen puistokaistale juurikaan palvele 
alueen asukkaita ja on helposti ja luontevasti otettavissa koulun käyt-
töön esimerkiksi väliaikaisella aidalla tai istutuksilla, jotka eivät muuta 
alueen luonnetta.

Aloitteentekijät ehdottavat, että aloitteeseen liitetyn kartan mukainen 
puistokaistale otetaan väliaikaisesti Myllykallion koulun välituntikäyt-
töön.

Aloite liitepiirroksineen on liitteenä 1.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Lausunnot

Aloitteesta on pyydetty kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistölauta-
kunnan, opetusviraston, rakennusviraston ja ympäristölautakunnan lau-
sunnot. Opetusviraston lausunto on liitteenä 2 ja muut lausunnot ilme-
nevät päätöshistoriasta.

Kaupunginhallitus toteaa saatujen lausuntojen pohjalta seuraavaa:

Kiinteistölautakunta

Lauttasaaren ala-asteen Myllykalliontien rakennuksen nykyisen tilanah-
tauden ja kasvavan oppilasmäärän takia vuokrataan tilapäistä lisätilaa 
viereisestä Oy Hedengren Ab:n toimitilarakennuksesta. Tila on suuruu-
deltaan 3 170 brm² ja siihen tulee 300 - 350 oppilaspaikkaa. Kaupun-
ginhallitus hyväksyi 11.1.2016 (25 §) vuokrausesityksen, jonka mukaan 
tilat vuokrataan määräaikaisesti 31.7.2024 saakka. Lisätilan vuokrauk-
sesta johtuen koulun pihalle ei tule lisää tilaa vieviä siirtokelpoisia ope-
tustiloja.

Tilapäisiin lisätiloihin ei kuitenkaan liity uutta piha-aluetta, joten lapset 
tulevat käyttämään välituntipihana nykyistä pihaa. Yhteys suoraan Myl-
lykallion koulun pihalle järjestetään katetun, sääsuojatun porras-siltara-
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kennelman avulla. Rakennuksen ja Lauttasaaren ala-asteen koulun pi-
han välissä kulkee kevyen liikenteen väylä, joka tullaan ylittämään tällä 
siltarakennelmalla.

Länsimetron rakentamiseen liittyvä työaukko on koulun pihaan kuulu-
vaa aluetta. Se on lopuksi tarkoitus panna umpeen. Tilakeskuksen saa-
ma karkea aikataulu tunnelin sulkemiselle ja pihan viimeistelylle on, et-
tä se tehdään vuoden 2016 puolella. Piha-alueen ennallistaminen teh-
dään kesän 2016 aikana.

Kiinteistölautakunta puoltaa lausunnossaan ehdotetun puistoalueen 
käyttämistä koulun välituntipihana, kun se helpottaa koulun pihan koet-
tua ahtautta ja vastaa lisääntyvän oppilasmäärän tuomaan tarpeeseen. 
Tällöin tulee ottaa huomioon, että kolmiomaisen puistoalueen ja koulun 
pihan välissä, puiston puolella kulkee kevyen liikenteen yhteys, jolloin 
koulun pihan laajentamisen yhteydessä täytyy huolehtia siitä, että lii-
kenne kanavoituu lasten kannalta turvallisesti.

Kiinteistölautakunta toteaa vielä, että puistoalueen muuttaminen koulun 
pihaksi edellyttää investointimäärärahoja, joita ei kiinteistöviraston tila-
keskukselle ole varattu. Pihan kunnostuksesta ei ole laadittu kustannu-
sarviota.

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää tarkoituksenmukaisena ehdotettua 
puistoalueen muuttamista väliaikaisesti koululaisten välituntitoimintaan. 
Lautakunnan mukaan tilapäisjärjestelyissä alueen kautta kulkeva käve-
ly- ja pyöräilyreitti on säilytettävä ja uudelleen järjesteltävä niin että sitä 
voidaan käyttää turvallisesti. Samoin Myllykalliontietä reunustavat puut 
tulee säilyttää ja rajata pihan ulkopuolelle, jos alue aidataan. Alueella ei 
saa tehdä merkittäviä maaston muokkausta tai alueen tasaamista. Vä-
liaikaisen käyttöönoton päätyttyä alue tulee palauttaa ennalleen.

Kaupunkisuunnitteluviraston laatima tarkastelu alueesta ja sen ominai-
suuksista on liitteenä 3.

Opetusvirasto

Opetusvirasto suhtautuu myönteisesti valtuustoaloitteeseen, joskin to-
teaa, ettei puistoalueen liittämiseen ole varauduttu investointiohjelmas-
sa. Tilakeskusta pyydetäänkin selvittämään liittämiseen tarvittavat toi-
menpiteet, mahdollisen aikataulun ja kustannukset. Opetusvirasto tote-
aa joka tapauksessa, että koulupihaan liitettävä alue väljentäisi pihan 
välituntikäyttöä ennen alueen toisen ala-asteen ja nykyisten tilojen pe-
rusparannusten valmistumista.
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Lauttasaaren toisen ala-asteen valmistuttua ja Tallbergin puistotien- ja 
Myllykallion toimipisteen perusparannusten valmistettua 2024 lisätiloik-
si siirretyt viipalerakennukset poistuvat ja myös valtuustoaloitteessa 
esitetty koulun pihaan tehty lisäys voidaan palauttaa takaisin puistoalu-
eeksi.

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnan mielestä ehdotettu puistoalue soveltuu hyvin vä-
lituntikäyttöön. Alue on riittävän suojassa Länsiväylän ja Lauttasaaren-
tien aiheuttamalta liikennemelulta. Viereisestä Myllykalliontien liiken-
teestä aiheutuva melu ja vaikutus ilmanlaatuun on kokonaisuuden kan-
nalta vähäinen. Puistoalueella ei lausunnon mukaan myöskään ole eri-
tyisiä luontoarvoja, jotka tulisi ottaa huomioon tilapäisessä koululaisten 
välituntikäytössä.

Koulun välituntijärjestelyistä vastaa opetusvirasto ja niiden toteutukses-
ta kiinteistövirasto. Tarvittavan lisäpihan maanvuokrauksen hoito kuu-
luu kiinteistövirastolle, joka on myös koulukiinteistön vuokranantaja.

Yhteenveto

Lausunnonantajat suhtautuvat myönteisesti aloitteeseen. Opetusvirasto 
ja kiinteistölautakunta toteavat tosin, ettei puistoalueen liittämisen kus-
tannuksiin ole varauduttu investointisuunnitelmissa, mutta pitävät ai-
heellisena sen selvittämistä, miten tämä väliaikaiseksi tarkoitettu hanke 
saataisiin toteutettua. Tilakeskuksen ja opetusviraston tuleekin yhteis-
työssä selvittää liittämiseen tarvittavat toimenpiteet, mahdollinen aika-
taulu ja kustannukset. Selvityksessä tulee ottaa huomioon kaupunki-
suunnittelulautakunnan lausunnossaan toteamat ehdot toteutukselle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Jessica Karhu ym. valtuustoaloite Kvsto 7.10.2015 asia 18
2 Opetusviraston lausunto, puistoalueen liittäminen Myllykallion pihaan
3 Tarkastelu puiston liittämisestä koulun pihaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi
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Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Opetuslautakunta
Rakennusvirasto
Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 25.05.2016 § 151

HEL 2015-011012 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 09.05.2016 § 443

HEL 2015-011012 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Jessica Karhun aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

09.05.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että esittelijän perusteluiden loppuun 
lisätään seuraava:

Yhteenveto

Lausunnonantajat suhtautuvat myönteisesti aloitteeseen. Opetusvirasto 
ja kiinteistölautakunta toteavat tosin, ettei puistoalueen liittämisen kus-
tannuksiin ole varauduttu investointisuunnitelmissa, mutta pitävät ai-
heellisena sen selvittämistä, miten tämä väliaikaiseksi tarkoitettu hanke 
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saataisiin toteutettua. Tilakeskuksen ja opetusviraston tuleekin yhteis-
työssä selvittää liittämiseen tarvittavat toimenpiteet, mahdollinen aika-
taulu ja kustannukset. Selvityksessä tulee ottaa huomioon kaupunki-
suunnittelulautakunnan lausunnossaan toteamat ehdot toteutukselle.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun ehdotuk-
sen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.01.2016 § 18

HEL 2015-011012 T 00 00 03

Ksv 5264_9

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Kolmionmallinen puistoalue sijaitsee Myllykalliontiellä Lauttasaaren ala-
asteen ja Lahnaruohontien asuinkorttelien välissä. Alue on pinta-alal-
taan n. 2 500 m² ja on 9.2.1951 voimaantulleessa kaavassa nro 2 948 
merkitty puistoksi. Koulun ja puiston välistä kulkee Myllykallion ja Laut-
tasaarentien välinen kävely- ja pyöräilyreitti. Myllykallion tien varressa 
puistoalueen reunassa on puurivi, joka on osa tietä reunustavaa laa-
jempaa aihetta. Alueella on myös hyväkuntoisia kuusiryhmiä. 

Puistoalue on nurmipintainen ja viettää pohjoiseen päin. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että valtuustoaloitteessa esitetty 
alueen muuttaminen väliaikaisesti koululaisten välituntitoimintaan on 
tarkoituksenmukaista. Tilapäisjärjestelyt tulee kuitenkin toteuttaa siten, 
että:

 Koulun pihan laajentamisen yhteydessä on kävely- ja pyöräilyreitti 
säilytettävä ja uudelleen järjesteltävä niin että sitä voidaan käyttää 
turvallisesti. 

 Myllykalliontietä reunustavat puut tulee säilyttää. Puut tulee rajata 
pihan ulkopuolelle, jos alue aidataan.
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 Alueella ei saa tehdä merkittäviä maaston muokkausta tai alueen 
tasaamista. Väliaikaisen käyttöönoton päätyttyä alue tulee palauttaa 
ennalleen.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Jukka Kähkönen, arkkitehti, puhelin: 310 37260

jukka.e.kahkonen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 17.12.2015 § 632

HEL 2015-011012 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu 
Jessica Karhun ym. valtuustoaloitteesta koskien ehdotetun puistoalu-
een käyttämistä koulun välituntipihana seuraavan puoltavan lausunnon:  

Se helpottaa koulun pihan koettua ahtautta ja vastaa lisääntyvän oppi-
lasmäärän tuomaan tarpeeseen.

Kolmiomaisen puistoalueen ja koulun pihan välissä, puiston puolella 
kulkee kevyen liikenteen yhteys. Koulun pihan laajentamisen yhteydes-
sä tämän liikenteen kanavoinnista lasten kannalta turvallisesti täytyy 
huolehtia. Asiaan tulee pyytää kannanotto rakennusviraston katu- ja 
puisto-osastolta.

Puistoalueen muuttaminen koulun pihaksi edellyttää investointimäärä-
rahoja, joita ei kiinteistöviraston tilakeskukselle ole varattu.

Lauttasaaren ala-asteen tilapäiset lisätilat

Lauttasaaren ala-asteen Myllykalliontien rakennuksen nykyisen tilanah-
tauden ja kasvavan oppilasmäärän takia vuokrataan tilapäistä lisätilaa 
viereisestä Oy Hedengren Ab:n toimitilarakennuksesta. Tila on suuruu-
deltaan 3 170 brm² ja siihen tulee 300 - 350 oppilaspaikkaa. Kiinteistö-
lautakunnan esitys kaupunginhallitukselle tilan vuokraamiseksi on ollut 
kiinteistölautakunnan käsittelyssä 10.12.2015. Kiinteistölautakunta 
päätti esittää kaupunginhallitukselle tilan vuokraamista kahdeksaksi 
vuodeksi.

Nykyisen pihan tilankäyttö

Lisätilan vuokrauksesta johtuen koulun pihalle ei tule lisää siirtokelpoi-
sia opetustiloja.
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Tilapäisiin lisätiloihin ei kuitenkaan liity uutta piha-aluetta, joten lapset 
tulevat käyttämään välituntipihana nykyistä pihaa. Yhteys suoraan Myl-
lykallion koulun pihalle järjestetään katetun, sääsuojatun porras-siltara-
kennelman avulla. Rakennuksen ja Lauttasaaren ala-asteen koulun pi-
han välissä kulkee kevyen liikenteen väylä, joka tullaan ylittämään tällä 
siltarakennelmalla.

Länsimetron rakentamiseen liittyvä työaukko on koulun pihaan kuulu-
vaa aluetta. Se on lopuksi tarkoitus panna umpeen. Tilakeskuksen saa-
ma karkea aikataulu tunnelin sulkemiselle ja pihan viimeistelylle on, et-
tä se tehdään vuoden 2016 puolella. Piha-alueen ennallistaminen teh-
dään kesän 2016 aikana.

Esittelijä
vs. tilakeskuksen päällikkö
Markku Metsäranta

Lisätiedot
Sirkka-Liisa Sundvall, projektinjohtaja, puhelin: 310 23058

sirkka-liisa.sundvall(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 15.12.2015 § 406

HEL 2015-011012 T 00 00 03

Lausunto

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Väliaikaiseen välituntikäyttöön ehdotettu puistoalue on riittävän suojas-
sa Länsiväylän ja Lauttasaarentien aiheuttamalta liikennemelulta. Vii-
meisimmän vuonna 2012 valmistuneen Helsingin EU-meluselvityksen 
perusteella puistoalueelle kohdistuu VNp:n mukaisen päiväohjearvon 
alittava alle 55 dB päivämelutaso. Viereisestä Myllykalliontien liiken-
teestä aiheutuva melu ja vaikutus ilmanlaatuun on kokonaisuuden kan-
nalta vähäinen. Puistoalueella ei ole erityisiä luontoarvoja, jotka tulisi 
ottaa huomioon tilapäisessä koululaisten välituntikäytössä.

Ympäristölautakunnan mielestä ehdotettu puistoalue soveltuu hyvin vä-
lituntikäyttöön.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080

juha.korhonen(a)hel.fi
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Rakennusvirasto 7.12.2015

HEL 2015-011012 T 00 00 03

Kaupunginhallitus pyytää rakennusviraston lausuntoa Lauttasaaren 
koulun lisäpihalle 31.12.2015 mennessä. 

Jessica Karhu ja kuusitoista muuta kaupunginvaltuutettua ehdottavat, 
että Lauttasaaren koulun välituntipihaa laajennetaan viereiseen puis-
toon. Valtuutettujen näkemyksen mukaan koululaisten suuren määrän 
takia tarvitaan lisää pihatilaa. Pihatilaa voidaan lisätä esimerkiksi ra-
kentamalla uusi välituntitoimintaa palveleva piha koulun itäpuolelle 
puistoon. 

Koulun välituntijärjestelyistä vastaa opetusvirasto ja niiden toteutukses-
ta kiinteistövirasto. Tarvittavan lisäpihan maanvuokrauksen hoito kuu-
luu joko rakennusvirastolle tai kiinteistövirastolle riippuen vuokra-ajan 
pituudesta.

Rakennusvirasto ei näe esteitä välituntipihan toteuttamiselle puistoon. 

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Pekka Engblom, puistovastaava, puhelin: 310 38525

pekka.engblom(a)hel.fi
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§ 169
Valtuutettu Henrik Nyholmin aloite Helsingin yliopiston metroase-
man nimen muuttamisesta

HEL 2015-012108 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Henrik Nyholmin aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskuste-
lun 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 puheen-
johtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu 
Nuutti Hyttinen valtuutettu Mika Raatikaisen kannattamana ehdottanut, 
että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallituksel-
le uudelleen valmisteltavaksi siten, että metroaseman nimi palautetaan 
Kaisaniemen metroasemaksi. Kuten vastauksessa todetaan, "kaupun-
kilaisten arkipäivään vaikuttavien keskeisten nimien muuttaminen -- ei 
ole -- suotavaa", joten yliopistoa voidaan muistaa nimeämällä Kaisanie-
menlahti Helsingin yliopiston lahdeksi. Tällä vesialueen nimenmuutok-
sella ei olisi vaikutusta kaupunkilaisten arkipäivään, toisin kuin metroa-
semalla, jonka suurin osa matkustajista tuntee edelleen Kaisaniemen 
metroasemana ja joka on loogista nimetä sijaintinsa mukaan.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

7 äänestys

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

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Valtuusto palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, 
että metroaseman nimi palautetaan Kaisaniemen metroasemaksi. Ku-
ten vastauksessa todetaan, "kaupunkilaisten arkipäivään vaikuttavien 
keskeisten nimien muuttaminen -- ei ole -- suotavaa", joten yliopistoa 
voidaan muistaa nimeämällä Kaisaniemenlahti Helsingin yliopiston lah-
deksi. Tällä vesialueen nimenmuutoksella ei olisi vaikutusta kaupunki-
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laisten arkipäivään, toisin kuin metroasemalla, jonka suurin osa mat-
kustajista tuntee edelleen Kaisaniemen metroasemana ja joka on loo-
gista nimetä sijaintinsa mukaan.

Jaa-äänet: 69
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Paavo 
Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettsch-
neider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elo-
nen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopai-
nen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Ville Jalovaara, Helena Kanto-
la, Tarja Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koi-
vulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laani-
nen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, 
Pekka Majuri, Petra Malin, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muuri-
nen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D 
Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana 
Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoska-
ri, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamä-
ki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, 
Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, 
Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, 
Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 8
Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Maria Landén, Jape Lovén, Henrik Ny-
holm, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Pertti Villo

Tyhjä: 3
Seppo Kanerva, Heikki Takkinen, Anna Vuorjoki

Poissa: 5
Maija Anttila, Eero Heinäluoma, Osku Pajamäki, Ilkka Taipale, Tuomo 
Valokainen

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Nyholm Henrik, valtuustoaloite Kvsto 4.11.2015 asia 20
2 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) lausunto

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Henrik Nyholm ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan Helsingin yliopiston metroaseman nimen palauttamista Kaisanie-
men metroasemaksi ravintoloitsija Catharina "Cajsa" Wahllundin (1771 
- 1843) muiston kunnioittamiseksi. 

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. 

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, ettei Helsingin 
yliopiston metroaseman nimen palauttaminen Kaisaniemen metroase-
maksi ole tarkoituksenmukaista.

Helsingin yliopiston metroaseman nimi on otettu käyttöön tammikuussa 
2015. Nimenmuutos oli Helsingin kaupungin lahja Helsingin yliopistolle, 
jonka perustamisesta tuli vuonna 2015 kuluneeksi 375 vuotta. Lisäksi 
perusteettomat nimenmuutokset aiheuttavat haittaa ja merkittäviä kus-
tannuksia monelle eri taholle sekä uhkaavat pelastusturvallisuutta. 
Kaupunkilaisten arkipäivään vaikuttavien keskeisten nimien muuttami-
nen edestakaisin ei ole myöskään suotavaa.

Cajsa Wahllundin muisto elää monella tapaa alueen nimistössä: Kaisa-
niemen puistokuja, Kaisaniemenkatu, Kaisaniemenkenttä, Kaisanie-
menlahti, Kaisaniemenpuisto, Kaisaniemenranta sekä muun muassa 
Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha ja Kaisaniemen ala-asteen kou-
lu kantavat kunniakasta Kaisaniemi-nimeä pitkälle tulevaisuuteen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Nyholm Henrik, valtuustoaloite Kvsto 4.11.2015 asia 20
2 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 25.05.2016 § 152

HEL 2015-012108 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 09.05.2016 § 444

HEL 2015-012108 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Henrik Nyholmin aloit-
teen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.03.2016 § 84

HEL 2015-012108 T 00 00 03

Ksv 5264_13

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Nimistötoimikunnan, liikennelaitos-liikelaitoksen (HKL) ja Helsingin seu-
dun liikenne -kuntayhtymän (HSL) lausunnot huomioon ottaen kaupun-
kisuunnittelulautakunta ei puolla valtuustoaloitteessa esitettyä Helsingin 
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yliopiston metroaseman nimen palauttamista Kaisaniemen metroase-
maksi. Helsingin yliopiston metroaseman nimi on otettu käyttöön tam-
mikuussa 2015. Nimenmuutos oli Helsingin kaupungin lahja Helsingin 
yliopistolle, jonka perustamisesta tuli vuonna 2015 kuluneeksi 375 
vuotta. Lisäksi perusteettomat nimenmuutokset aiheuttavat haittaa ja 
merkittäviä kustannuksia monelle eri taholle sekä uhkaavat pelastustur-
vallisuutta. Kaupunkilaisten arkipäivään vaikuttavien keskeisten nimien 
muuttaminen edestakaisin ei ole myöskään suotavaa. 

Cajsa Wahllundin muisto elää monella tapaa alueen nimistössä: Kaisa-
niemen puistokuja, Kaisaniemenkatu, Kaisaniemenkenttä, Kaisanie-
menlahti, Kaisaniemenpuisto, Kaisaniemenranta sekä muun muassa 
Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha ja Kaisaniemen ala-asteen kou-
lu kantavat kunniakasta Kaisaniemi-nimeä pitkälle tulevaisuuteen.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 27.01.2016 § 16

HEL 2015-012108 T 00 00 03

Lausunto

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta antoi kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon: 

Kaupunginvaltuutettu Henrik Nyholm ja 17 muuta valtuutettua esittävät 
4.11.2015 päivätyssä valtuustoaloitteessaan Helsingin yliopiston met-
roaseman nimen palauttamista Kaisaniemen metroasemaksi. Ehdotus-
ta perustellaan ravintoloitsija, majatalon pitäjä Cajsa Wahllundin muis-
ton kunnioittamisella. Vuonna 2017 tulee kuluneeksi 180 vuotta kau-
pungin päätöksestä vuokrata Cajsa Wahllundille tulevasta Kaisaniemen 
puistosta tontti ravintolalle, joka edelleen kantaa perustajansa nimeä.

Metroaseman suhde historialliseen ympäristöönsä on tärkeää ja auttaa 
myös matkustajia aseman tunnistamisessa. Metroaseman ympäristös-
sä on niin Helsingin yliopistolla kuin ravintoloitsija Cajsa Wahllundilla 
merkittävä historiallinen rooli. 

HKL toteaa, että Helsingin yliopiston metroasema sai nykyisen nimen-
sä tammikuussa 2015. Ruotsiksi nimi on Helsingfors universitet ja eng-
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lanniksi University of Helsinki. Nimenmuutoksesta päätti Helsingin kau-
punginhallitus 22.4.2014. 

Nimenmuutos oli Helsingin kaupungin lahja Helsingin yliopistolle, jonka 
perustamista tuli 2015 kuluneeksi 375 vuotta. Yliopistolle kulkee päivit-
täin suuri määrä ihmisiä, joista monet ovat yliopiston kansainvälisiä vie-
raita, opetushenkilökuntaa ja opiskelijoita. On tärkeää, että yliopistoa 
lähinnä oleva metroasema on helppo tunnistaa nimestään. Vastaavasti 
Espoon kaupunki on päättänyt nimetä Länsimetron aseman Aalto-ylio-
piston mukaan.

HKL toteaa, että metroaseman nimen tulee olla suhteellisen muuttuma-
ton ja pysyvä, sillä nimenmuutoksella on suuria vaikutuksia metroase-
man ulkoisten opasteiden ja matkustajainformaation lisäksi kymmeniin 
erilaisiin metroliikenteeseen ja metroasemiin liittyviin järjestelmiin. 

Usein tapahtuvat muutokset asettavat haasteita matkustajainformaa-
tion ajantasaisuudelle ja saattavat siten hankaloittaa matkan suunnitte-
lua. Informaation lisäksi nimen muuttaminen metroliikenteen ja metroa-
semakiinteistöjen järjestelmiin on pakollista mm. pelastustoimen vaati-
muksesta, jotta matkustajien turvallisuus ei vaarannu.

HKL toteaa, että metroasemien nimenmuutokset aiheuttavat merkittä-
viä kustannuksia niin HKL:lle kuin muillekin tahoille. HKL ei muun 
muassa teknisistä ja taloudellisista syistä puolla Helsingin yliopiston 
metroaseman nimen palauttamista Kaisaniemeksi.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Elina Maunuksela, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 35104

elina.maunuksela(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 09.12.2015 § 64

HEL 2015-012108 T 00 00 03

Nimistötoimikunta käsitteli Henrik Nyholmin ja 17 muun allekirjoittajan 
valtuustoaloitetta (4.11.2015), jossa esitetään Helsingin yliopiston met-
roaseman nimen palauttamista Kaisaniemen metroasemaksi ravinto-
loitsija Catharina "Cajsa" Wahllundin (1771–1843) muiston kunnioitta-
miseksi.

Nimistötoimikunta toteaa, että Kaisaniemen metroasema avattiin liiken-
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teelle 1.3.1995. Metroasema kantoi tätä perinnäisestä alueennimestä 
omaksuttua nimeä kaksi vuosikymmentä, kunnes Helsingin yliopiston 
metroaseman nimestä päätettiin kaupunginhallituksessa 22.4.2014. Ni-
mi kuulutettiin voimaan 9.5.2014, ja viralliset avajaiset pidettiin ja uudet 
kilvet paljastettiin 20.1.2015. 

Aloite Kaisaniemen metroaseman nimen muuttamisesta Helsingin ylio-
piston metroasemaksi oli tullut Helsingin yliopistolta 2.3.2012. Nimistö-
toimikunta käsitteli aloitetta 4.4.2012 eikä puoltanut nimenmuutosta. Ni-
mistötoimikunta viittaa 4.4.2012 antamaansa lausuntoon ja sen perus-
teluihin, joissa todetaan muun muassa, että metroaseman nimi Kaisa-
niemi–Kajsaniemi oli vakiintunut ja ottanut paikkansa helsinkiläisessä 
nimimaisemassa. Nimistötoimikunnan lausunnon mukaan Kaisaniemen 
metroaseman nimi oli hyvin paikallistuva, sillä asemalla on useita si-
säänkäyntejä nyt Kaisaniemenä tunnetulla alueella. Helsingin kaupun-
gin nimistönsuunnittelussa noudatettavan periaatteen mukaan käytös-
sä olevia nimiä ei muuteta ilman erityistä, painavaa syytä. Tällaisia Kai-
saniemen metroaseman nimenmuutokseen pakottavia syitä ei ollut il-
mennyt. 

Nimistötoimikunta toteaa nyt, että Cajsa Wahllundin muisto elää monel-
la tapaa alueen nimistössä: Kaisaniemen puistokuja, Kaisaniemenkatu, 
Kaisaniemenkenttä, Kaisaniemenlahti, Kaisaniemenpuisto, Kaisanie-
menranta sekä muun muassa Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha 
ja Kaisaniemen ala-asteen koulu kantavat kunniakasta Kaisaniemi-ni-
meä pitkälle tulevaisuuteen. Kaisaniemi toimi metroaseman nimenä 
vuosina 1995–2014 ja soveltui paikkaan erittäin hyvin, sillä metroase-
man nimi tukeutui ympäröivän kulmakunnan nimistöön ja oli siten hel-
posti myös ulkopaikkakuntalaisten ja satunnaisten metron käyttäjien 
paikannettavissa. Nimistötoimikunnan mielestä Kaisaniemen metroase-
man nimenmuutos Helsingin yliopiston metroasemaksi ei ollut perustel-
tu, ja nimistötoimikunta toivoo, etteivät tämänkaltaiset nimenmuutokset 
jatkossa yleisty. 

Helsingin yliopiston metroaseman nimi on nyt kuitenkin otettu käyttöön, 
eikä käytössä olevia nimiä tule muuttaa. Etenkään kaupunkilaisten arki-
päivään vaikuttavien keskeisten nimien muuttaminen edestakaisin ei 
ole suotavaa.

Nimistötoimikunta ei puolla valtuustoaloitteessa ehdotettua Kaisanie-
men metroaseman nimen palauttamista.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 170
Valtuutettu Pertti Villon aloite poliittisesta edustuksesta Heka-yhtiöi-
den hallituksissa

HEL 2015-012109 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Pertti Villon aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Valtuusto edellyttää, että osana kaupungin johtamisjärjestel-
män uudistamista selvitetään, miten kaupungin asuntopoliitiikan 
poliittinen ohjaus olisi tarkoituksenmukaisinta järjestää ja miten 
Hekan valvonta nivoutuu tähän. (Tuomas Rantanen)

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskuste-
lun 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 puheen-
johtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Pert-
ti Villo valtuutettu Sirkku Ingervon kannattamana ehdottanut, että kau-
punginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudel-
leen valmisteltavaksi siten, että Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hal-
litukseen valitaan jatkossa kaksi poliittista luottamushenkilöä, kaksi 
asukkaiden valitsemaa sekä yksi virkamiesjäsen.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

8 äänestys

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

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Esitän, että valtuusto palauttaa asian uudelleen valmistel-
tavaksi siten, että Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallitukseen vali-
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taan jatkossa kaksi poliittista luottamushenkilöä, kaksi asukkaiden valit-
semaa sekä yksi virkamiesjäsen.

Jaa-äänet: 60
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Paavo Ar-
hinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettsch-
neider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Fat-
bardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Ville Jalovaara, Tarja Kantola, Arja 
Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, 
Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Hannele Luukkainen, 
Pekka Majuri, Elina Moisio, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mä-
ki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Jan D Oker-Blom, 
Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, 
Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo 
Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Sanna 
Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 18
Zahra Abdulla, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Seppo Ka-
nerva, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Maria Landén, Harri Lindell, 
Jape Lovén, Petra Malin, Sami Muttilainen, Mika Raatikainen, Heikki 
Takkinen, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Pertti Villo, Anna 
Vuorjoki

Tyhjä: 2
Veronika Honkasalo, Eija Loukoila

Poissa: 5
Jussi Chydenius, Laura Finne-Elonen, Eero Heinäluoma, Osku Paja-
mäki, Ilkka Taipale

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Julistettuaan keskustelun itse asiassa päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa oli ehdotettu hyväksyttäväksi 
seuraava toivomusponsi:

Valtuutettu Tuomas Rantanen oli valtuutettu Elina Moision kannattama-
na ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Valtuusto edellyttää, että osana kaupungin johtamisjärjestel-
män uudistamista selvitetään, miten kaupungin asuntopoliitiikan 
poliittinen ohjaus olisi tarkoituksenmukaisinta järjestää ja miten 
Hekan valvonta nivoutuu tähän.
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Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksi-
mielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

9 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 osana kaupungin johtamisjär-
jestelmän uudistamista selvitetään, miten kaupungin asuntopoliitiikan 
poliittinen ohjaus olisi tarkoituksenmukaisinta järjestää ja miten Hekan 
valvonta nivoutuu tähän.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 54
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, 
Sirpa Asko-Seljavaara, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Hon-
kasalo, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, 
Seppo Kanerva, Helena Kantola, Tarja Kantola, Emma Kari, Otso Kive-
käs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Timo Laaninen, 
Maria Landén, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, 
Petra Malin, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, 
Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari 
Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Nasi-
ma Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo 
Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Heikki Takkinen, Mirka 
Vainikka, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, 
Pertti Villo, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 2
Juha Hakola, Jan D Oker-Blom

Tyhjä: 23
Hennariikka Andersson, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mi-
ka Ebeling, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Arja Karhuvaara, Terhi 
Koulumies, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Jaana Pelko-
nen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissa-
nen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho, Tuulikki Vuorinen
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Poissa: 6
Jussi Chydenius, Laura Finne-Elonen, Eero Heinäluoma, Osku Paja-
mäki, Terhi Peltokorpi, Ilkka Taipale

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Tuomas Rantasen eh-
dottaman toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Villo Pertti valtuustoaloite Kvsto 4.11.2015 asia 21
2 Lausunto Pertti Villon aloitteesta 8.2.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Pertti Villo ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että Helsingin kaupungin ARA-rahoitteisten vuokratalojen hallitusvalin-
toja yhdenmukaistettaisiin.

Ennen kuin kaupungin omistamat vuokrataloyhtiöt sulautettiin, erillisiä 
yhtiöitä oli kaksikymmentäyksi (21). Näissä kaikissa oli viisi hallituksen 
jäsentä, joista käytännössä yksi virkamies, kaksi poliittista luottamus-
henkilöä, kaksi asukasedustajaa ja kaksi varajäsentä. Kun nämä erilli-
set yhtiöt sulautettiin ja niistä muodostettiin  Helsingin kaupungin vuok-
ra-asunnot Oy (Heka), sen hallituksessa ei enää ole ollut poliittisia luot-
tamushenkilöitä, vaan hallitus koostuu kolmesta virkamiehestä, kah-
desta asukasedustajasta ja kahdesta varajäsenestä.

Aloitteentekijät esittävät, että aiemmin alueellisten yhtiöiden hallituksis-
sa noudatettu poliittinen edustus ulotettaisiin myös Hekan hallitukseen.

Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä 1.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. 
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Aloitteesta on pyydetty lausunnot asuntolautakunnalta ja Hekalta. He-
kan lausunto on liitteenä 2 ja asuntolautakunnan lausunto päätöshisto-
riassa.

Kaupunginhallitus viittaa mm. saatuihin lausuntoihin ja toteaa seuraa-
vaa:

Kaupunkikonsernin johto ja omistajaohjaus

Helsingin kaupunkikonsernin johdon muodostavat kaupunginvaltuusto, 
kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen konsernijaosto, kaupunginjoh-
taja ja apulaiskaupunginjohtajat.  Konsernijohto
valvoo tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta säännöllisesti muun 
muassa seurantaraporttien avulla.

Kuntalain 1.5.2015 voimaan tulleessa muutoksessa (410/2015) on sää-
detty muun ohella konserniohjauksesta ja konserniohjeiden vähimmäis-
sisällöstä.

Kuntalain 47 §:ssä säännellään kunnan tytäryhteisöjen toimintaa ja 
konserniohjetta. Pykälän mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava 
siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kunta-
konsernin kokonaisetu. Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanos-
sa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talou-
den ja liiketoiminnan asiantuntemus. Konserniohjetta sovelletaan kun-
nan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omista-
jaohjaukseen.

Konserniohjetta koskevaa kuntalain 47 §:ää sovelletaan vuonna 2017 
valittavan valtuuston toimikauden alusta lukien. Kaupunginvaltuustolle 
esitellään 25.5.2016 kaupungin uusi kuntalain vaatimukset huomioon 
ottava konserniohje.

Lähtökohtana niin nykyisen kuin esiteltävän uudenkin konserniohjeen 
mukaan on, että kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kaupun-
gin kannan kaupunkikonsernin kannalta taloudellisesti erityisen merkit-
tävissä ja periaatteellisesti laajakantoisissa asioissa. Muista erikseen 
määritellyistä merkittävistä asioista tai toimenpiteistä kaupungin kannan 
päättää kaupunginjohtaja tai asianomainen apulaiskaupunginjohtaja 
taikka kaupunginkanslia. 

Erityisesti kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kaupungin 
edustajien nimeämisestä tytäryhteisöjen hallituksiin. Näiden osalta var-
mistetaan hallitusten monipuolinen osaaminen ja kokemus sekä riippu-
mattomuus ja vastuullisuus. 
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Hallitusten kokoonpanojen tulee yhtiön toiminnan laatu, laajuus ja kehi-
tysvaihe huomioon ottaen heijastaa eri taustoja, näkökulmia sekä erityi-
sosaamisalueita siten, että kullakin hallituksella on yhteisön toimialan 
edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus sekä kyky 
asianomaisen yhteisön toimitusjohtajan ohjaamiseen ja tukemiseen yh-
teisön kehittämiseksi ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka)

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) kuuluu Helsingin kaupunkikon-
serniin. Helsingin kaupungin asunnot Oy on Helsingin kaupungin koko-
naan omistama yhtiö, jonka toimialana on omistaa tai hallita tontteja se-
kä niillä olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneis-
tot vuokrataan. Kaikkiaan Helsingin kaupungin asunnot Oy omistaa 
noin 47 000 vuokra-asuntoa.

Vuoden 2011 loppuun kaupungin omistamat aravavuokratalojen omis-
tus oli organisoitu alueittain 21 erilliseen kiinteistöosakeyhtiöön. Yhtiöt 
päätettiin sulauttaa yhdeksi pääomayhtiöksi, Helsingin kaupungin asun-
not Oy:ksi (Heka) vuoden 2012 alusta lukien. Alueellisen edustavuuden 
turvaamiseksi ja kiinteistöomaisuuden isännöinnin ja huollon järjestämi-
seksi päätettiin kuitenkin samalla perustaa muodostetun omistajayhtiön 
kokonaan omistamiksi tytäryhtiöiksi 21 alueellista huoltoyhtiötä, jotka 
käytännössä vastasivat aiempien itsenäisten alueyhtiöiden aravakiin-
teistökannan isännöinnistä ja huollosta. 

Heka-yhtiöiden hallinto

Yhtiöiden hallitusasetannassa kaupunginhallituksen konsernijaostossa 
päädyttiin fuusion ja alueyhtiöiden muodostamisen yhteydessä ratkai-
suun, jossa kuhunkin alueyhtiöön asetettiin hallitukset, joissa oli jäseni-
nä yksi virkamies puheenjohtajana ja jäseninä kaksi alueen asukkaiden 
vuokralaisdemokratiasäännön mukaisessa menettelyssä ehdottamaa 
asukasedustajaa ja kaksi valtuustoryhmien keskenään käymien neu-
vottelujen tuloksena nimeämää luottamushenkilöä, eli luottamushenki-
löiden määrä yhtiöiden hallituksissa pysyi ennallaan. Vain emoyhtiön 
hallitus muodostettiin kolmesta kaupunginkanslian virkamiehestä ja 
kahdesta vuokralaisdemokratiaelinten ehdottamasta asukasedustajas-
ta. 

Hallitusten muodostamistavan on nähty tukevan alueyhtiöiden hallitus-
ten alueellista edustavuutta ja samalla turvaavan poliittisten luottamus-
henkilöiden vaikutusmahdollisuuden paikallistasolla. 

Emoyhtiö Hekan tasolla taas on nähty toisaalta tärkeänä se, että sovel-
lettu tapa nimetä hallitukseen jäsenet on myös turvannut asukkaiden 
osallistumismahdollisuuden lainsäädännön ja kaupungin vuokralaisde-
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mokratiasäännön edellyttämällä tavalla, toisaalta katsottu, että riittävän 
laajan poliittisen edustuksen yhtiön johtamisessa turvaa konsernijaosto, 
jossa on yhdeksän valtuuston valitsemaa jäsentä, ja jonka ohjauksessa 
emoyhtiö joka tapauksessa on kaikissa merkittävissä ratkaisuissaan. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Villo Pertti valtuustoaloite Kvsto 4.11.2015 asia 21
2 Lausunto Pertti Villon aloitteesta 8.2.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Heka
Asuntolautakunta
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 25.05.2016 § 153

HEL 2015-012109 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 09.05.2016 § 445

HEL 2015-012109 T 00 00 03

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Pertti Villon aloitteen 
loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Asuntolautakunta 21.01.2016 § 4

HEL 2015-012109 T 00 00 03

Lausunto

Asuntolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
Pertti Villon ym Helsingin kaupungin ARAVA-vuokratalojen hallitusva-
lintojen yhdenmukaistamista koskevasta valtuustoaloitteesta:

Helsingin kaupungin asunnot Oy on osa Helsingin kaupunkikonsernia

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka Oy) kuuluu Helsingin kaupunki-
konserniin. Helsingin kaupungin asunnot Oy on Helsingin kaupungin 
kokonaan omistama yhtiö, jonka toimialana on omistaa tai hallita tontte-
ja sekä niillä olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden 
huoneistot vuokrataan. Kaikkiaan Helsingin kaupungin asunnot Oy 
omistaa noin 47 000 vuokra-asuntoa, joiden isännöinnistä ja huollosta 
vastaa 21 alueyhtiötä. 

Helsingin kaupungin asunnot Oy vastaa Helsingin kaupungin omista-
jaohjauksen mukaisesti kaupungin aravavuokratalojen pääomatalou-
den hallinnasta ja ohjaa  alueyhtiöiden toimintaa.

Osakeyhtiölain mukaiset hallintoelimet

Vastuu Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja sen alueyhtiöiden hallin-
nosta ja toiminnasta on  hallintoelimillä, joita ovat yhtiökokous, hallitus 
ja toimitusjohtaja. 

Suomen osakeyhtiölain mukaisesti varsinainen yhtiökokous on yhtiön 
ylin päättävä elin. Yhtiökokous antaa yhtiön hallitukselle toimintaohjeet 
tulevalle toimintakaudelle ja päättää yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain 
mukaan sille kuuluvista asioista, joita ovat muun muassa tilinpäätöksen 
vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta.
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Hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hal-
litus. Lisäksi hallitus päättää muun muassa strategisesti tai taloudelli-
sesti merkittävistä investoinneista, yritysostoista sekä vastuusitoumuk-
sista, hyväksyy yhtiön rahoituspolitiikan, vahvistaa yhtiön riskienhallin-
ta- ja raportointimenettelyn sekä päättää yhtiön palkitsemis- ja kannus-
tinjärjestelmästä. Toimitusjohtaja johtaa yhtiön juoksevaa hallintoa halli-
tuksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja kunkin alueyhtiön hallituksessa 
on viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Jokaisen hallituksen jäsenistä kak-
si on Helsingin kaupungin asunnot Oy:n asukkaita. Alueyhtiöiden halli-
tusten jäsenistä kaksi on puolueiden edustajia. Helsingin kaupungin 
asunnot Oy:n hallituksessa ei ole puolueiden valitsemia edustajia.

Poliittinen vaikuttaminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:ssä

Koska Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallituksessa  ei ole poliitti-
sesti valittua jäsentä, poliittinen vaikuttaminen sen toiminnassa tapah-
tuu hallituksen jäsenille/yhtiökokousedustajille annettavan konsernioh-
jauksen kautta. Konserniohjaus annetaan suoraan pääomayhtiölle.  
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tytäryhtiöille ei siten anneta konser-
nijaostolta suoraa yhtiökokousohjeistusta. Alueyhtiöiden hallinnossa 
omistajapuhevaltaa käyttää pääomayhtiö Helsingin kaupungin asunnot 
Oy, joka vastaa alueyhtiöiden ohjeistamisesta. 

Helsingin kaupunkikonsernin johdon muodostavat kaupunginvaltuusto, 
kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen konsernijaosto, kaupunginjoh-
taja ja apulaiskaupunginjohtajat. Konsernijohdon tehtävistä on säädetty 
kuntalaissa ja määrätty kaupunginhallituksen johtosäännössä. Konser-
nijohto valvoo tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta säännöllisesti 
muun muassa seurantaraporttien avulla. 

Kaupunginhallituksen konsernijaostossa on yhdeksän valtuuston valit-
semaa jäsentä ja sen toimikausi on kaksi vuotta. Kaupunginhallituksen 
johtosääntö määrittelee konsernijaoston toimivallan. Konsernijaoston 
tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, et-
tä konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat valtuuston ja halli-
tuksen asettamien tavoitteiden mukaisesti. 

Kunnalla on paljon yhteiskunnallisia ja poliittisia intressejä, jotka vaikut-
tavat sen toimintaan. Näiden intressien näkyviin saaminen Helsingin 
kaupungin asunnot Oy:n toiminnassa on koettu haasteelliseksi aloit-
teen tekijöiden taholta. Ilmeisesti konsernijaoston kautta tullutta poliittis-
ta ohjausta ei katsota riittäväksi, minkä vuoksi Helsingin kaupungin 
asunnot Oy:n hallitukseen halutaan poliittinen edustus. Tämä asia jää 
varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi. Konsernijaosto antaa halli-
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tuksen kokoonpanolle linjauksen, joten valtuustoryhmät voivat tässä 
asiassa vaikuttaa suoraan konsernijaoston edustajiin.

Käsittely

21.01.2016 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Pertti Villo

Esittelijä
osastopäällikkö
Markku Leijo

Lisätiedot
Marjaana Santala, lakimies, puhelin: 310 34108

marjaana.santala(a)hel.fi
Markku Leijo, osastopäällikkö, puhelin: 310 34159

markku.leijo(a)hel.fi
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§ 171
Valtuutettu René Hurstin aloite tyhjillään olevien kiinteistöjen mah-
dollisesta käytöstä kriisiasuntoina

HEL 2015-012110 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu René Hurstin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskuste-
lun 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 puheen-
johtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu 
René Hursti valtuutettu Sami Muttilaisen  kannattamana ehdottanut, et-
tä kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle 
uudelleen valmisteltavaksi siten, että Helsingin kaupunki selvittää tyhjil-
lään olevien kiinteistöjen tilanteen ja mahdollisuuden kaupungin tai jär-
jestöjen ylläpitämänä perustaa joihinkin niistä kriisiasumista vapautuvil-
le vangeille ja muille kriisiasumista tarvitseville asunnottomille ja että 
selvitetään mahdollisuudesta luottotietonsa menettäneille saada koti-
,tai ilkivaltavakuutus käteissuorituksella, joka mahdollistaisi asunnon 
vuokraamisen vapailta asuntomarkkinoilta, näin vältyttäisiin kriisiasumi-
sen pitkäaikaistarve, sillä  vuokranantaja vakuutuksia vaatii vuokrauk-
sen ehtona.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

10 äänestys

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

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Asia palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että Helsin-
gin kaupunki selvittää tyhjillään olevien kiinteistöjen tilanteen ja mah-
dollisuuden kaupungin tai järjestöjen ylläpitämänä perustaa joihinkin 
niistä kriisiasumista vapautuville vangeille ja muille kriisiasumista tarvit-
seville asunnottomille ja että selvitetään mahdollisuudesta luottotieton-
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sa menettäneille saada koti-, tai ilkivaltavakuutus käteissuorituksella, 
joka mahdollistaisi asunnon vuokraamisen vapailta asuntomarkkinoilta, 
näin vältyttäisiin kriisiasumisen pitkäaikaistarve, sillä  vuokranantaja va-
kuutuksia vaatii vuokrauksen ehtona.

Jaa-äänet: 39
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bo-
gomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, 
Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Maria Landén, Otto Lehtipuu, Hannele Luukkainen, Pekka 
Majuri, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-
Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, 
Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, 
Laura Rissanen, Wille Rydman, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, 
Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki 
Vuorinen, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 25
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Veronika 
Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Tarja Kanto-
la, Dan Koivulaakso, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Ma-
lin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, Sara 
Paavolainen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Leo Stranius, Heikki 
Takkinen, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 14
Outi Alanko-Kahiluoto, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Ville Jalovaa-
ra, Seppo Kanerva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Elina Moisio, Erkki Pe-
rälä, Timo Raittinen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevan-
der, Osmo Soininvaara

Poissa: 7
Jussi Chydenius, Laura Finne-Elonen, Eero Heinäluoma, Timo Laani-
nen, Osku Pajamäki, Marcus Rantala, Ilkka Taipale

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

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

mari.randell(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite, Hursti, Internet-versio
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu René Hursti ja 24 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 
mm. seuraavaa:

Eriarvoisuus loukkaa ihmisoikeuksia ja ennen kaikkea ihmisarvoa, kos-
ka se vie mahdollisuuden täysipainoiseen, inhimilliseen hyvään elä-
mään ja kehittymiseen.

Ihmisen elämänlaadun parantamisen, joka edellyttää ensin asuntoa, 
riittävää toimeentuloa ja lähiterveyspalveluita, pitäisi olla tärkein asia 
hyvinvointiyhteiskunnassa, mutta näin ei kuitenkaan ole. Heikoimmasta 
huolehtimisen pitää olla tärkein tehtävämme.

Aloitteentekijät pyytävät, että Helsingin kaupunki selvittää tyhjillään ole-
vien kiinteistöjen tilanteen ja mahdollisuuden kaupungin tai järjestöjen 
ylläpitämänä perustaa niihin kriisimajoitusta asunnottomille. Näistä voi-
taisiin sitten aloitteen mukaan ohjata asukkaita vapautuviin Hekan 
vuokra-asuntoihin kiireellisyysjärjestyksessä ja elinolosuhteet huo-
mioon ottaen.

Aloitekirje kokonaisuudessaan on liitteenä 1.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Aloitteesta on pyydetty asuntotuotantotoimikunnan, kiinteistöviraston ja 
sosiaali- ja terveysviraston lausunnot. Lausunnot ilmenevät päätöshis-
toriasta.

Kaupunginhallitus toteaa saatujen lausuntojen ja kaupunginkanslian 
valmistelun pohjalta seuraavaa:

René Hurstin aloitteessa esiin nostettu näkökulma on tärkeä. Asunto 
on ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta keskeinen tekijä, ja yh-
teiskunnan sivistystä voidaan mitata sillä, miten se huolehtii heikoim-
mistaan. Pitkäaikaisasunnottomat kuuluvat yksiin yhteiskunnan hei-
koimpiin. Heidän asemansa parantaminen sisältyy Helsingin kaupungin 
vuonna 2012 hyväksymään strategiaohjelmaan, jonka mukaan pitkäai-
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kaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa jatketaan ja asiassa kiinni-
tetään erityistä huomiota nuorten asunnottomuuden ehkäisemiseen.

Pitkäaikaisasunnottomuutta on vähennetty Helsingissä vuosina 2008–
2015 valtakunnallisten aiesopimusten tavoitteiden mukaisesti. Helsinki 
ylitti molempien kausien sopimuksen asuntotavoitteet. Ympäristöminis-
teriö on myös valmistellut uuden kansallisen asunnottomuuden ennal-
taehkäisyyn keskittyvän Aune-toimenpideohjelman vuosille 2016–2019.

Helsingin kaupungilla on käytössään Hietaniemenkadun palvelukeskus, 
jossa asunnottomilla henkilöillä on mahdollisuus tilapäisesti majoittua. 
Muissa yksiköissä asuminen perustuu vuokrasopimuksiin. Asunnotto-
muuden ja pitkäaikaisasunnottomuuden hoitamiseksi sosiaali- ja ter-
veysvirastolla on käytössään noin 3 100 välivuokrattua asuntoa ja lisäk-
si kaupunki on kilpailuttanut puitesopimuksella noin 800 paikkaa, joita 
käytetään tarveharkinnan mukaan. Lisäksi sosiaali- ja terveysvirasto on 
viimeksi alkuvuodesta kilpailuttanut kriisi- ja tilapäismajoitusta. Tilapäis-
majoituksen osalta palveluntuottajalla on velvollisuus etsiä asunnotto-
malle vuokra-asunto.

Yhdessä Hietaniemenkadun yksikkö sekä kilpailutettu kriisimajoitustoi-
minta ovat vastaus tämän hetken tarpeisiin asunnottomien tilapäisen 
asuttamisen osalta. Erilaisten hankkeiden ja tukiasuntojen lisäksi kau-
pungin oman, kiinteistöviraston vastuulla olevan asuntovälityksen kaut-
ta on pyritty huolehti- maan pitkäaikaisasunnottomien pääsystä tavalli-
sille asuntomarkkinoille. 

Asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi erityisesti nuorten osalta tu-
lee kiinnittää huomiota lastensuojelun asiakkaana olleiden sekä todelli-
sessa asunnottomuusuhassa olevien nuorten asunnon saamiseen.

Asunnottomuuden vähentämiseen ja ehkäisemiseen tähtäävää työtä 
pyritään tekemään aktiivisesti myös asumis- ja velkaneuvonnan avulla. 
Asunnottomuuden vähentäminen Helsingissä edellyttää kohtuuhintai-
sen vuokra-asuntotuotannon määrän pitämistä korkeana.

Kaupungin omistamat tyhjänä olevat huonetilat ovat pääasiassa toimis-
to- ja liiketilakäyttöön tarkoitettuja pieniä huonetiloja, jotka sellaisenaan 
eivät täytä esimerkiksi kriisimajoitustilojen saniteettitiloille, keittiötiloille 
ja paloturvallisuudelle asetettavia viranomaismääräyksiä. Lisäksi joita-
kin suurempia rakennuksia on tyhjänä, mutta niiden käyttäminen majoi-
tustoimintaan vaatisi mittavat korjaus- ja kunnostustyöt.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
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timo.harmala(a)hel.fi
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite, Hursti, Internet-versio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 25.05.2016 § 154

HEL 2015-012110 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

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

mari.randell(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 09.05.2016 § 446

HEL 2015-012110 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu René Hurstin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
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apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

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

mari.randell(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 03.05.2016 § 188

HEL 2015-012110 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu 
Rene Hurstin valtuustoaloitteesta, joka koskee tyhjillään olevien kiin-
teistöjen käyttämistä kriisimajoitukseen asunnottomille, seuraavan lau-
sunnon: 

Kaupungin omistamat tyhjänä olevat huonetilat ovat pääasiassa toimis-
to- ja liiketilakäyttöön tarkoitettuja pieniä huonetiloja, jotka sellaisenaan 
eivät täytä kriisimajoitustiloille asetettavia viranomaismääräyksiä (mm. 
saniteettitilat, keittiötilat, paloturvallisuus- yms. vaatimuksia). Lisäksi joi-
takin suurempia rakennuksia on tyhjinä, mutta niiden käyttäminen ma-
joitustoimintaan vaatisi mittavia korjaus- ja kunnostustöitä. 

Ko. tarkoitukseen on helposti käytettävissä asunnot, joiden omistus on 
pääsääntöisesti Helsingin kaupungin asunnot Oy:llä ja kaupungin va-
paarahoitteisia asuntoja omistavalla Kiinteistö Oy Auroranlinnalla.

Kiinteistöviraston tilakeskuksen omistuksessa on pääosin Hitas-yhtiöi-
den asuntoja, jotka sijaitsevat hajallaan eri yhtiöissä eri puolella kau-
punkia ja jotka on jo vuokrattu asuntokäyttöön asunnon tarvitsijoille. 

Kriisimajoitusasiat kuuluvat sosiaali- ja terveysviraston toiminta-alueel-
le, eikä virasto ole pyytänyt etsimään tähän tarkoitukseen nyt jo ole-
massa olevien tilojen lisäksi lisätiloja. 

Kiinteistöviraston tilakeskuksen omistuksessa ei valitettavasti ole kriisi-
majoitukseen sellaisenaan soveltuvia tiloja. Lisäksi tilakeskuksen käy-
tössä olevat korjaus- ja muutostyövarat ovat niukat ja ne joudutaan 
kohdentamaan päiväkotien, koulujen, sairaaloiden yms. peruspalvelu-
toimintojen tarvitsemien tilojen korjauksiin siten, että nämä palvelutilat 
pysytään pitämään terveellisinä ja turvallisina.

Esittelijä
vs. tilakeskuksen päällikkö
Markku Metsäranta
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Lisätiedot
Sisko von Behr, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 40366

sisko.von.behr(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimikunta 23.03.2016 § 47

HEL 2015-012110 T 00 00 03

Lausunto

Asuntotuotantotoimikunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

Lausunto

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimikunta toteaa, että Rene Hurs-
tin esiin nostama näkökulma on tärkeä. Yhteiskunnan sivistystä mita-
taan sillä, miten se huolehtii heikoimmistaan. Pitkäaikaisasunnottomat 
kuuluvat yksiin yhteiskunnan heikoimpiin. Heidän asemansa parantami-
nen sisältyy Helsingin kaupungin vuonna 2012 hyväksymään strate-
giaohjelmaan, jonka mukaan pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämi-
sohjelmaa jatketaan ja asiassa kiinnitetään erityistä huomiota nuorten 
asunnottomuuden ehkäisemiseen. 

Valtakunnalliset pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmat 
PAAVO I (2008-2011) ja PAAVO II (20012-2015) sisältyvät valtion ja 
kaupunkien välisiin aiesopimuksiin. Asia on siksikin tärkeä nyt, kun val-
tion ja Helsingin välisistä MAL-sopimuksista neuvotellaan.

Aloitteessa esitetään selvitettävän tilanteen tyhjillään olevista kiinteis-
töistä ja mahdollisuudesta perustaa niihin kaupungin tai järjestöjen yllä-
pitämänä kriisimajoitus asunnottomille, ja joista voidaan sitten ohjata 
vapautuviin Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuokra-asuntoihin kii-
reellisyysjärjestyksessä, elinolosuhteen huomioon ottaen.

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimikunta toteaa, ettei sillä ole asi-
aan kannanottoa, sillä asuntotuotantotoimisto ei omista kiinteistöjä 
vaan on puhtaasti rakennuttaja organisaatio. Näin ollen kiinteistöjen ti-
laa koskevat selvitykset ja päätökset kiinteistöjen käytöstä eivät kuulu 
asuntotuotantotoimiston toimialaan.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Ifa Kytösaho, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 32293

ifa.kytosaho(a)hel.fi
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.03.2016 § 49

HEL 2015-012110 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

"Sosiaali- ja terveysvirastolla ei ole omia kiinteistöjä, joita olisi mahdol-
lista osoittaa asunnottomien kriisimajoitukseen. 

Pitkäaikaisasunnottomuutta on vähennetty Helsingissä vuosina 2008–
2015 aiesopimusten tavoitteiden mukaisesti. Ympäristöministeriö on 
valmistellut uuden kansallisen asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn 
keskittyvän Aune-toimenpideohjelman vuosille 2016–2019.

Erilaisten hankkeiden ja tukiasuntojen lisäksi kaupungin oman, kiinteis-
töviraston vastuulla olevan asuntovälityksen kautta on pyritty huolehti-
maan pitkäaikaisasunnottomien pääsystä tavallisille asuntomarkkinoil-
le. 

Lisäksi sosiaali- ja terveysvirasto on kilpailuttanut kriisi- ja tilapäismajoi-
tusta. Tilapäismajoituksen osalta palveluntuottajalla on velvollisuus et-
siä asunnottomalle vuokra-asunto.

Asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi erityisesti nuorten osalta tu-
lee kiinnittää huomiota lastensuojelun asiakkaana olleiden sekä todelli-
sessa asunnottomuusuhassa olevien nuorten asunnon saamiseen. 
Asunnottomuuden vähentämiseen ja ehkäisemiseen tähtäävää työtä 
pyritään tekemään aktiivisesti myös asumis- ja velkaneuvonnan avulla.

Asunnottomuuden vähentäminen Helsingissä edellyttää kohtuuhintai-
sen vuokra-asuntotuotannon määrän pitämistä korkeana. 

Helsingin kaupungissa kiinteistöviraston tilakeskus vastaa sosiaali- ja 
terveysviraston käytössä olevista toimitilakiinteistöistä ja Helsingin kau-
pungin asunnot Oy (Heka) vastaa asunnoista. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Asunto on ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta keskeinen teki-
jä.”

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256
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pirjo.sipilainen(a)hel.fi
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§ 172
Valtuutettu Kaarin Taipaleen aloite aurinkokeräinten luvanvaraisuu-
desta ja siitä tiedottamisesta

HEL 2015-012409 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Kaarin Taipaleen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaarin Taipale ym. valtuustoaloite Kvsto 11.11.2015 asia 12
2 Aurinkokeräimen, ilmalämpöpumpun ja jäädytyslaitteen ulkoyksikön 

asentaminen, Rakennusvalvontaviraston ohje
3 Rakennusvalvontaviraston lausunto
4 Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lausunto, Internet-versio
5 Helen Oy:n lausunto, Internet-versio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Kaarin Taipale ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että "Helen, Heka ja asianomaiset hallintokunnat (mm. Rakvv, 
Ksv, Kivi, kaupunginmuseo ja Att) selkeyttävät, yhtenäistävät ja tehos-
tavat kiinteistönomistajille, rakennuttajille ja rakentajille suunnattua, au-
rinkokeräinten asennusta koskevaa tiedotusta myös luvanvaraisuuden 
näkökulmasta. 

Aloitteessa on todettu, että Helsingin energiantuotannossa kasvatetaan 
hajautettuun järjestelmään perustuvaa, uusiutuvien ja paikallisten ener-
gialähteiden osuutta. Tätä tukee myös aurinkokeräinten hankintakus-
tannusten alentuminen ja asennusten suhteellinen helppous.
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Aloitteessa katsotaan, että yksi este aurinkonergian laajemmalle käyt-
töönotolle Helsingissä saattaa olla lupabyrokratian pelko. Aloitteessa 
viitataan näiltä osin rakennusvalvontaviraston vuonna 2014 laatimaan 
ohjeeseen "Aurinkokeräimen, ilmalämpöpumpun ja jäähdytyslaitteen ul-
koyksikön asentaminen" ja siinä esitettyihin periaatteisiin.

Aloitteessa esitetään, että Helen, Heka ja asianomaiset hallintokunnat 
selkeyttävät, yhtenäistävät ja tehostavat kiinteistönomistajille, rakennut-
tajille ja rakentajille suunnattua, aurinkokeräinten asennusta koskevaa 
tiedotusta myös luvanvaraisuuden näkökulmasta.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa seuraavaa:

Aurinkoenergian hyödyntämismahdollisuudet

Helsingin kaupunki on toiminnassaan pyrkinyt edistämään uusiutuvan 
energiantuotannon käyttöönottoa. Auringon sisältämää energiaa voi-
daan hyödyntää sähköksi aurinkopaneelein tai lämmöksi aurinkokeräi-
min. 

Valmisteilla oleva yleiskaava mahdollistaa monipuoliset ratkaisut ener-
giajärjestelmän muuttamiseksi ja alueellisen uusiutuvan energiantuo-
tannon, kuten aurinkosähkön ja -lämmön, käyttöönottamiseksi. Asema-
kaavoihin on kehitetty määräyksiä, jotka sallivat mm. aurinkokeräinten 
integroimisen rakennuksiin. 

Helenin internet-sivuilla neuvotaan miten taloyhtiö tai yritys voi tilata au-
rinkosähköpaneelipaketin avaimet käteen toimituksena Heleniltä, aurin-
kokeräimiä ei tarjota.

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) on yhteistyössä asuntotuotan-
totoimiston (ATT) kanssa vuoden 2015 lopulla selvittänyt mahdollisuuk-
sia lisätä aurinkoenergian hyödyntämistä omissa kiinteistöissään. ATT 
on rakennuttanut viime vuosina kaksi kohdetta (Asunto Oy Helsingin 
Leonkatu 20 ja Heka Vallila), joihin on toteutettu aurinkoenergiaratkai-
su, lisäksi ATT:n rakennuttamassa matalaenergiakohteessa (Heka Vii-
kinmäki Hernepellontie 26) on varauduttu aurinkopaneelien lisäämi-
seen. Seuraavaksi on tarkoitus toteuttaa kolme pilottikohdetta, joista 
saatavien kokemusten perusteella tarkennetaan aurinkosähköpotenti-
aalilaskelmia ja kannattavien järjestelmien mitoittamista.

Asentamista on hidastanut energiamuodon taloudellinen kannattamat-
tomuus suhteessa muihin sähköntuotantomuotoihin. Tekesin, yritysten, 
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kuntien ja Aalto-yliopiston FinSolar -hankkeessa etsitään parhaillaan 
valtakunnallisia suosituksia aurinkoenergiamarkkinoiden kasvattami-
seksi. Esimerkkinä keinoista lisätä aurinkoenergian käyttöönottoa on 
kotitalouksien, taloyhtiöiden ja asukasosuuskuntien saaminen työ- ja 
elinkeinoministeriön energiatuen piiriin sekä järkeistämällä taloyhtiöiden 
mittarointia. Rakennusvirasto on mukana FinSolar-hankkeessa. Hank-
keen aiemmassa vaiheessa on otettu kantaa kuntien lupakäytäntöjen 
yhtenäistämiseksi, ja silloin Helsingin joustavan lupakäytäntö nostettiin 
esille hyvänä mallina.

Aurinkokeräinten luvanvaraisuus

Aurinkokeräinten asentamisella voidaan tarkoittaa yksittäisiä keräimiä 
tai kokonaisia suuria voimaloita. 

Näiden asentamisen edellytykset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset ovat 
keräinten kokoluokasta riippuen erilaiset, mikä on pyritty ottamaan huo-
mioon nykyisessä luvanvaraisuutta koskevassa ohjeistuksessa. 

Rakennusvalvontavirasto on linjannut, että ilmalämpöpumpun ja aurin-
kokeräimen voi sijoittaa rakennukseen, rakennelmaan tai pihamaalle il-
man toimenpidelupaa (rakennusjärjestyksen 21 §). Rakennusvalvonta-
viraston myöntämää toimenpide- tai rakennuslupaa vaativien hankkei-
den luvanvaraisuus arvioidaan tapauskohtaisesti. Suurten aurinkoke-
räinten tai aurinkokeräinryhmien asentamisessa sekä operoitaessa esi-
merkiksi luonnonmukaisilla tai historiallisilla alueilla tulee ottaa huo-
mioon ympäristön asettamat erityisvaatimukset. 

Aurinkokeräimien sijoittaminen yleisille alueille kuten aukioille tai katuti-
laan vaatii aina rakennusviraston myöntämän sijoitusluvan tai suostu-
muksen. Tällöin tulee ottaa huomioon paitsi alueen käyttö, myös ke-
räinten sijoittuminen ympäröivään kaupunki- ja maisemarakenteeseen.

Keräinputkista koostuva aurinkokeräin joudutaan usein asentamaan 
kattopinnasta poikkeavaan kulmaan, joten niiden visuaalinen ilme voi 
olla paikasta riippuen melko erottuva verrattuna aurinkopaneeleihin, jot-
ka asennetaan pääsääntöisesti lappeen suuntaisesti. 

Olemassa olevan rakennuskannan osalta rakennustyyppi ja sijainti 
määrittävät paljolti, miten aurinkokeräimet luontevasti sijoittuvat raken-
nukseen. Rakennusvalvonnan ja kaupunginmuseon opastus ja harkinta 
on tärkeä etenkin kantakaupungin alueella ja kohteissa, joissa vesikatto 
ja julkisivu on suojeltu asemakaavassa. 

Aurinkokeräinten asentamisessa on lisäksi otettava erityisesti huo-
mioon rakenteiden turvallisuus ja terveellisyys sekä niiden tekniset omi-
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naisuudet. Etenkin suurissa yksiköissä voi olla monia teknisiä ongelmia 
ja vaatimuksia, joitten takia ne voivat vaatia rakennusluvan.

Lopuksi

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunki on ollut aurinkojärjestelmien lu-
pa-asioissa valtakunnallisesti edistyksellinen, valtaosassa kohteita toi-
menpidelupia ei vaadita. Monet tekijät kuten keräimien hinta, kannatta-
vuus, asennusten helppous tai vaikeus, kannustinten suuruus jne. 
muodostavat yhdessä yleistymistä hidastavia tekijöitä.

Hyvällä ohjeistuksella ja tietopaketilla voidaan kuitenkin osaltaan edis-
tää ja nopeuttaa aurinkokeräinten yleistymistä. Valtuustoaloitteen ehdo-
tus tehostaa aurinkokeräinten asennusta koskevaa tiedotusta myös lu-
vanvaraisuuden näkökulmasta on näin ollen kannatettavaa. Hankkee-
seen ryhtyvän kannalta on tarkoituksenmukaista, että saatavilla on 
mahdollisimman kattava ja selkeä tietopaketti luvanvaraisuudesta yh-
destä ja samasta paikasta.

Olemassa olevaa ohjetta voitaisiin täydentää niin, että se ottaa moni-
puolisemmin huomioon erilaisten tilanteiden tekniset- ja turvallisuusnä-
kökohdat ja kaupunkikuvalliset reunaehdot. Ohjeessa voidaan myös 
selkiyttää tarvittavien lupien hankintaa erilaisissa tapauksissa. Asiaa on 
käsitelty myös rakennusvalvontaviraston julkaisemassa Omakotiasuk-
kaan oppaassa (www.rakvv.hel.fi).

Ympäristöministeriössä on myös ollut työn alla valtakunnallisen ohjeis-
tuksen aikaansaaminen aurinkopaneeleista ja vastaavista uusiutuvaa 
energiaa hyödyntävistä laitteista.

Nämä linjaukset on tarkoituksenmukaista ottaa huomioon kaupungin 
oman ohjeistuksen kehittämisessä  ja uudistaa ohjeistusta näiden 
kanssa yhdensuuntaisella tavalla. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaarin Taipale ym. valtuustoaloite Kvsto 11.11.2015 asia 12
2 Aurinkokeräimen, ilmalämpöpumpun ja jäädytyslaitteen ulkoyksikön 

asentaminen, Rakennusvalvontaviraston ohje
3 Rakennusvalvontaviraston lausunto
4 Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lausunto, Internet-versio
5 Helen Oy:n lausunto, Internet-versio
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 25.05.2016 § 155

HEL 2015-012409 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 09.05.2016 § 447

HEL 2015-012409 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Kaarin Taipaleen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 15.03.2016 § 112

HEL 2015-012409 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:
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Sijoitettaessa aurinkokeräimiä tai muita maanalaisia rakenteita vaativia 
elementtejä rakennusviraston hallinnoimille yleisille alueille se vaatii ai-
na rakennusviraston myöntämän sijoitusluvan tai -suostumuksen. Yk-
sittäisten aurinkokeräinten sijoittamisessa yleisille alueille täytyy huo-
mioida paitsi alueen käyttö, myös niiden sijoittuminen ympäröivään 
kaupunki- ja maisemarakenteeseen. 

Aurinkokeräinten mahtuminen joillekin yleisille alueille voi olla epäto-
dennäköistä muun muassa katutilan ahtauden vuoksi. Jotkut aukiot sitä 
vastoin voisivat soveltua aurinkokeräimille, mutta tuolloinkin niiden si-
joittelu on suunniteltava yhteen sovittaen alueen käyttötavoitteita, ym-
päristöä, toimintoja ja naapureiden näkökantoja. Lisäksi on syytä kiin-
nittää huomiota aurinkokeräinten paikkaan sopivaan asennustapaan ja 
ottaa huomioon mahdolliset turvallisuus- ja asennusasiat sekä ilkivalta-
alttius.

Rakennusvalvontavirasto on linjannut, että ilmalämpöpumpun ja aurin-
kokeräimen voi sijoittaa rakennukseen, rakennelmaan tai pihamaalle il-
man toimenpidelupaa (rakennusjärjestyksen 21 §). Rakennusvalvonta-
viraston myöntämän toimenpide- tai rakennuslupaa vaativien hankkei-
den luvanvaraisuus arvioidaan tapauskohtaisesti. Suurten aurinkoke-
räinten tai aurinkokeräinryhmien asentamisessa sekä operoitaessa esi-
merkiksi luonnonmukaisilla tai historiallisilla alueilla tulee ottaa huo-
mioon ympäristön asettamat erityisvaatimukset. 

Lupakäytännöt eivät ole varsinainen este aurinkokeräinten asentamisil-
le. Asentamista on hidastanut energiamuodon taloudellinen kannatta-
mattomuus suhteessa muihin sähköntuotantomuotoihin. Tekesin, yri-
tysten, kuntien ja Aalto-yliopiston FinSolar -hankkeessa etsitään par-
haillaan valtakunnallisia suosituksia aurinkoenergiamarkkinoiden kas-
vattamiseksi. Esimerkkinä keinoista lisätä aurinkoenergian käyttöönot-
toa on kotitalouksien, taloyhtiöiden ja asukasosuuskuntien saaminen 
työ- ja elinkeinoministeriön energiatuen piiriin sekä järkeistämällä talo-
yhtiöiden mittarointia. Rakennusvirasto on mukana FinSolar-hankkees-
sa. Hankkeen aiemmassa vaiheessa on otettu kantaa kuntien lupakäy-
täntöjen yhtenäistämiseksi, ja silloin Helsingin joustavan lupakäytäntö 
nostettiin esille hyvänä mallina.

Valtuustoaloitteen ehdotus tehostaa aurinkokeräinten asennusta kos-
kevaa tiedotusta myös luvanvaraisuuden näkökulmasta on kannatetta-
va. Olemassa olevaa ohjetta voitaisiin täydentää niin, että se ottaa huo-
mioon monipuolisemmin erilaisten tilanteet tekniset ja kaupunkikuvalli-
set reunaehdot. On tärkeää, että hankkeeseen ryhtyvät saisivat mah-
dollisimman kattavan ja selkeän tietopaketin luvanvaraisuudesta yh-
destä ja samasta paikasta. 

Esittelijä
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kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Pia Rantanen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38812

pia.rantanen(a)hel.fi
Sirpa Eskelinen, johtava energia-asiantuntija, puhelin: 310 39 113

sirpa.eskelinen(a)hel.fi
Katri Kuusinen, toimistopäällikkö vs, puhelin: 310 39163

katri.kuusinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 7.3.2016

HEL 2015-012409 T 00 00 03

Valtuustoaloite

Helsingin kaupunginvaltuutetut Kaarin Taipale ja 18 muuta allekirjoitta-
jaa ovat tehneet aloitteen, jossa esitetään, että "Helen, Heka ja asian-
omaiset hallintokunnat (mm. Rakvv, Ksv, Kivi, kaupunginmuseo ja Att) 
selkeyttävät, yhtenäistävät ja tehostavat kiinteistönomistajille, rakennut-
tajille ja rakentajille suunnattua, aurinkokeräinten asennusta koskevaa 
tiedotusta myös luvanvaraisuuden näkökulmasta. "

Aloitteessa on todettu, että Helsingin energiantuotannossa kasvatetaan 
hajautettuun järjestelmään perustuvaa, uusiutuvien ja paikallisten ener-
gialähteiden osuutta. Aurinkokeräinten hankintakustannusten pienene-
misen ja asennusten suhteellisen helppouden todetaan tukevan tätä ta-
voitetta.

Aloitteessa on esitetty lupabyrokratian pelko erääksi mahdolliseksi es-
teeksi aurinkoenergian laajemmalle käyttöönotolle. Aloitteeseen on lii-
tetty ote rakennusvalvontaviraston vuonna 2014 laatimasta ohjeesta 
"Aurinkokeräimen, ilmalämpöpumpun ja jäähdytyslaiteen ulkoyksikön 
asentaminen".

Lausunto

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyrkinyt omassa toiminnassaan edistä-
mään uusiutuvan energiantuotannon käyttöönottoa esimerkiksi kehittä-
mällä asemakaavoihin määräyksiä, jotka sallivat mm. aurinkokeräinten 
integroimisen rakennuksiin.  Valmisteilla oleva yleiskaava mahdollistaa 
monipuoliset ratkaisut energiajärjestelmän muuttamiseksi ja alueellisen 
uusiutuvan energiantuotannon, kuten aurinkosähkön ja -lämmön, käyt-
töönottamiseksi. Kaupunkisuunnitteluviraston tehtävät aurinkopanee-
lien asennusvaiheen ohjeistuksessa ovat vähäiset. Rakennusvalvonta-
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viraston ohjeessa on tuotu esiin seikat, jotka asennuksissa on otettava 
huomioon myös asemakaavojen ja kaupunkikuvan kannalta. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto pitää kannatettavana sitä, että yleisölle tar-
koitetut ohjeet laaditaan mahdollisimman selkeiksi ja sellaisiksi, ettei 
niiden ymmärtäminen edellytä esimerkiksi hallintotermien tai kaupungin 
prosessien aiempaa tuntemusta. 

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkisuunnitteluvirastoa antamaan 
asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 21.3.2016 mennessä.

Lisätiedot
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimisto 3.3.2016

HEL 2015-012409 T 00 00 03

Lausunto

Aurinkokeräinten luvanvaraisuus ja neuvonnan vähyys huolenaiheena

Valtuutettu Kaarin Taipale ja 18 muuta valtuutettua ovat tehneet val-
tuustoaloitteen koskien aurinkokeräinten luvanvaraisuutta ja siitä tiedot-
tamista. Aloitteessa todetaan, että Helsingissä kasvatetaan hajautet-
tuun järjestelmään perustuvaa, uusiutuvien ja paikallisten energialähtei-
den osuutta. Tätä tukee myös aurinkokeräinten hankintakustannusten 
alentuminen ja asennusten suhteellinen helppous.

Aloitteen taustalla on huoli siitä, että yksi este aurinkoenergian laajem-
malle käyttöönotolle Helsingissä saattaa olla, että monet, jotka harkit-
sevat aurinkopaneelien hankkimista, pelkäävät lupabyrokratiaa. Valtuu-
tetut esittävät, että Helen, Heka ja muut asianomaiset hallintokunnat 
(mm. Rakvv, Ksv, HKR, KiVi, kaupunginmuseo ja ATT) selkeyttäisivät, 
yhtenäistäisivät ja tehostaisivat kiinteistönomistajille, rakennuttajille ja 
rakentajille suunnattua, aurinkokeräinten asennusta koskevaa tiedotus-
ta myös luvanvaraisuuden näkökulmasta.

Aurinkoenergian edistäminen on hyvä asia

Asuntotuotantotoimisto toteaa, että valtuustoaloite on ajankohtainen ja 
oikeaan osunut. Aurinkoenergian parempaan hyödyntämiseen tähtää-
vät toimenpiteet ovat kannatettavia. Ala kehittyy nopeasti ja järjestel-
mien kannattavuus paranee. Toisaalta tässä piilee myös tehtävän to-
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teuttamisen vaikeus. Aihealue kehittyy niin nopeasti, että ohjeistuksen 
ajantasaisuuden ylläpitäminen voi muodostua vaikeaksi.

Asuntotuotantotoimisto toteaa, että aurinkoenergian hyödyntämiseen 
on olemassa erilaisia järjestelmiä ja että toimikunta viittaa vastaukses-
saan myös muihin kuin aurinkokeräinjärjestelmiin. Selvyyden vuoksi to-
dettakoon, että aurinkokeräimillä tarkoitetaan laitetta, joka muuntaa au-
ringon säteilyä teknisesti käyttökelpoiseksi lämmöksi. Aurinkopaneelilla 
tarkoitetaan laitetta, joka muuntaa auringon säteilyä sähköksi. Kehitteil-
lä on myös aurinkoilmalämpöpumppu-yhdistelmä, jossa yhdistetään 
aurinkosähköpaneeli ja aurinkokeräin. 

Asuntotuotantotoimisto toteaa myös, että kaupungin yhtenäiselle lin-
jaukselle aihealueen edistämiseksi on jatkuva tilaus. Aihealuetta on kä-
siteltykin kaupungin energiansäästöneuvottelukunnan kokouksissa mo-
nien vuosien ajan. Toimiston mielestä yhteisiä ponnisteluja aiheen 
edistämiseksi on syytä jatkaa edelleen. Seuraavassa on koottuna joita-
kin tämän hetkisiä kokemuksia:

Aurinkokeräimet eivät tarvitse toimenpidelupaa

Kuten lausuntopyynnöstä käy ilmi, aurinkokeräimen tai aurinkosähkö-
paneelin ulkoyksikön asentaminen ei edellytä toimenpidelupaa. Asunto-
tuotantotoimisto pitää tätä hyvänä. 

Aurinkokeräinten asentamisessa kuitenkin otettava huomioon asema-
kaavamääräykset ja rakentamiseen liittyvät säännökset erityisesti ra-
kenteiden turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä teknisiin ominaisuuk-
siin liittyvissä seikoissa. Tätä on myös pidettävä hyvänä asiana. 

Aiheesta löytyy rakennusvalvontaviraston sivulta yksinkertainen ohje, 
jossa kerrotaan lähinnä luvanvaraisuudesta. Teknisistä ratkaisuista ja 
niiden toteuttamisesta ohjetta ei rakennusvalvontaviraston sivuilla ole. 

Asuntotuotantotoimiston näkemyksen mukaan kertarakennuttajien oh-
jeistamiseksi rakennusvalvontaviraston sivuilla riittää yleispiirteinen oh-
je, johon olisi koottu yleiskuvaus aurinkosähköjärjestelmän hankintap-
rosessista sisältäen myös kaupunkikuvallisen ja teknisen ratkaisun 
osalta tärkeimmät huomioon otettavat kriteerit. Sen sijaan yksityiskoh-
taiset tekniset ohjeet on syytä jättää palveluntarjoajien ja tutkimus- ja 
selvityshankkeiden tiedotettavaksi. Näin siksi että ala kehittyy hyvin no-
peasti ja ohjeistusten ajantasaisuus on tärkeää ja ne voisivat osoittau-
tua vaikeasti ylläpidettäväksi.

On olennaista, että toteutusratkaisuissa mahdollistetaan monenlaiset 
ratkaisut, samalla kun vakioidun prosessin avulla huolehditaan kaupun-
kikuvallisesta laadusta ja varmistutaan toteutusten terveellisyydestä ja 
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turvallisuudesta. Yleispiirteisen ohjeen laatiminen on hyvä tehdä eri toi-
mijoiden yhteistyönä.

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) ilmastoinfo-hankkeessa on koottu 
aurinkosähköstä tietoa

Asuntotuotantotoimisto toteaa, että kertarakennuttajien ohjeistamiseksi 
on Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) Ilmastoinfo-hankkeen 
yhteydessä laadittu Aurinkosähköä kotiin -nettisivusto. Sivustoon on 
koottu yleistietoa aurinkojärjestelmän hankinnasta, toimittajista ja koke-
muksista. Sivustolla on myös linkki HSY:n karttapalveluun, josta löytyy 
arviot Helsingin ja Vantaan kattopintojen aurinkosähkön vuosituotoista 
ja paneeleiden sopivista sijoituspaikoista katoilla.

Helen ohjaa aurinkosähköjärjestelmien käyttöön

Helsingin energian internet-sivuilla neuvotaan miten taloyhtiö tai yritys 
voi tilata aurinkosähköpaneelipaketin avaimet käteen -toimituksena He-
leniltä. Aurinkokeräimiä ei tarjota. Helen Oy tuottaa kaukolämpöä ja 
sähköä yhteistuotantona. Yhteistuotantona tuotettuun energiaan sopii 
täydentäväksi energiantuotantomuodoksi hiilidioksidipäästöjen kannalta 
tarkasteltuna parhaiten juuri aurinkosähkö, ei niinkään aurinkölämpö. 
Näin siksi, että kesäkuukausina, jolloin auringosta saatava ilmaisener-
giamäärät ovat korkeimmillaan, myös lämmöntarve on alhaisimmillaan. 
Yhteistuotantolämmön korvaaminen vähentää siten myös sähkön tuo-
tantoa. Korvaavan sähkön tuotanto siirtyy siten toisaalle, tyypillisesti 
voimaloiden ajojärjestyksen mukaan lauhdevoimalaan. Lauhdevoima-
loiden CO2-päästöt ovat tyypillisesti noin 800 g/kWh, kun Helenin yh-
teistuotantosähkön osuus tuotannon CO2-päästöistä on noin 230 
g/kWh ja lämmön osuus noin 115 g/kWh. Näin ollen on aivan ymmär-
rettävää ja hyväksyttävääkin, että Helen Oy ohjaa ensisijaisesti aurin-
kosähkön hankintaan -keräinten sijaan.

Helsingin asunnot Oy ja asuntotuotantotoimisto pilotoivat aurinkosähköjärjestelmiä

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) on yhteistyössä asuntotuotan-
totoimiston (ATT) kanssa vuoden 2015 lopulla selvittänyt mahdollisuuk-
sia lisätä aurinkoenergian hyödyntämistä omissa kiinteistöissään. ATT 
on rakennuttanut viime vuosina kaksi kohdetta, joihin on toteutettu au-
rinkoenergiaratkaisu. Asunto Oy Helsingin Leonkatu 20 toteutettiin au-
rinkosähköjärjestelmä, jossa aurinkosähkö on käytetty kiinteistösäh-
köön. Heka Vallila Kangasalantielle toteutettiin aurinkolämpöjärjestel-
mä, jossa aurinkokeräimistä saadulla lämpöenergialla on lämmitetty 
käyttövettä. Lisäksi ATT:n rakennuttamassa matalaenergiakohteessa 
Heka Viikinmäki Hernepellontie 26 on varauduttu aurinkopaneelien li-
säämiseen.
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Selvitettäessä ratkaisujen onnistuneisuutta ja kannattavuutta on todettu 
aurinkopaneelien olevan helpoin ja myös taloudellisesti kannattavin au-
rinkoenergiajärjestelmä. Jos tuotettua aurinkosähköä käytetään vain 
kiinteistösähköön, järjestelmän takaisinmaksuaika ei ole järkevä (noin 
20 vuotta). Ongelmaksi muodostuu sähköenergian kallis varastointi ke-
hittymättömän akkutekniikan vuoksi. Näin ollen Heka on linjannut, että 
aurinkosähköjärjestelmiä toteutetaan ensi sijaisesti erityisasuntokohtei-
siin, joissa aurinkosähköä voidaan käyttää kiinteistösähkön lisäksi käyt-
tösähkössä ja jäähdytyksessä. Seuraavaksi on tarkoitus toteuttaa kol-
me pilottikohdetta, joista saatavien kokemusten perusteella tarkenne-
taan aurinkosähköpotentiaalilaskelmia ja kannattavien järjestelmien mi-
toittamista. Ensimmäinen pilottikohde on Malmilla osoitteessa Kivitas-
kuntie 1 sijaitseva erityisasumiskohde Antinkoti, jossa asukkaiden 
vuokraan sisältyy myös käyttösähkö.

Aurinkosähköstä lähienergiaa erilaisin toteutusratkaisuin

Asuntotuotantotoimisto toteaa, että Aalto-yliopisto on vastikään selvittä-
nyt sähköverkkoon liitettävien järjestelmien kannattavuutta. Myös tä-
män FinSolar-hankkeen selvityksen mukaan omien uusiutuvan sähkö-
energiantuotantolaitteiden toteuttaminen on kannattavaa vain siten, et-
tä niistä saatava energia voidaan hyödyntää kiinteistön sisällä. Aurinko-
sähköenergian myynti verkkoon ei ole kannattavaa vaikka siihen saisi 
30 prosentin tuen, koska sähkön pörssihinta on niin alhainen. Kannat-
tavuus edellyttää tuen lisäksi siirto- ja sähköveromaksujen välttämistä. 

FinSolar-selvityksen mukaan maailmalla suositussa energian ostosopi-
musmallissa (PPA, power purchase agreement) yritys tai kunta investoi 
aurinkoenergiajärjestelmään ja myy tuotettua energiaa kiinteistön alu-
een toimijoille kuten asukkaille, yrityksille ja muille organisaatiolle. 
Markkinaselvityksen mukaan Suomessa on jo toistakymmentä yritystä, 
jotka asentavat aurinkoenergiajärjestelmiä asiakkaille energianmyynti-
sopimuksilla. Monet näistä yrityksistä ovat pyrkineet palvelemaan myös 
taloyhtiö- ja asukasmarkkinoita. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ei 
kuitenkaan myönnä yrityksille energiatukea kohteisiin, joissa energia 
menee asukkaiden käyttöön. Tuen puute rajoittaa järjestelmien kannat-
tavuutta.

FinSolar-selvityksen mukaan potentiaalisimpia aurinkolämpöjärjestel-
mien hyödyntämiskohteita olisivat alue-, kiinteistöryhmä tai kiinteistö-
kohtaiset hybridilämpöjärjestelmät. Tyypillisesti tällaisten järjestelmien 
koot ovat 3 kW - 1000 kW:n (6000 eur - 1 M€) välissä. 

Aurinkosähköratkaisuista tarjolla potentiaaliportaali
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Monet kaupalliset toimijat tarjoavat aurinkojärjestelmien toteutukseen 
suunnittelu- ja asennuspalveluita. Palveluista on mahdollista tilata 
suunnittelua, optimointia, laitteistoja ja asennuksia. 

Vuoden 2016 alussa on lupailtu myös ilmakuvakarttoihin perustuvan 
aurinkoenergiapotentiaalin selvityspalvelua. Mainoksen mukaan palve-
lusta olisi saatavissa rakennuksen mahdollisuudet aurinkoenergian 
tuottamiseen huomioiden rakennuksen sijainti, katon muodot, suuntaus 
ja varjostuksen sekä paikalliset säätiedot. Palvelusta olisi mahdollista 
saada rakennuksen aurinkoenergian kannattavuuslaskelmat ja ympä-
ristövaikutukset.

Taustaa

Valtuustoaloite on kokonaisuudessaan seuraava:

Helsingissä kasvatetaan hajautettuun järjestelmään perustuvaa, uusiu-
tuvien ja paikallisten energialähteiden osuutta. Tätä tukee myös aurin-
kokeräinten hankintakustannusten alentuminen ja asennusten suhteel-
linen helppous. Yksi este aurinkoenergian laajemmalle käyttöönotolle 
Helsingissä saattaa olla, että monet, jotka harkitsevat aurinkopaneelien 
hankkimista, pelkäävät lupabyrokratiaa. Helsingin rakennusvalvonnan 
sivuilla Aurinkokeräimen, ilmalämpöpumpun ja jäädytyslaitteen ulkoyk-
sikön asentaminen (lokakuu 20149, jossa todetaan mm. seuraavat pe-
riaatteet:

”Tämän ohjeen mukaisesti asennettuna aurinkokeräimen, ilmalämpö-
pumpun, tai jäähdytyslaitteen ulkoyksikön asentaminen rakennukseen 
ei vaadi toimenpidelupaa rakennusvalvontavirastosta. Aurinkokeräi-
men, ilmalämpöpumpun tai jäähdytyslaitteen ulkoyksikön asentami-
seen tulee aina olla kiinteistön omistajan tai haltijan lupa… Vaikka toi-
menpiteen toteuttaminen ei vaadi lupaa, on rakentamisessa noudatet-
tava voimassa olevan asemakaavan määräyksiä ja kyseiseen rakenta-
miseen liittyviä säännöksiä. Suojelluissa rakennuksissa tulee ottaa huo-
mioon rakennussuojelusta aiheutuvat vaatimukset.

Hankkeeseen ryhtyvä vastaa myös rakenteiden turvallisuuteen ja ter-
veellisyyteen sekä teknisiin ominaisuuksiin liittyvistä seikoista. Asennus 
on suunniteltava rakennuksen luonteeseen ja kaupunkikuvaan soveltu-
vaksi.

Sijoitettaessa aurinkokeräimiä suojellun kiinteistön katolle tai kaupunki-
kuvallisesti näkyvään paikkaan käsitellään hanke kaupunkikuvallisena 
lausuntoasiana. Kaupunkikuvallisen lausuntoasian käsittelyn yhteydes-
sä kuullaan tarvittaessa ne naapurit, joiden näkymiin aurinkokeräimet 
sijoittuvat. Hakija voi kuulla itse naapurit tai kuuleminen voidaan jättää 
viranomaisen hoidettavaksi. Vaikka lupaa tai lausuntoa ei haetakaan, 
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tulee hakijan kuulla naapurit, jos hankkeella on vaikutusta naapurin 
etuun.”

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Helen, Heka ja 
asianomaiset hallintokunnat (mm. rakvv, ksv, hkr, kivi, kaupunginmu-
seo ja Att) selkeyttävät, yhtenäistävät ja tehostavat kiinteistönomistajil-
le, rakennuttajille ja rakentajille suunnattua, aurinkokeräinten asennus-
ta koskevaa tiedotusta myös luvanvaraisuuden näkökulmasta.

Lisätiedot
Ifa Kytösaho, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 32293

ifa.kytosaho(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 22.2.2016

HEL 2015-012409 T 00 00 03

Kaupunginmuseo on tutustunut Helsingin rakennusvalvontaviraston oh-
jeeseen ”Aurinkokeräimen, ilmapumpun ja jäähdytyslaitteen ulkoyksi-
kön asentaminen” (lokakuu 2014). Museo pitää hyvänä, että suojeltujen 
rakennusten osalla aurinkokeräimet edellyttävät ”kaupunkikuvallisen 
lausuntoasian” joka ei tarkoita samaa kuin rakennuslupa. Rakennusval-
vonnan opastus ja harkinta on tärkeä etenkin kantakaupungin alueella 
ja kohteissa, joissa vesikatto ja julkisivu on suojeltu asemakaavassa. 
Rakennustyyppi ja sijainti määrittävät paljolti, miten aurinkokeräimet 
luontevasti sijoittuvat rakennukseen. Esimerkiksi teollisuusrakennuksiin 
on luontevampaa sijoittaa aurinkokeräimiä kuin yksin puiston keskellä 
sijaitsevaan arvorakennukseen tai yhtenäisen kaupunkikuvan kuten 
Temppeliaukion tai Vallilan alueella. Myös asennustapa esim. lappeen 
suuntaisesti voi olla luonteva tapa sijoittaa aurinkokeräimiä. Aurinkoke-
räinten asennus ei vaadi yleensä alkuperäisiin tai niihin verrattaviin ra-
kenteisiin merkittävää puuttumista, vaan ne ovat rakenteiden päällä ja 
poistettavissa. 

Kaupunginmuseo pitää rakennusvalvontaviraston ohjetta muutoin hy-
vänä, mutta ”kaupunkikuvallinen lausuntoasia” tulisi määritellä, mitä sil-
lä tarkoitetaan. Kaupunginmuseo luottaa rakennusvalvonnan kaupunki-
kuvalliseen harkintaan. Museo ei näe tarvetta lausua aurinkokeräinten 
sijoituksesta. Kaupunginmuseolta saa kuitenkin apua ja opastusta ase-
makaavojen suojelumääräyksiin liittyen.

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

anne.makinen(a)hel.fi
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§ 173
Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2016-006919, 2016-006873, 2016-006871, 2016-006870, 2016-006869, 2016-006924, 2016-006868, 2016-
006925, 2016-006872

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 Valtuutettu Sami Muttilaisen ym. aloite terassien aukioloaikojen pi-
dentämisestä

 Valtuutettu René Hurstin ym. aloite Helsingissä asuvien, 100 vuotta 
täyttävien huomioimisesta Suomi 100-juhlavuotena

 Valtuutettu Jape Lovénin ym. aloite Vuosaarenlahden venesataman 
kehittämisestä junioritoiminta huomioiden

 Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. aloite peruskoulun toisen luokan oppi-
laiden iltapäiväkerhopaikoista

 Valtuutettu Leo Straniuksen ym. aloite rakkauden metsän perusta-
misesta

 Valtuutettu Helena Kantolan ym. aloite 200 konttiasunnon rakenta-
misesta

 Valtuutettu Mika Ebelingin ym. aloite Natsi-Saksalle luovutettujen 
kahdeksan juutalaisen muistamisesta

 Valtuutettu René Hurstin ym. aloite ilmaisista hygieniapassi koulu-
tuksista ja tenttitilaisuuksista

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 Valtuutettu Heikki Takkisen ym. aloite palkkatuella työllistettyjen jat-
kosijoittamisesta

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle val-
misteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 157
Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade konstatera att sammanträdet var lagligen 
sammankallat och beslutsfört.

Namnupprop och förhinder

Ordföranden konstaterade att förhinder för detta sammanträde har an-
mälts av de ledamöter som är antecknade som frånvarande på närva-
rolistan och att de ersättare som framgår av listan har kallats i deras 
ställe.

Laglighet och beslutsförhet

Stadsfullmäktige beslutade konstatera vilka ledamöter som anmält för-
hinder och vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrätta namnupp-
rop och konstatera att sammanträdet är lagligt och beslutsfört.

Bilagor

1 Läsnäololista

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar konstatera vilka ledamöter som anmält för-
hinder och vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrätta namnupp-
rop och konstatera att sammanträdet är lagligt och beslutsfört.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 158
Val av protokolljusterare

Beslut

På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Björn Månsson och Na-
sima Razmyar till protokolljusterare med ledamöterna Outi Alanko-Ka-
hiluoto och Sami Muttilainen 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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§ 159
Val av ersättare i social- och hälsovårdsnämndens tredje sektion

HEL 2016-005522 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1. bevilja Lotta Staffans avsked från förtroendeuppdraget som er-
sättare i social- och hälsovårdsnämndens tredje sektion

2. välja Maarit Fredlund till personlig ersättare för Jeja-Pekka Roos 
i sektionen för den mandattid som slutar vid utgången av maj 
2017.

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 Lotta Staffansin eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 30.1.2013 (§ 15) Lotta Staffans (VF) till ersätta-
re i social- och hälsovårdsnämndens tredje sektion för den mandattid 
som utgår med år 2016. Lotta Staffans anhåller 9.5.2016 om avsked 
från förtroendeuppdraget som ersättare i social- och hälsovårdsnämn-
dens tredje sektion.
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Enligt 38 § i kommunallagen (365/1995) kan den som har giltiga skäl 
avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendeval-
da 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. Den 
som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 33 § och 36 § i 
kommunallagen (365/1995).

Enligt instruktionen för social- och hälsovårdsväsendet ska ledamöter-
na och extra ledamöterna i tredje sektionen väljas från den svenska 
språkgruppen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Lotta Staffansin eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 3. jaosto
Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.05.2016 § 495

HEL 2016-005522 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää
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1. myöntää Lotta Staffansille eron sosiaali- ja terveyslautakunnan 
kolmannen jaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

2. valita Maarit Fredlundin Jeja-Pekka Roosin henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi jaostoon vuoden 2017 toukokuun lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 160
Val av nämndeman vid tingsrätten

HEL 2016-002992 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 

 bevilja Seppo Seppälä avsked från förtroendeuppdraget som nämn-
deman vid tingsrätten

 välja Piippa Heikkinen till nämndeman vid tingsrätten för den man-
dattid som slutar vid utgången av maj 2017. 

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 Seppo Seppälän eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige
Helsingin käräjäoikeus Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 13.2.2013 (36 §) Seppo Seppälä (VF) till nämn-
deman vid tingsrätten för den mandattid som utgår med år 2016. Sep-
po Seppälä anhåller om avsked från förtroendeuppdraget som nämn-
deman vid tingsrätten.
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Enligt tingsrättslagen (581/1993) väljer fullmäktige nämndemännen vid 
tingsrätten för en period som motsvarar fullmäktiges mandattid. För 
nämndemännen vid tingsrätten gäller i tillämpliga delar det som före-
skrivs om kommunala förtroendevalda.

Enligt 38 § i kommunallagen (365/1995) kan den som har giltiga skäl 
avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendeval-
da 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. Man-
dattiden för fullmäktige har genom 147 § i kommunallagen (410/2015) 
förlängts till utgången av maj 2017.

Den som väljs till nämndeman vid tingsrätten ska uppfylla de behörig-
hetskrav som anges i 6 § i tingsrättslagen (581/1993).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Seppo Seppälän eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige
Helsingin käräjäoikeus Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 30.05.2016 § 526

HEL 2016-002992 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää 
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 myöntää Seppo Seppälälle eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta sekä

 valita Piippa Heikkisen käräjäoikeuden lautamiehiksi vuoden 2017 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 161
Arrangemang för den vakanta tjänsten som biträdande stadsdirek-
tör för social- och hälsovårdsväsendet

HEL 2016-005633 T 01 01 04 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag välja 
Pia Panhelainen för uppgiften att sköta den vakanta tjänsten som biträ-
dande stadsdirektör för social- och hälsovårdsväsendet från 21.6.2016 
till 31.5.2017. 

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt att den som sköter den vakanta 
tjänsten som biträdande stadsdirektör för social- och hälsovårdsväsen-
det får en lön på 12 320,72 euro i månaden.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marju Pohjaniemi, personaldirektör, telefon: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Virkaan valittu Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige beslutade 25.5.2016 (137 §) bevilja Laura Räty av-
sked från tjänsten som biträdande stadsdirektör för social- och hälso-
vårdsväsendet räknat från 31.5.2016.
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Det är på grund av reformen av ledarskapssystemet ändamålsenligt att 
tjänster som blir vakanta när ledande tjänsteinnehavare avgår sköts 
med visstidsarrangemang.

I 16 § i instruktionen för stadsstyrelsen anges följande: Då stadsdirek-
tören eller en biträdande stadsdirektör är förhindrad och då tjänsten är 
vakant sköts uppgifterna i fråga av de direktörer som är i tjänst, på det 
sätt som stadsstyrelsen bestämmer, om inte stadsfullmäktige då tjäns-
ten är vakant eller frånvaron räcker längre än två månader förordnar en 
vikarie att handha tjänsten.

Kompetenskrav för biträdande stadsdirektörerna är enligt 17 § i instruk-
tionen för stadsstyrelsen högskoleexamen eller god förtrogenhet med 
kommunalförvaltning.

Enligt 4 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003) kan an-
ställning i ett tjänsteförhållande ske utan offentligt ansökningsförfaran-
de när det är fråga om anställning för viss tid i ett vakant tjänsteförhål-
lande. En tjänsteinnehavare kan enligt 3 § anställas för viss tid om ord-
nande av skötseln av de uppgifter som hör till ett vakant tjänsteförhål-
lande så kräver.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marju Pohjaniemi, personaldirektör, telefon: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Virkaan valittu Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 30.05.2016 § 528

HEL 2016-005633 T 01 01 04 00
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Päätös

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita Pia Panhelaisen sosiaali- ja ter-
veystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan avoimen viran hoitajaksi 
21.6.2016 alkaen 31.5.2017 asti.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että sosiaali- ja terveystointa 
johtavan apulaiskaupunginjohtajan avoimen viran hoitajan palkkaedut 
ovat 12 320,72 euroa kuukaudelta.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

30.05.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä muutti esitystään siten, että esitys ehdotetaan käsiteltäväksi 
8.6.2016 kaupunginvaltuustossa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Lasse Männistön ehdotuksesta 
esittää, että sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohta-
jan avoimen viran hoitajaksi valitaan Pia Panhelainen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen Lasse Männi-
stön vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna.

16.05.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Stadsfullmäktige 25.05.2016 § 137

HEL 2016-005633 T 01 01 04 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bevil-
ja Laura Räty avsked från tjänsten som biträdande stadsdirektör för so-
cial- och hälsovårdsväsendet räknat från 31.5.2016.
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Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det i anslutning till reformen av 
ledarskapssystemet och förvaltningsstadgan utreds om det är 
möjligt att i exempelvis stadsdirektörernas (borgmästarnas), 
kanslichefens och sektorchefernas avtal införa en karenstid, 
under vilken den anställda inte får övergå till ett företag eller en 
annan sammanslutning som konkurrerar med stadens verksam-
het eller som säljer tjänster till staden. Samtidigt kan det even-
tuella behovet av ett initiativ till utveckling av lagstiftningen utre-
das. (Yrjö Hakanen)

Behandling

25.05.2016 Enligt förslaget

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten 
René Hursti under diskussionen hade föreslagit följande hemställnings-
kläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det i anslutning till reformen av 
ledarskapssystemet och förvaltningsstadgan utreds om det är 
möjligt att i exempelvis stadsdirektörernas (borgmästarnas), 
kanslichefens och sektorchefernas avtal införa en karenstid, 
under vilken den anställda inte får övergå till ett företag eller en 
annan sammanslutning som konkurrerar med stadens verk-
samhet eller som säljer tjänster till staden. Samtidigt kan det 
eventuella behovet av ett initiativ till utveckling av lagstiftningen 
utredas.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrel-
sens förslag enhälligt.

1 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det i anslutning till reformen 
av ledarskapssystemet och förvaltningsstadgan utreds om det är möj-
ligt att i exempelvis stadsdirektörernas (borgmästarnas), kanslichefens 
och sektorchefernas avtal införa en karenstid, under vilken den anställ-
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da inte får övergå till ett företag eller en annan sammanslutning som 
konkurrerar med stadens verksamhet eller som säljer tjänster till sta-
den. Samtidigt kan det eventuella behovet av ett initiativ till utveckling 
av lagstiftningen utredas.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 44
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, 
Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Inger-
vo, Ville Jalovaara, Katriina Juva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Em-
ma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Harri Lindell, 
Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, 
Terhi Mäki, Antti Möller, Laura Nordström, Henrik Nyholm, Sara Paavo-
lainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Tuomas Ranta-
nen, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Tho-
mas Wallgren, Tuomo Valokainen, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Nej-röster: 4
Hennariikka Andersson, Seppo Kanerva, Timo Raittinen, Risto Rautava

Blanka: 34
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor 
Brettschneider, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Fat-
bardhe Hetemaj, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Pekka Ma-
juri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, 
Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana 
Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu 
Rauhamäki, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Johanna 
Sydänmaa, Ulla-Marja Urho

Frånvarande: 3
Eero Heinäluoma, Jukka Järvinen, Nasima Razmyar

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marju Pohjaniemi, personaldirektör, telefon: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 162
Miljörapport för Helsingfors stad 2015

HEL 2015-013747 T 11 00 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag an-
teckna miljörapporten för Helsingfors stad 2015.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av miljörapporten 
för Helsingfors stad 2015 att det utreds hur Helsingfors stad kan 
övergå till en rapportering om hållbar utveckling som följer trepe-
larprincipen (Triple Bottom Line) och som utom miljöaspekter 
också granskar sociala och ekonomiska aspekter. (Kaarin Taipa-
le)

  
 Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av miljörappor-

ten 2015 att konkurrensutsättningen, upphandlingen och aktörer-
na i fråga om jordmassor och infrastrukturbyggande, liksom 
också intäkterna och kostnaderna för verksamheten, läggs ut på 
stadens sidor enligt principerna om öppna data. På detta sätt går 
det också att följa konkurrensutsättningen i områdena, tjänstein-
nehavarnas direktupphandlingar och kostnadsstrukturen vid ut-
byggnaden av vår stad. (Arja Karhuvaara)

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att följande tre hemställningsklämmar hade föreslagits un-
der diskussionen:

Ledamoten Kaarin Taipale understödd av ledamoten Leo Stranius ha-
de föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av miljörapporten 
för Helsingfors stad 2015 att det utreds hur Helsingfors stad kan 
övergå till en rapportering om hållbar utveckling som följer trepe-
larprincipen (Triple Bottom Line) och som utom miljöaspekter 
också granskar sociala och ekonomiska aspekter.
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Ledamoten Arja Karhuvaara understödd av ledamoten Seija Muurinen 
hade föreslagit följande två hemställningsklämmar:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av miljörapporten 
2015 att bullerområdet för evenemangen för allmänheten i st-
rand- och vattenområden ska kartläggas. I fråga om dylika eve-
nemang och bl.a. discobåtsverksamhet är bullermätningar i de 
närliggande husen inte tillräckliga eftersom vattnet bär ljuden 
över ett större område.

  
 Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av miljörapporten 

2015 att konkurrensutsättningen, upphandlingen och aktörerna i 
fråga om jordmassor och infrastrukturbyggande, liksom också 
intäkterna och kostnaderna för verksamheten, läggs ut på sta-
dens sidor enligt principerna om öppna data. På detta sätt går 
det också att följa konkurrensutsättningen i områdena, tjänstein-
nehavarnas direktupphandlingar och kostnadsstrukturen vid ut-
byggnaden av vår stad.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrel-
sens förslag enhälligt.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstnings-
förfarande: Hemställningsklämmarna tas särskilt upp till omröstning.

1 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner ledamoten Kaarin Taipales för-
slag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen 
röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av miljörap-
porten för Helsingfors stad 2015 att det utreds hur Helsingfors stad kan 
övergå till en rapportering om hållbar utveckling som följer trepelarprin-
cipen (Triple Bottom Line) och som utom miljöaspekter också granskar 
sociala och ekonomiska aspekter.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 54
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, 
Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Laura Fin-
ne-Elonen, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veroni-
ka Honkasalo, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalo-
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vaara, Tarja Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Lau-
ra Kolbe, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkai-
nen, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn 
Månsson, Terhi Mäki, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, 
Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mar-
cus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Juk-
ka Relander, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka 
Taipale, Kaarin Taipale, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Tuomo Va-
lokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Blanka: 29
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Matti En-
roth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Seppo Kanerva, 
Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Maria Landén, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muuri-
nen, Lasse Männistö, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mari Puoskari, 
Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, 
Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Ulla-Marja Urho, Ville Ylikahri

Frånvarande: 2
Osku Pajamäki, Tuulikki Vuorinen

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Kaarin Taipales förslag till 
hemställningskläm.

2 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner ledamoten Arja Karhuvaaras 
första förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig 
klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av miljörap-
porten 2015 att bullerområdet för evenemangen för allmänheten i 
strand- och vattenområden ska kartläggas. I fråga om dylika evene-
mang och bl.a. discobåtsverksamhet är bullermätningar i de närliggan-
de husen inte tillräckliga eftersom vattnet bär ljuden över ett större om-
råde.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 27
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika 
Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Fatbardhe 
Hetemaj, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Helena Kantola, Arja 
Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Maria Landén, Hanne-
le Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse 
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Männistö, Matti Niiranen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Tatu Rau-
hamäki, Risto Rautava, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo

Blanka: 56
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Yrjö Hakanen, Jasmin Ha-
mid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, 
Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Emma Kari, Otso Ki-
vekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, 
Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Elina 
Moisio, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, 
Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Erkki Perälä, Sirpa 
Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas 
Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Mirka Vainikka, Thomas 
Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ville 
Ylikahri

Frånvarande: 2
Osku Pajamäki, Tuulikki Vuorinen

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Arja Karhuvaaras första 
förslag till hemställningskläm.

3 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner ledamoten Arja Karhuvaaras 
andra förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig 
klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av miljörap-
porten 2015 att konkurrensutsättningen, upphandlingen och aktörerna i 
fråga om jordmassor och infrastrukturbyggande, liksom också intäkter-
na och kostnaderna för verksamheten, läggs ut på stadens sidor enligt 
principerna om öppna data. På detta sätt går det också att följa konkur-
rensutsättningen i områdena, tjänsteinnehavarnas direktupphandlingar 
och kostnadsstrukturen vid utbyggnaden av vår stad.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 56
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-
Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Yrjö Haka-
nen, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holo-
painen, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, 
Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Timo 
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Laaninen, Maria Landén, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkai-
nen, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija 
Muurinen, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Sara Paavo-
lainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, 
Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, 
Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, 
Wille Rydman, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Ulla-
Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki 
Vuorinen, Anna Vuorjoki

Blanka: 28
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Jussi Chy-
denius, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Veronika Honkasalo, Sirk-
ku Ingervo, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Emma Kari, 
Kauko Koskinen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Elina Moisio, Björn Måns-
son, Terhi Mäki, Jan D Oker-Blom, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tu-
omas Rantanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, 
Mirka Vainikka, Tuomo Valokainen, Ville Ylikahri

Frånvarande: 1
Osku Pajamäki

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Arja Karhuvaaras andra för-
slag till hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Linden, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Johanna Af Hällström, miljöplanerare, telefon: 310 32044

johanna.afhallstrom(a)hel.fi

Bilagor

1 Miljörapport 2015

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Beaktandet av miljöärenden styrs av stadens strategiprogram och mil-
jöpolicy som stadsfullmäktige godkänt och av budgetanvisningarna 
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som stadsstyrelsen godkänt. Staden har dessutom flera program för 
delområden inom miljöskyddet som bidrar till att förverkliga stadens 
miljöledning. Miljöarbetet vid förvaltningarna och dottersammanslut-
ningarna stöder stadens miljöledning.

Miljörapporten för Helsingfors stad är stadskoncernens gemensamma 
rapport. I rapporten beskrivs hur stadens miljömål uppnåtts, hur sta-
dens verksamhet påverkar miljön och hur stadens miljöpolicy verk-
ställts. Förvaltningarnas svar och miljöbokföringsuppgifter är öppna da-
ta. Hela rapporten kommer att publiceras på adressen www.hel.fi/ym-
paristoraportti. Uppgifterna för rapporten, som har sammanställts och 
redigerats av miljöcentralen, har producerats av stadens alla 27 förvalt-
ningar och 4 affärsverk. I stadskoncernen ingår även 11 stiftelser och 
83 dottersammanslutningar, av vilka sammanlagt 54 levererande upp-
gifter till miljörapporten.

I det följande några viktiga punkter ur miljörapporten:

Stävjandet av klimatförändringen och anpassningen till den fick en cen-
tral roll under året. Stadsdirektören utnämnde en arbetsgrupp för att 
främja koordinering, uppföljning och genomförande av åtgärder inom 
klimatarbetet. Åt Helsingfors stads anställda grundades ett klimatnät-
verk. Stora Robertsgatan görs till en klimatgata där man kommer att ut-
veckla framtidens kolsnåla stad i samverkan med invånarna, företag 
och fastighetsägare. I slutet av år 2015 färdigställdes en utredning över 
den decentraliserade energiproduktionen och av möjligheterna att för-
bättra fastigheternas energieffektivitet. I utredningen konstaterades det 
att solelens teoretiska potential är en fjärdedel av den nuvarande elför-
brukningen och jordvärmens en tredjedel av Helsingfors byggnaders 
värmeförbrukning. År 2015 var de totala utsläppen av växthusgaser or-
sakade av Helsingfors invånare, service och industri 25 procent mindre 
än år 1990.

Årsgränsvärdet för kvävedioxid enligt EU:s luftkvalitetsdirektiv över-
skrids i Helsingfors centrum och eftersom tilläggstiden gick ut 1.1.2015 
måste staden göra upp en ny luftvårdsplan före slutet av år 2016. På 
Backasgatan installerade HRM i februari 2016 en ny permanent super-
mätstation för luftkvalitet, som ännu noggrannare kan mäta hur trafikut-
släppen påverkar stadsluftens kvalitet.

Det internationella storevenemanget Gymnaestrada synliggjorde på ett 
tydligt vis miljöaspekterna och evenemanget beviljades Ekokompass-
certifikatet. Miljöcentralens Ekokompassen-system auditerades för sin 
del redan för sin andra treårsperiod i december 2015, och den 
mångsidiga servicecentralen i Kinaborg använde i sin första enhet för 
social- och hälsovårdsverket Ekokompassen-miljöledningssystemet. 
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Högholmens djurpark siktar på att vara kolneutral år 2050. Ekokompas-
sen-systemet som auditerades i maj 2016 kommer att vara ett starkt 
stöd i detta arbete. Miljökriterier för evenemang togs i bruk år 2015 i 
Helsingfors, Esbo och Vanda. I Helsingfors beviljades tre evenemang 
en rabatt på 30 procent på områdets hyra i utbyte mot en auditering av 
Ekokompassen evenemang-systemet. Näringslivets och Helsingfors 
stads Klimatpartner-nätverk växte med 12 nya medlemmar. Till Klimat-
partner-nätverket har hittills 52 organisationer slutit sig.

Mängden resenärer vid uddens gräns under en höstvardag och i 
morgontrafiken mot centrum ökade i kollektivtrafiken men minskade i 
personbilar. Cykling fortsatte växa. Trafiksystemplanen för Helsingfors-
regionen (HLJ2015) godkändes i mars 2015. Det viktigaste i den är att 
öka regionens effektivitet och konkurrensförmåga genom att satsa på 
kollektivtrafikens stamnät och servicenivå samt framhäva rollen av 
gångtrafik och cykling i trafiksystemet.

Nästan 40 procent av Helsingforsborna bor i områden där bullernivån 
från vägtrafiken dagtid överskrider riktvärdesnivån på 55 dB. En guide 
gjordes upp i samarbete mellan kommunerna i huvudstadsregionen, i 
vilken det ges anvisningar för hur en fastighet kan bekämpa trafikbuller. 
Riktlinjerna för avslutningstider för konserter blev färdiga i januari 2016. 
I dem fastställs det maximala antalet konserter som avslutas efter kl. 22 
skilt för varje plats.

Miljöcentralen uppföljer havsområdet i enlighet med Huvudstadsregio-
nens program för samordnad recipientkontroll av havsområdet. År 2015 
har inga betydande förändringar observerats i havsområdets skick och 
blågrönalger har inte blivit vanligare utanför Helsingfors. Handlingspro-
grammet som hör till Östersjöutmaningen verkställs av 13 förvaltningar. 
Nya åtgärder är bland annat projekt som inletts tillsammans med 
Helsingfors universitet och Vattenskyddsföreningen för Vanda å och 
Helsingforsregionen rf om snö som transportör av litet plastavfall samt 
hästhagar som källa till näringsbelastning. Det första Strandtalkot ägde 
rum vid Gammelstadsforsen i april 2015 i samarbete med byggnads-
kontorets parkfadderverksamhet.

Enligt de nya internationella indikatorerna för biologisk mångfald i ur-
ban miljö (CBI) har Helsingfors fortfarande kvar mycket av sin ur-
sprungliga naturmiljö och många rekreationsområden i relation till 
mängden invånare. Däremot är endast en liten del av naturområdena 
skyddade och det ekologiska nätverket av naturområden splittrat. I 
Helsingfors naturskyddsprogram 2015–2024 och i utredningen av 
skogsnätverket föreslogs 47 nya naturskyddsområden. Miljönämnden 
godkände i april 2015 riktlinjerna för främmande arter (2015–2019). 
Nämnden för allmänna arbeten godkände i november 2015 riktlinjerna 
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för gröna tak, enligt vilka Helsingfors vill profilera sig som föregångare i 
Finland inom bygget av gröna tak.

Bland de mest betydande saneringsobjekten vad gäller förorenad mark 
var det före detta maskinverkstadsområdet i Böle som ska omdispone-
ras för bostadsbruk samt områdena i Fiskehamnen och på Busholmen 
som inte längre används för hamnverksamhet. Förorenat jordmaterial 
och sediment som innehåller skadliga ämnen sanerades under 2015 
totalt 70 800 ton av vilken mängden förorenad mark var ungefär 36 800 
ton. År 2015 levererades ingen ren överloppsjord till utomstående mot-
tagningsplatser. All jord utnyttjades för de egna objekten eller mellan-
lagrades i väntan på senare användning.

Miljönätverket för anskaffningar har ökat samarbetet mellan förvaltning-
arna och informationsutbytet mellan de som ansvarar för stadens an-
skaffningar. Gruppen publicerade en guide för hållbara anskaffningar 
hösten 2015.

Koordinerad hantering av schaktmassor och utnyttjande av dem mins-
kar på behovet av transport och de utsläpp som transporten orsakar. 
Genom att utnyttja schaktmassor har man år 2015 genom att minska 
på transporterna sparat 2,1 miljoner liter bränsle, vilket motsvarar 5 175 
ton CO2. De ekonomiska besparingarna uppgick till ungefär 10 miljoner 
euro. Platsen som utnyttjade mest massa var soptippen vid Nordsjö.

Under år 2015 deltog nästan 78 000 stadsbor i olika miljöfostrande 
evenemang såsom naturskolor, naturutflykter, öäventyr, temaveckor, 
miljöutbildningar, skolelevskonferenser, publikevenemang med miljöte-
ma, vårstädningsevenemang och parkpromenader. Över 150 000 
stadsbor erhöll klimat- och energirådgivning.

Miljökostnaderna som baserar sig på Helsingfors stads egen verksam-
het var 71 miljoner euro (1,7 % av verksamhetsutgifterna). De största 
kostnaderna för staden var de kostnader som orsakats av rengöringen 
och avfallshanteringen (29 %) i olika områden samt kostnader för främ-
jandet av miljövänlig transport (20 %). Miljöinvesteringarna var sam-
manlagt 62 miljoner euro (10,9 procent av investeringarna i anlägg-
ningstillgångar). Miljöintäkterna var 7 miljoner euro (0,7 procent av 
verksamhetsintäkterna).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Linden, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Johanna Af Hällström, miljöplanerare, telefon: 310 32044

johanna.afhallstrom(a)hel.fi
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Bilagor

1 Miljörapport 2015

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 30.05.2016 § 529

HEL 2015-013747 T 11 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin ym-
päristöraportin vuodelta 2015.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Johanna Af Hällström, ympäristösuunnittelija, puhelin: 310 32044

johanna.afhallstrom(a)hel.fi
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§ 163
Projektplan för renovering i Helsingin kielilukios byggnad

HEL 2015-010536 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag god-
känna projektplanen 29.3.2016 för renovering i Helsingin kielilukios 
byggnad. Projektet får omfatta högst 5 263 m² bruttoyta, och byggkost-
naderna får uppgå till högst 12 350 000 euro exklusive mervärdesskatt i 
kostnadsnivån i december 2015.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Hankesuunnitelma liitteineen 29.3.2016

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

En omfattande teknisk och funktionell renovering genomförs i byggna-
den vid Kajaneborgsvägen 10 (tomten 45063/3), där Helsingin kielilukio 
arbetar.

Renoveringen går ut på att byggnadens skal ska repareras grundligt, 
de installationstekniska systemen bytas ut så att de svarar mot dagens 
behov och krav och ett nytt ventilationsrum byggas på taket.

Den inre dispositionen i byggnaden görs klarare så att lokalerna funge-
rar effektivare för studierna i deras nuvarande form, likaså för det öka-
de antalet elever. Ändringarna genomförs utifrån den ursprungliga mo-
dellen med två korridorer, och de bärande konstruktionerna förblir 
närapå oförändrade. 

Föredragandens motiveringar
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Varför projektet är nödvändigt

Skolbyggnaden är från 1968 och uppfördes för Puotinharjun oppikoulu. 
För närvarande används den av Helsingin kielilukio och av Helsingin 
aikuislukio, som har sitt verksamhetsställe i östra Helsingfors där. Anta-
let elever är ca 575. Enligt gällande beslut ska byggnaden vara skol-
byggnad också i framtiden.

Byggnaden kräver en teknisk renovering. Den grundläggande lokallös-
ningen fungerar däremot fortfarande och omfattas inte av renovering-
en. Den inre dispositionen görs klarare så att lokalerna fungerar bättre 
för gymnasiestudierna i deras nuvarande form.

Matsalen och köket byggs ut eftersom de har blivit för små för det öka-
de antalet elever. Administrationen koncentreras till ett och samma 
ställe, omklädningsrummen i anslutning till gymnastiksalen görs mer 
praktiska, och undervisningslokalerna utrustas så att de svarar mot må-
len i den nya läroplan som börjar tillämpas hösten 2016. Klassrum för 
studentskrivningar ordnas i enlighet med anvisningar från utbildnings-
verket. 

Skolgården utvecklas så att den lockar till utevistelse och blir tryggare, 
trivsammare och tillgängligare.

Projektets omfattning

Totalyta            5 263 m²

Våningsyta       4 911 m²

Lägenhetsyta   4 594 m²

Det är fråga om en effektiv yta på 3 432 m², vilket motsvarar 6,6 m² per 
elev (minimiantal elever 521).

Teknisk och ekonomisk motivering

De tidstypiska konstruktionerna i byggnadens skal utgör enligt vad man 
nu vet en risk för inomhusluften som ökar i takt med att materialen åld-
ras. En stor del av konstruktionerna i bottenbjälklaget på marken, ytter-
väggarna och översta bjälklaget byts ut för att situationen ska bli bättre. 
Byggnaden får i samband med detta mer värmehållfasta konstruktio-
ner, vilket gör att energieffektiviteten ökar. 

De installationstekniska systemen närmar sig slutet på sin livslängd. 
Ventilations-, vatten- och avlopps- och elsystemen byts därför ut så 
gott som helt. Ett nytt ventilationsrum byggs på taket, ungefär mitt på 
byggnaden.
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Våningarna är så låga att ventilationskanaler med stor diameter inte 
kan användas. Det planerade systemet baserar sig därför på flera 
mindre ventilationsenheter, tack vare vilket kanalstorlekarna kan vara 
måttliga. Denna lösning gör att ventilationen bättre tillgodoser dagens 
behov. Tillsammans med elsystemen baserade på närvaro bidrar lös-
ningen dessutom till att energisparmålen nås. 

Energiförbrukningen minskar i och med renoveringen kalkylmässigt 
med 40 %. Energieffektivitetsklassen förbättras från E till C.  

Maximipris för projektet

Maximipriset för projektet är 12 350 000 euro exklusive moms enligt en 
beräkning gjord av fastighetskontorets lokalcentral. Beloppet motsvarar 
2 346 euro/m² bruttoyta och 2 688 euro/m² lägenhetsyta exklusive 
moms.

Kostnaderna för projektet uppgår till 23 704 euro per elevplats exklusi-
ve moms (minimiantal elever 521).

Kostnaderna har beräknats utifrån prisnivån i december 2015.

Lokalkostnader för användaren

Utbildningsverket har för närvarande en hyra på 60 188 euro i måna-
den för lokalerna. Årshyran blir då 722 264 euro. Månadshyran motsva-
rar 13,10 euro/m² lägenhetsyta, varav 9,60 euro är kapitalhyra och 
3,50 euro underhållshyra.

Månadshyran för lokalerna beräknas i framtiden uppgå till 107 960 euro 
och årshyran därmed till 1 295 520 euro. Månadshyran motsvarar 
23,50 euro/m² lägenhetsyta, varav 19,70 euro är kapitalhyra och 
3,80 euro underhållshyra. Denna underhållshyra baserar sig på nivån 
år 2016.

Lägenhetsytan, 4 594 m², utgör grund för hyran. Avkastningskravet är 
3 % och avskrivningstiden 30 år. Den slutliga hyran bestäms enligt de 
faktiska kostnaderna och de underhållskostnader som gäller när bygg-
naden är klar.

Utbildningsnämnden beslutade 19.4.2016 (62 §) ge ett utlåtande till 
fastighetsnämnden där den tillstyrker projektplanen 29.3.2016 för reno-
vering i Helsingin kielilukios byggnad.

Finansiering

Projektet har tidsangivelsen 2018–2019 i byggnadsprogrammet för 
husbyggnadsprojekt i stadens budget. Ett anslag på 11 000 000 euro 
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är reserverat för projektet. Finansieringen kommer att föreslås bli kom-
pletterad i byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt för åren 
2017–2026.

Genomförande

Den översiktliga planeringen och bygglovsuppgifterna ska skötas år 
2016, och genomförandet ska planeras och byggandet förberedas mel-
lan utgången av år 2016 och utgången av år 2017. 

Det har planerats att byggarbetena ska inledas i början av år 2018, och 
projektet beräknas bli slutfört sommaren 2019.

Fastighetskontorets lokalcentral är byggherre för projektet och under-
håller fastigheten.

Tillfälliga lokaler

Som tillfälliga lokaler används lokaler vid Sturegatan 2 där yrkeshög-
skolan Diakonia tidigare arbetat. Byggnaden ägs av fastighetskontorets 
lokalcentral.

Medan byggarbetena utförs betalar utbildningsverket en hyra som är li-
ka stor som den nuvarande. Det belopp med vilket kostnaderna för de 
tillfälliga lokalerna och för ändringar i dem överstiger denna hyra foga-
des till investeringskostnaderna för projektet när den slutliga hyran be-
räknades. Det överstigande beloppet beräknas uppgå till 530 000 euro.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Hankesuunnitelma liitteineen 29.3.2016

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kiinteistölautakunta
Opetuslautakunta

Beslutshistoria
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Kaupunginhallitus 23.05.2016 § 500

HEL 2015-010536 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 29.3.2016 päivätyn Helsingin ki-
elilukion perusparannusta koskevan hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen enimmäislaajuus on 5 263 brm² ja että rakentamiskustannus-
ten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 12,35 miljoonaa euroa jou-
lukuun 2015 kustannustasossa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Opetuslautakunta 19.04.2016 § 62

HEL 2015-010536 T 10 06 00

Lausunto

Opetuslautakunta antoi puoltavan lausunnon kiinteistölautakunnalle 
Helsingin kielilukion perusparannuksen 29.3.2016 päivätystä hankesu-
unnitelmasta.

Esittelijä
linjanjohtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Eeva Jalovaara, projektiarkkitehti, puhelin: 310 79657

eeva.jalovaara(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 07.04.2016 § 141

HEL 2015-010536 T 10 06 00

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 29.3.2016 päivätyn 
Helsingin kielilukion perusparannusta koskevan hankesuunnitelman hy-
väksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 5 263 brm² ja että 
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rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 12,35 
miljoonaa euroa kustannustasossa joulukuu 2015.

Esitys tehdään ehdolla, että opetuslautakunta antaa puoltavan lausun-
non hankesuunnitelmasta.

Samalla kiinteistölautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tila-
keskuksen jatkamaan hankkeen suunnittelua hankepäätöstä odotta-
matta.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Juha Aaltonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 21008

juha.aaltonen(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi
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§ 164
Trafikplan för Atlantbågen

HEL 2014-014704 T 08 00 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag god-
känna trafikplanen för detaljplaneområdet Atlantbågen på Busholmen 
(stadsplaneringskontorets trafikplaneringsavdelnings ritning 6524-1) 
som underlag för den fortsatta beredningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Sijaintikartta
2 Piirustus 6524-1

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helsingin seudun liikenne Förslagstext

Förbud mot sökande av ändring, 
beredning eller verkställighet

Helsingin satama Förslagstext
Förbud mot sökande av ändring, 
beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Stadsplaneringskontoret utarbetade parallellt ett förslag till detaljpla-
neändring för Atlantbågen (nr 12331) och en trafikplan för detta område 
(ritning 6524-1). Det som detaljplanen möjliggör i fråga om gång-, cy-
kel-, kollektiv- och biltrafik finns med i trafikplanen. De beräknade kost-
naderna för trafiknätet uppgår sammanlagt till ca 14–18 mn euro, varav 
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ca 9–13 mn euro hänför sig till Atlantbron. Kostnaderna för Atlantbron 
preciseras utifrån de lösningar som väljs under den fortsatta planering-
en. Kostnadskalkylen omfattar inte kostnaderna för en spårväg, upp-
skattningsvis ca 4,8 milj. euro. Affärsverket trafikverket står för dessa 
kostnader.     

Föredragandens motiveringar

Utgångspunkter

Stadsplaneringsnämnden godkände 16.12.2014 ett förslag till detaljpla-
neändring för Atlantbågen och en därtill hörande preliminär trafikplan 
för området (ritning 6381-2).

Stadsfullmäktige godkände förslaget till detaljplaneändring för Atlantbå-
gen i december 2015. Förslaget till trafikplan för Atlantbågen (ritning 
6524-1) följer detaljplanen. Området i trafikplanen har förstorats så att 
det nu omfattar Atlantgatan ända till Stillahavsgatans förlängning. At-
lantgatan går på Atlantbron över den nuvarande hamnbassängen. Tra-
fikplanen har dessutom preciserats i någon mån.

Atlantbågen gränsar i väster till västra delen av detaljplaneområdet Ut-
terkajen, som ingår i en trafikplan godkänd av stadsplaneringsnämnden 
16.9.2014 (ritning 6278-2), och till detaljplaneområdet Melkökajen, som 
började planläggas hösten 2015. En detaljplan för Busholmens passa-
gerarhamn sydost om Atlantbågen är under arbete. I norr och öster 
gränsar Atlantbågen till Västrahamnsgatan. Den del av Västrahamns-
gatan som ligger mellan Atlantgatan och Godahoppsgatan hör till de-
taljplaneområdet Busholmsklippan och Sandholmen och är under 
byggnad. Västrahamnsgatan hör söder om Godahoppsgatan till detalj-
planeområdet Busholmens idrottspark. Stadsfullmäktige godkände hös-
ten 2015 ett förslag till detaljplaneändring för idrottsparken. En trafik-
plan för Västrahamnsgatan och Godahoppsgatan behandlades av 
stadsplaneringsnämnden 8.12.2015.    

Trafikplan

Gång- och cykeltrafik

Atlantgatan är en del av nätet av huvudstråk för cykeltrafik och plane-
ras få enkelriktade cykelbanor eller cykelfält. I korsningarna blir cykel-
banorna cykelfält i samma plan som körbanan. På tomtgatorna använ-
der cyklisterna körbanan. 

I Godahoppsparken, som planlagts tidigare, finns ett stråk för gång- 
och cykeltrafik som löper i nordsydlig riktning och ansluter till norra de-
len av parken genom en bro över Västrahamnsgatan. Stråket hör till 
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nätet av supercykelvägar. Det ansluter i södra delen av Godahoppspar-
ken via Azorergränden och Atlantgatan till detaljplaneområdet Melköka-
jen och likaså till gatuområdet Melkökajen, som begränsar Goda-
hoppsparken i söder. 

Dessutom dras det genom Godahoppsparken ett stråk för gång- och 
cykeltrafik från det håll där Bermudagränden i detaljplaneområdet Ut-
terkajen ligger. Stråket går via Godahoppsgränden till Västrahamnsga-
tan. Melkökajen kan också användas som stråk för gång- och cykeltra-
fik från Atlantgatan till Västrahamnsgatan och vidare till idrottsparken. 
Det går att korsa Atlantgatan under denna tack vare Melkökajen.  

Kollektivtrafik

Atlantgatan får en spårväg mitt på gatan, separat från fordonstrafiken. 
Det blir en hållplats mellan Kanariegränden och Azorergränden. Håll-
platsen dimensioneras för två vagnar. Tre spårvagnslinjer passerar 
den. Spårvagnarna kommer att svänga från Atlantgatan till ett vändspår 
i detaljplaneområdet Melkökajen.  

Motorfordonstrafik

Detaljplaneområdet Atlantbågen är anslutet till gatunätet på Busholmen 
genom Atlantgatan och Västrahamnsgatan. Atlantgatan, som löper i 
västra kanten av detaljplaneområdet, slingrar sig runt västra delen av 
Busholmen och är lokal matargata. Gatuområdet för Atlantgatan är ca 
35 m brett. Atlantgatan korsar Ahtibassängen på en ca 100 m lång bro. 
Det är möjligt att ordna trafik med sjöbussar som går under bron till 
bassängsidan.  

Kanariegränden och Azorergränden, som ansluter till Atlantgatan, är 
tomtgator. Västrahamnsgatan utmed östra kanten av detaljplaneområ-
det Atlantbågen är lokal matargata på Busholmen. Västrahamnsgatan 
ingår i detaljplanen för Busholmens idrottspark. 

När hela Busholmen är färdigt trafikeras Atlantgatan av ca 2 000–7 000 
fordon per dygn och Västrahamnsgatan av ca 6 000. De som kör till 
Västra terminalen väljer i första hand Mechelingatan och Stillahavsga-
tan. Trafiken till hamnen via Crusellbron fördelar sig mellan Västra-
hamnsgatan och Atlantgatan. Fordonstrafiken till tomtgatorna i detalj-
planeområdet Atlantbågen är obetydlig.

Parkering

Bilplatserna för AK-kvarteren i väster (20828 och 20829) förläggs under 
ett däck, och körningen dit sker från Kanariegränden och Azorergrän-
den. Bilplatserna för AK-kvarteret i öster (20830) förläggs till ett parke-
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ringshus norr om kvarteret, och körningen dit sker från Västrahamnsga-
tan. Det blir sammanlagt ca 340 bilplatser i parkeringshuset. Bilplatser-
na för AKS-kvarteret förläggs till själva kvarteret, och körningen dit sker 
från Västrahamnsgatan. Besöksparkeringen ordnas i form av avgiftsbe-
lagda bilplatser utmed gatorna i området.

Service- och räddningsvägar

Området ansluts till sopsugsystemet på Busholmen, vilket gör att av-
fallshanteringen orsakar mindre trafik än normalt. Servicekörning in i 
kvarteren och till gårdsplanerna blir möjlig. Servicekörningen till små af-
färs- och butikslokaler sker huvudsakligen från gatuområden. Ser-
vicekörning är tillåten på Godahoppsgränden och Melkökajen. När det 
blir klart hurdana servicebehoven är kan gatuområde efter övervägan-
de reserveras för lastning.

Räddningsvägar, normativa lyftplatser och gatuområden tänkbara för
en lyftplats är angivna i en till detaljplanebeskrivningen för Atlantbågen
fogad plan med riktlinjer för räddningsvägar.

Kostnader, utlåtanden, fortsatta åtgärder och genomförande

De beräknade kostnaderna för gator och trafikområden uppgår sam-
manlagt till ca 14–18 mn euro, varav ca 9–13 mn euro hänför sig till At-
lantbron. Kostnaderna för Atlantbron preciseras utifrån de lösningar 
som väljs under den fortsatta planeringen. Kostnadskalkylen omfattar 
inte kostnaderna för muddrings-, utfyllnads- och strandkonstruktionsar-
beten vid passagerarhamnen och inte heller kostnaderna för en spår-
väg. Affärsverket trafikverket står för spårvägskostnaderna, som beräk-
nas uppgå till ca 4,8 milj. euro.

Byggnadskontoret har (26.2.2016) ingenting att invända mot trafikpla-
nen för Atlantbågen. Gatuplanerna baserar sig på trafikplanen och har 
utarbetats i samråd med stadsplaneringskontoret. Affärsverket trafik-
verket har påpekat vissa saker, och dessa kan beaktas under den mer 
ingående gatuplaneringen. Stomljudet och vibrationerna från spårvä-
gen ska enligt detaljplanen för Atlantbågen, nr 12331, beaktas när 
byggnaderna planeras. Balkonginglasning är ett sätt att förhindra att 
bullret hörs i bostäderna. De detaljer som gäller körvägar och lyftplatser 
för räddningsfordon ska också beaktas under den fortsatta planeringen. 
Helsingfors Hamn Ab och samkommunen Helsingforsregionens trafik 
har inte gett något utlåtande. 

Gatorna kommer att anläggas i takt med att området bebyggs i enlighet 
med markanvändningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Sijaintikartta
2 Piirustus 6524-1

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helsingin seudun liikenne Förslagstext

Förbud mot sökande av ändring, 
beredning eller verkställighet

Helsingin satama Förslagstext
Förbud mot sökande av ändring, 
beredning eller verkställighet

För kännedom

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Rakennusvirasto
Liikennelaitos -liikelaitos
Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.05.2016 § 498

HEL 2014-014704 T 08 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Jätkäsaaren Atlantinkaaren alu-
een liikennesuunnitelman (kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnit-
teluosaston piirustus 6524-1) jatkovalmistelun pohjaksi.

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö 26.2.2016

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
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Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Rakennusvirasto 26.2.2016

HEL 2014-014704 T 08 00 00

Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa Atlantinkaaren liikennesuun-
nitelmasta.

Katusuunnitelmat on laadittu liikennesuunnitelman mukaisesti yhtei-
styössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.

Lisätiedot
Kati Kiyancicek, projektinjohtaja, puhelin: 310 64734

kati.kiyancicek(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.12.2015 § 396

HEL 2014-014704 T 08 00 00

Hankenro2361_2

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle Atlantinkaa-
ren alueen liikennesuunnitelman (piirustus 6524-1) hyväksymistä.

16.12.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Anna Nervola, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37135

anna.nervola(a)hel.fi
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§ 165
Trafikplan för Sandvikskajen, Docksgatan och Eirastranden

HEL 2014-002239 T 08 00 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag god-
känna trafikplanen för Sandvikskajen, Docksgatan och Eirastranden 
(stadsplaneringskontorets trafikplaneringsavdelnings ritning 6471-7) 
som underlag för den fortsatta planeringen.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Arja Karhuvaara understödd av ledamoten 
Pia Pakarinen under diskussionen hade föreslagit följande hemställ-
ningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av trafikplanen för 
Sandvikskajen, Docksgatan och Eirastranden att staden följer 
hur trafikarrangemangen inverkar på hur Rödbergsborna och 
invånarna i södra Helsingfors rör sig. Detta kan genomföras lätt 
som ett invånarmöte eller som temarespons på stadens webbsi-
dor.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrel-
sens förslag enhälligt.

4 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner ledamoten Arja Karhuvaaras för-
slag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen 
röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av trafikpla-
nen för Sandvikskajen, Docksgatan och Eirastranden att staden följer 
hur trafikarrangemangen inverkar på hur Rödbergsborna och invånarna 
i södra Helsingfors rör sig. Detta kan genomföras lätt som ett invånar-
möte eller som temarespons på stadens webbsidor.
NEJ-förslag: Motsätter sig
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Ja-röster: 40
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elo-
nen, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Nuutti Hyttinen, Helena Kanto-
la, Tarja Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Maria Landén, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Silvia 
Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Män-
nistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelko-
nen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rau-
hamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Kaarin Taipale, 
Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Blanka: 43
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, 
Jussi Chydenius, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasa-
lo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Emma 
Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Ot-
to Lehtipuu, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Elina Moisio, Terhi 
Mäki, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, 
Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, 
Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Jo-
hanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Heikki Takkinen, Mirka Vainikka, Tho-
mas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Ville Ylikahri

Frånvarande: 2
Eero Heinäluoma, Osku Pajamäki

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Arja Karhuvaaras för-
slag till hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Sijaintikartta
2 Piirustus 6471-7
3 Vuorovaikutusraportti
4 Vuorovaikutusraportin liitteet

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag
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Utdrag Bilagor till utdrag
Helsingin seudun liiikenne Förbud mot sökande av ändring, 

beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

En trafikplan har utarbetats för Sandvikskajen söder om Bulevarden, 
för Docksgatan och för Eirastranden. En spårväg till Ärtholmen är angi-
ven i trafikplanen, och den nya markanvändningen i detaljplaneområdet 
Docksstranden är beaktad där. En översiktsplan utarbetas för spårvä-
gen till Ärtholmen i samband med beredningen av en delgeneralplan 
för Ärtholmen. Översiktsplanen blir klar hösten 2016. Att trafikplanen 
baserar sig på att en spårväg ska byggas är i överensstämmelse med 
samkommunen Helsingforsregionens trafiks (HRT) linjenätsplan för 
spårvagnstrafiken. 

Spårvägen planeras få ett eget körfält mitt på gatorna. Det blir hållplat-
ser vid Docksskvären och söder om korsningen Docksgatan/Ärtholms-
gatan. Antalet körfält för biltrafik på gatorna förblir i stort sett oförändrat. 
Gatorna planeras få ett enkelriktat cykelfält på vardera sidan. De beräk-
nade kostnaderna för trafikomläggningen uppgår sammanlagt till ca 
15,1 mn euro, varav ca 9,1 mn euro hänför sig till gatubyggandet. Åter-
stoden på ca 6 mn euro hänför sig till spårvägsbyggandet, och då ingår 
en ny likriktarstation. Målet är att trafikomläggningen ska slutföras år 
2018 och att gatubyggandet ska samordnas med byggandet i detaljpla-
neområdet Docksstranden. 

Föredragandens motiveringar

Utgångspunkter

En trafikplan har utarbetats för Sandvikskajen söder om Bulevarden, 
för Docksgatan och för Eirastranden. En spårväg till Ärtholmen är angi-
ven i trafikplanen, och den nya markanvändningen i detaljplaneområdet 
Docksstranden är beaktad där. Trafikplanen omfattar ett gatuavsnitt på 
ca 1,1 km.

Enligt den av samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) utarbe-
tade och godkända linjenätsplanen för spårvagnstrafiken ska spårvagn 
6 börja svänga söderut från västra ändan av Bulevarden och gå på 
Sandvikskajen, Docksgatan och Eirastranden mot Ärtholmen. Senare 
förlängs spårvägen ända till södra spetsen av Ärtholmen. Spårvagn 6 
går nu från Bulevarden till Kalavagatan och kan i undantagsfall göra 
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detta också i framtiden. En tillfällig vändplats har planerats på norra de-
len av Ärtholmen. De beräknade kostnaderna uppgår till ca 1 mn euro. 
Vändplatsen ingår inte i kostnadskalkylen för den aktuella trafikplanen. 
En översiktsplan utarbetas för spårvägen till Ärtholmen i samband med 
beredningen av en delgeneralplan för Ärtholmen. Översiktsplanen blir 
klar hösten 2016. Att trafikplanen baserar sig på att en spårväg ska 
byggas är i överensstämmelse med linjenätsplanen.

Sandvikskajen, Docksgatan och Eirastranden hör till huvudnätet för cy-
keltrafik i innerstaden. För trafiksäkerhetens och flytets skull planeras 
cykeltrafiken bli enkelriktad på de gatuavsnitt som ska läggas om. 

Sandvikskajen är utifrån gatuklassificeringen regional matargata. Det-
samma gäller för Docksgatan fram till korsningen Docksgatan/Fabriks-
gatan. Södra delen av Docksgatan är lokal matargata, likaså Eirastran-
den. Biltrafiken väntas öka på de nämnda gatorna eftersom markan-
vändningen i de närmaste områdena blir effektivare. Sandvikskajen tra-
fikeras för närvarande av ca 16 500–21 000 fordon per dygn och 
Docksgatan av ca 5 500–12 500. Ärtholmens kryssningshamn och snö-
tipp gör att matargatorna också har tung trafik. Enligt prognoserna 
kommer Sandvikskajen år 2035 att trafikeras av ca 21 000–28 000 for-
don per dygn, Docksgatan av ca 10 000–19 000 och Eirastranden av 
ca 11 000. 

Trafikplan

Spårvägen får ett eget körfält mitt på Sandvikskajen, Docksgatan och 
Eirastranden. Dessutom får västra ändan av Bulevarden ett separat 
kort spårvagnsfält, vilket underlättar signalregleringen i korsningen. Det 
blir hållplatser på Docksgatan, närmare bestämt vid Docksskvären och 
söder om korsningen Docksgatan/Ärtholmsgatan. Busshållplatsen vid 
Sandvikskajen, söder om korsningen Sandvikskajen/Bulevarden, får 
vara kvar.  

Korsningarna Sandvikskajen/Bulevarden, Sandvikskajen/Maltgatan och 
Docksgatan/Fabriksgatan förblir signalreglerade. Korsningen Docksga-
tan/Eirastranden är i trafikplanen en rondell med spårvagnssignaler.

Körfältskapaciteten för biltrafik på gatorna förblir i stort sett densamma 
som nu. Det separata körfält som för närvarande viker av söderifrån 
från Sandvikskajen till Bulevarden försvinner i samband med omlägg-
ningen. Korsningen Docksgatan/Fabriksgatan får ett körfält för vänster-
sväng från Docksgatan för att det ska gå lättare att svänga norrifrån. 
Vänstersvängar begränsas på Sandvikskajen och Docksgatan ef-
tersom spårvagns- och biltrafiken då flyter bättre. Korsningarna Docks-
gatan/Sjömansgatan och Docksgatan/Speranskijvägen/Ärtholmsgatan 
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är korsningar med ensidig anslutning, och bara högersvängar från tvär-
gatorna är tillåtna.  

Besöksparkeringen ordnas i form av avgiftsbelagda bilplatser utmed 
Docksgatan och söder om servicestationen. Bilplatserna utmed Docks-
gatan kan vid behov betecknas som lastplatser. Det är möjligt att för-
lägga ett hotell till detaljplaneområdet Docksstranden. De närbelägna 
bilplatserna kan användas för angöringstrafik till hotellet. Det går att 
stanna med bilen vid Sandvikskajen 5, på skiljeremsan mellan cykelba-
nan och gångbanan. De bilplatser som försvinner genom trafikomlägg-
ningen ersätts med platser i en parkeringsanläggning i detaljplaneom-
rådet Docksstranden. Möjligheterna till ersättande bilplatser i området 
för byggtiden utreds i samband med att byggandet samordnas.

Gatorna planeras få ett cykelfält på vardera sidan. Cykelfälten ansluter 
till de befintliga i korsningen Sandvikskajen/Bulevarden. Trafikplanen är 
sådan att ett enkelriktat cykelfält från korsningen västerut till norra kan-
ten av Sandvikskajen senare kan planeras utifrån målen för cykelnätet. 
Sandviksgatan ska enligt målen för cykelnätet få ett enkelriktat cykelfält 
söderut. 

Gångbanorna blir minst 2,5 m breda. När det gäller mindre gator fort-
sätter gångbanorna över gatorna i korsningsområdena, vilket under-
stryker att bilisterna har väjningsplikt mot fotgängare.

Konsekvenser av trafikplanen

Den nya spårvagnslinjen betjänar västra delen av södra Helsingfors 
och senare Ärtholmen, efter att området byggts ut i enlighet med den 
nya markanvändningen.  

I samband med att Sandvikskajen och Docksgatan läggs om kan hu-
vudstråket för cykeltrafik förlängas utmed Docksgatan till Eirastranden 
utan att det bryts av. När cykeltrafiken är välorganiserad minskar cy-
kelåkningen på gångbanorna, vilket förbättrar förhållandena för fot-
gängare. 

Att vänstersväng från Docksgatan och Sandvikskajen är förbjuden gyn-
nar trafikflödet och -säkerheten men gör det svårare än nu att komma 
till gatorna i Rödbergen norrifrån.

Spårvägen och den nya markanvändningen i detaljplaneområdet 
Docksstranden orsakar att ca 70 bilplatser utmed gatorna försvinner. 
Ersättande bilplatser ska förläggas till en allmän parkeringsanläggning i 
detaljplaneområdet Docksstranden.
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Trafikomläggningen har att göra med vissa bestämda gatuområden i 
gällande detaljplaner. Den nya spårvägen och cykelbanorna medför att 
en trädrad i västra kanten av Sandvikskajen försvinner. I trafikplanen 
föreslås också att en trädrad i södra kanten av Eirastranden ska bort. 
Trädraden har i detaljplanen beteckningen Trädrad som ska planteras. 
Det avsnitt av Docksgatan som ligger söder om korsningen Docksga-
tan/Ärtholmsgatan blir lika brett som hela gatområdet, vilket förändrar 
miljön. Träden i östra kanten av gatan måste fällas, vilket också föränd-
rar miljön.  

Den nya markanvändningen på Busholmen och Ärtholmen gör att trafi-
ken ökar i de närmaste områdena. Trafikökningen leder till att trafiken 
flyter sämre på Docksgatan och Sandvikskajen under rusningstid. Trafi-
ken blir bättre organiserad på Docksgatan, men kapaciteten för biltrafik 
kan inte ökas eftersom gatan gränsar till befintliga byggnader. Det om-
råde som blir ledigt när den gamla banan till dockan försvinner används 
för spårvagnstrafiken på ett sätt som tryggar en smidig kollektivtrafikför-
bindelse.

Kostnader

De beräknade kostnaderna för trafikomläggningen uppgår sammanlagt 
till ca 15,1 mn euro, varav ca 9,1 mn euro hänför sig till gatubyggandet. 
Återstoden på ca 6 mn euro hänför sig till spårvägsbyggandet, och då 
ingår en ny likriktarstation.

Växelverkan

Trafikplanen för Sandvikskajen, Docksgatan och Eirastranden kunde 
25.5–5.6.2015 kommenteras av allmänheten på stadsplaneringskonto-
rets diskussionsforum KSVForum. Den var uppsatt på anslagstavlan i 
stadshuset och framlagd på stadsplaneringskontoret  25.5–5.6.2015. 
Dessutom var den utlagd på stadsplaneringskontorets webbplats. Det 
kom 57 inlägg med kommentarer via webbtjänsten och 4 skrivelser 
med åsikter från bostadsaktiebolag. Kommentarerna och åsikterna i 
sammandrag och genmälena i sin helhet ingår i rapporten över växel-
verkan. Rapporten utgör bilaga till detta ärende.  

Trafikplanen ändrades på nedanstående sätt utifrån responsen.

 Korsningen Docksgatan/Eirastranden ändrades till rondell.

 Cyklisterna fick bättre möjligheter att ta sig från Havsgatan till cy-
kelfälten på Docksgatan.

Fortsatta åtgärder
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Byggnadskontoret utarbetar för närvarande en gatuplan för Sand-
vikskajen, Docksgatan och Eirastranden och för detaljplaneområdet 
Docksstranden. Målet är att trafikomläggningen ska genomföras åren 
2016–2018 och att gatubyggandet ska samordnas med byggandet i de-
taljplaneområdet Docksstranden. Det är meningen att gatubyggandet 
ska inledas år 2017, men vissa rör och ledningar flyttas eventuellt re-
dan år 2016 i samband med grundberedning. Enligt en preliminär be-
dömning kan spårvagnstrafiken börja hösten 2018.

En tillfällig vändplats för spårvagnar planeras på norra delen av Ärthol-
men.

Den nya körvägen för spårvagn 6 kräver eventuellt hållplatsändringar 
på Bulevarden. Saken planeras senare. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Sijaintikartta
2 Piirustus 6471-7
3 Vuorovaikutusraportti
4 Vuorovaikutusraportin liitteet

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helsingin seudun liiikenne Förbud mot sökande av ändring, 

beredning eller verkställighet

För kännedom

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Rakennusvirasto
Liikennelaitos -liikelaitos
Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 30.05.2016 § 536
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HEL 2014-002239 T 08 00 00

Esitys

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Hietalahdenrannan, Telakkaka-
dun ja Eiranrannan liikennesuunnitelman (kaupunkisuunnitteluviraston 
liikennesuunnitteluosaston piirustus 6471-7) hyväksymistä jatkosuun-
nittelun pohjaksi.

23.05.2016 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Rakennusvirasto Kaupungininsinööri 26.4.2016

HEL 2014-002239 T 08 00 00

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa Telakkarannan katusuunnitel-
mien laatimisesta. Katu- ja rakennussuunnitelmia on laadittu yhtei-
styössä kaupungin kanslian, kaupunkisuunnitteluviraston, Helsingin 
kaupungin liikennelaitoksen (HKL), Helsingin seudun liikenteen (HSL) 
ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kanssa. 

Katusuunnitelmat menevät maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n 
mukaisesti nähtäville 4.5.‒17.5.2016, jonka jälkeen ne menevät yleis-
ten töiden lautakunnan hyväksyttäviksi. Rakennussuunnitelmat val-
mistuvat kevään 2016 aikana. Katurakentamisen kustannukset tarken-
tuvat rakennussuunnittelun valmistuttua. Tarkempi toteuttamisaikataulu 
sovitetaan yhteen kaupunkisuunnitteluviraston ja HKL-Liikelaitoksen ta-
voitteiden kanssa.  Hankkeen rahoitus tulee sisällyttää talousarvion 
kohtaan projektialueiden kadut 8 03 30 Jätkäsaari.

Lisätiedot
Kati Kiyancicek, projektinjohtaja, puhelin: 310 64734

kati.kiyancicek(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.08.2015 § 207

HEL 2014-002239 T 08 00 00
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Hankenro 0923_12

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle Hi-
etalahdenrannan, Telakkakadun ja Eiranrannan liikennesuunnitelman 
(piirustus 6471-7) hyväksymistä.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Anna Nervola, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37135

anna.nervola(a)hel.fi
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§ 166
Ansökan om avsked från tjänsten som verkschef vid social- och 
hälsovårdsverket och förordnande för den vakanta tjänsten

HEL 2016-005596 T 01 01 04 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bevil-
ja Hannu Juvonen avsked från tjänsten som verkschef vid social- och 
hälsovårdsverket från 9.6.2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt förordna avdelningschefen vid so-
cial- och hälsovårdsverket, stf. verkschefen Juha Jolkkonen att sköta 
den vakanta tjänsten som verkschef vid social- och hälsovårdsverket 
från 9.6.2016 till 31.5.2017 med en totallön på 10 268,78 euro i måna-
den.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Tuomo Valokainen under diskussionen hade 
föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av Hannu Juvo-
nens avsked från tjänsten som verkschef vid social- och häl-
sovårdsverket att det utreds hur det kan säkerställas i fortsättnin-
gen att det för Helsingfors stads högt avlönade tjänster (trots 
reformen av ledarskapssystemet) utan politisering väljs rätta per-
soner lämpliga för uppgiften, dvs. sådana som är intresserade av 
det till tjänsteutövningen hörande arbetet och som har förmågan 
att lyssna på de anställda och på stadsbor i behov av olika slags 
service.

Ordföranden konstaterade att ledamoten Tuomo Valokainens hemställ-
ningskläm inte hade understötts, varvid den förföll.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön virasta
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2 Saate eroilmoitukseen 16.5.2016

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige beslutade 10.12.2014 (413 §) anställa avdelningsche-
fen vid social- och hälsovårdsverket Hannu Juvonen för tjänsten som 
verkschef för tiden 1.1.2015–30.6.2017. Hannu Juvonen valdes 
9.12.2015 till direktör för Centrala Tavastlands sjukvårdsdistrikt. Han 
har varit tjänstledig från staden utan lön 15.1–8.6.2016 och har nu ge-
nom en skrivelse daterad 16.5.2016 ansökt om avsked från tjänsten 
som verkschef vid social- och hälsovårdsverket.  

En av stadsstyrelsens riktlinjer i beslutet 21.3.2016 om verkställighet av 
reformen av ledarskapssystemet är att de ledigblivande tjänsterna som 
verkschef och avdelningschef inte tillsätts tills vidare utan sköts med 
visstidsarrangemang. Stadsstyrelsen anser med hänvisning till den på-
gående reformen att det inte är ändamålsenligt att tjänsten som verks-
chef vid social- och hälsovårdsverket utlyses i detta sammanhang. Av-
delningschefen, medicine licentiat Juha Jolkkonen har varit stf. verks-
chef vid social- och hälsovårdsverket 15.1–8.6.2016. 

Det är angivet i 15 § i förvaltningsstadgan att en handhavare av en va-
kant tjänst förordnas för en viss tid och lönen bestäms av den anstäl-
lande myndigheten. Enligt 16 § beslutar den anställande myndigheten 
om upphävande av ett tjänsteförhållande. Vidare framgår det av 20 § 1 
mom. i instruktionen för social- och hälsovårdsväsendet att verksche-
fen anställs av stadsfullmäktige. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor
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1 Eroilmoitus sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön virasta
2 Saate eroilmoitukseen 16.5.2016

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Sosiaali- ja terveysvirasto
Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.05.2016 § 496

HEL 2016-005596 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Hannu Juvoselle eron sosiaali- ja 
terveysviraston virastopäällikön virasta 9.6.2016 alkaen.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää ottaa sosiaali- ja terveysviraston 
osastopäällikkö, vs. virastopäällikkö Juha Jolkkosen hoitamaan sosiaa-
li- ja terveysviraston virastopäällikön avointa virkaa 10 268,78 euron 
mukaisin kokonaiskuukausipalkkaeduin 9.6.2016 alkaen 31.5.2017 
asti.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

annikki.thoden(a)hel.fi
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§ 167
Den av ledamoten Heimo Laaksonen väckta motionen om en opini-
onsundersökning om Malms flygplats som bostadsområde

HEL 2015-011011 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Heimo Laaksonen väckta motionen vara slutligt be-
handlad.

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. Ord-
föranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina ytt-
randen till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. 

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ord-
föranden såsom redogörelse att ledamoten Nuutti Hyttinen understödd 
av ledamoten Mika Raatikainen under diskussionen hade föreslagit att 
stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till stadsstyrelsen 
för ny beredning utgående från att staden som underlag för det demo-
kratiska beslutsfattandet låter utarbeta en opartisk opinionsundersök-
ning om helsingforsarnas äkta och uttömmande åsikt om framtiden för 
Malms flygplats. Stadsfullmäktige förväntar sig samtidigt att undersök-
ningen blir klar innan generalplanen behandlas i fullmäktige hösten 
2016.

Redogörelsen befanns vara riktig.

5 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar 
ja; vinner nej, har ledamoten Nuutti Hyttinens förslag om återremiss 
godkänts.

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar ärendet för ny beredning 
utgående från att staden som underlag för det demokratiska beslutsfat-
tandet låter utarbeta en opartisk opinionsundersökning om helsingfor-
sarnas äkta och uttömmande åsikt om framtiden för Malms flygplats. 
Stadsfullmäktige förväntar sig samtidigt att undersökningen blir klar in-
nan generalplanen behandlas i fullmäktige hösten 2016.
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Ja-röster: 57
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, 
Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, 
Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Tarja Kantola, Arja Karhuvaara, Emma 
Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Ot-
to Lehtipuu, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Petra Ma-
lin, Elina Moisio, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Matti Niiranen, Henrik Ny-
holm, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokor-
pi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus 
Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka 
Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soi-
ninvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Tai-
pale, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Ve-
sikansa, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Nej-röster: 21
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, 
Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Nuutti Hyttinen, 
Seppo Kanerva, Helena Kantola, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Maria Landén, Pekka Majuri, Sami Muttilainen, Jaana Pelkonen, Mika 
Raatikainen, Heikki Takkinen, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Tuulikki Vu-
orinen

Blanka: 5
Harri Lindell, Björn Månsson, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Tatu 
Rauhamäki

Frånvarande: 2
Eero Heinäluoma, Osku Pajamäki

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Efter att ha förklarat diskussionen i själva ärendet avslutad anförde ord-
föranden såsom redogörelse att ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara un-
derstödd av ledamoten Björn Månsson under diskussionen hade före-
slagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrelsens 
förslag att möjligheterna undersöks att utreda Malms flygplats 
kulturella och historiska värden och naturvärden och hur dessa 
påverkar den framtida användningen av flygplatsen.

Redogörelsen befanns vara riktig.
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På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrel-
sens förslag enhälligt.

6 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner ledamoten Sirpa Asko-Seljavaa-
ras förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig kläm-
men röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadssty-
relsens förslag att möjligheterna undersöks att utreda Malms flygplats 
kulturella och historiska värden och naturvärden och hur dessa påver-
kar den framtida användningen av flygplatsen.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 29
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elo-
nen, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Nuutti Hyttinen, Seppo Kaner-
va, Helena Kantola, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Timo Laaninen, Ma-
ria Landén, Pekka Majuri, Björn Månsson, Jan D Oker-Blom, Jaana 
Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus 
Rantala, Laura Rissanen, Heikki Takkinen, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, 
Tuulikki Vuorinen

Nej-röster: 20
Maija Anttila, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Harri Lin-
dell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, Hannu 
Oskala, Sara Paavolainen, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Tomi 
Sevander, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Blanka: 34
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Jussi Chyde-
nius, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalo-
vaara, Tarja Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Terhi 
Koulumies, Otto Lehtipuu, Hannele Luukkainen, Petra Malin, Elina Moi-
sio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Matti Niiranen, 
Pia Pakarinen, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Wille Rydman, Leo Strani-
us, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Mirka Vainikka, Sanna Vesi-
kansa

Frånvarande: 2
Eero Heinäluoma, Osku Pajamäki
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Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras 
förslag till hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Heimo Laaksonen ym. valtuustoaloite Kvsto 7.10.2015 asia 17

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Heimo Laaksonen och 19 andra ledamöter säger följande i 
sin motion:

"Vi föreslår att staden snarast ska låta ett ansett utomstående opinions-
undersökningsföretag göra en utredning om helsingforsarnas stånd-
punkt till att Malms flygplats ändras till bostadsområde.  

Objektiva undersökningsdata skulle vara till stor hjälp för stadsfullmäkti-
ge i det kommande beslutsfattandet. En av staden beställd undersök-
ning skulle också behövas som komplement och jämförelse till under-
sökningsresultat som tidigare publicerats av en folkrörelse och medier.  

En av staden beställd opinionsundersökning skulle dessutom öppna 
och utvidga demokratin i ett fall där demokratin åsidosatts i beslutsfat-
tandet enligt kritiken. Exempelvis önskar tre nämnder i utlåtanden om 
generalplaneutkastet att frågan om Malms flygplats ska utredas ytterli-
gare, men inga som helst fortsatta åtgärder har vidtagits." 

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadssty-
relsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 
ledamöter.

Utlåtanden har begärts från stadsplaneringsnämnden, fastighetsnämn-
den och faktacentralen. Fastighetsnämnden har inte gett något utlåtan-
de.
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Stadsstyrelsen påpekar följande utifrån utlåtandena:

Det är viktigt att helsingforsarnas åsikter blir beaktade vid planläggning-
en, men när det gäller planändringar brukar det inte göras omfattande 
utredningar där åsikterna kartläggs. Stadsplaneringen är demokratiskt 
styrd, och vedertagna förfaranden med växelverkan tillämpas när olika 
områden planeras. Intressenterna har då möjlighet att uttala sin åsikt. 
Praxis har föjts och kommer att följas i fråga om Malms flygplats.

Det är inte problemfritt med en enkät just nu som en del av planerna för 
Malms flygplats eftersom planeringsläget har behandlats i stor detalj i 
offentligheten och saken samtidigt är omtvistad. Risken finns att enkä-
ten främst besvaras av personer med åsikter i den ena eller den andra 
änden av spektret. Med andra ord kan svarsfördelningen bli något sned 
och åsikterna hos dem som är neutrala bli oregistrerade eller underre-
presenterade. 

Något att beakta är dessutom att redan det att staden beställer en om-
fattande enkät om Malms flygplats kan väcka stor uppmärksamhet och 
kanske ge upphov till frågor om huruvida avsikten är att stödja eller 
kämpa mot någon vald linje.

Det är inte nödvändigtvis fråga om antingen eller utan om ett spektrum 
av olika alternativ. Detta gör att ett tydligt och bra enkätformulär är 
mycket krävande att utarbeta och att resultaten är svårtolkade. 

Vad planläggningen av Malms flygplats beträffar måste det dessutom 
beaktas att den gäller markegendom värd hundratals miljoner euro. 
Värdet på mark, alternativa kalkyler över intäkter från mark och mar-
kens betydelse för stadens ekonomi är mycket viktiga. Omständigheter 
av denna typ må ha stor betydelse för stadens ekonomi och beslutsfat-
tandet, men enkäter ger i allmänhet inte särskilt bra svar i sådana fall. 
Det oaktat är enkäter till nytta i beslutsfattandet vid sidan om annat.

En enkät är i och för sig möjlig. Att sammanställa själva frågorna skulle 
kräva noggrant övervägande, att analysera resultaten och skriva en 
rapport om dem likaså. Enkäten skulle inte nödvändigtvis ge så entydig 
information om helsingforsarnas inställning till situationen rörande 
Malms flygplats att den skulle kunna användas som stöd för beslutsfat-
tandet. Stadsstyrelsen anser följaktligen att det inte är motiverat att ge-
nomföra en enkät för att kartlägga helsingforsarnas åsikter om Malms 
flygplats.

Växelverkan under markanvändningsplaneringen
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Frågan om hur Malms flygplats ska användas har utretts som en del av 
arbetet på en ny generalplan för Helsingfors. Möjligheterna att använda 
området utreds dessutom samtidigt som en dispositionsplan utarbetas. 

Markanvändnings- och bygglagen reglerar markanvändningsplanering-
en, växelverkan när planer bereds och beslutsfattandet i fråga om god-
kännande av planer. 

Generalplanen började beredas år 2012. En omfattande växelverkans-
process har genomförts i de olika faserna av generalplaneberedningen. 
Kommuninvånarna har haft möjlighet att uttrycka sina åsikter inte bara 
vid växelverkansmöten utan också via webbplatsen för generalplanen. 
De har också kunnat lämna skrivelser med ställningstaganden och 
åsikter till stadsplaneringskontoret. Som delar av växelverkansproces-
sen kan nämnas temaseminarier, en kartenkät kallad Helsingfors 2050, 
workshoppar där deltagarna fick vara planerare och workshoppar där 
deltagarna fick vara kritiker.   

Stadsplaneringsnämnden beslutade 10.11.2015 föreslå att general-
planeförslaget skulle godkännas och läggas fram. Nämnden hade då 
behandlat de 1 041 skrivelser med åsikter och de 46 utlåtanden om ge-
neralplaneutkastet som kommit in. Generalplaneförslaget hölls offent-
ligt framlagt till 29.1.2016 för att anmärkningar skulle kunna framställas 
och utlåtanden ges. Fristen gick ut 15.2.2016. Förslaget justerades uti-
från utlåtandena och anmärkningarna, och avsikten är att det ska före-
läggas stadsfullmäktige i slutet av år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade 26.11.2014 att fastigheterna och byggna-
derna på Malms flygplats skulle köpas. Enligt en verksamhetsplan som 
stadsplaneringsnämnden godkände 20.5.2014 har stadsplaneringskon-
toret till uppgift att utarbeta ett utkast till en dispositionsplan för flygplat-
sen. Stadsfullmäktige godkände verksamhetsplanen för stadsplane-
ringskontoret 12.11.2014 som en del av stadens budget 2015 och eko-
nomiplan 2015–2017. 

Stadsplaneringskontoret har utarbetat en dispositionsplan för Malms 
flygplats, och den godkändes 8.12.2015 av stadsplaneringsnämnden 
som planeringsunderlag för detaljplaner och detaljplaneändringar. Föl-
jande tas upp i dispositionsplanen: de viktigaste målen för den fortsatta 
planeringen, kvartersstrukturen och byggmöjligheterna, läget för ett 
närcentrum, trafiknätet, läget för serviceställen och idrottsplatser och 
grönstrukturen. Området planeras för ca 25 000 boende. Målet för vå-
ningsytan är 1 200 000 m², varav 1 100 000 m² används för bostäder 
och 100 000 m² för verksamhets- och servicelokaler.  

Under dispositionsplaneberedningen arrangerades fyra sammankoms-
ter. De var öppna för alla. Vid ett informationsmöte 20.8.2015 presente-
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rades bakgrunden till planeringen och besluts- och avtalsläget. Ett nitti-
otal personer deltog i mötet. Planeringsworkshoppar kallade Malmin 
työhuone ordnades 1.9.2015 och 3.9.2015, och sammanlagt ett åttiotal 
personer deltog i dem. Resultaten från workshopparna finns i en sepa-
rat rapport. 

Dispositionsplaneutkastet och det övriga beredningsmaterialet hölls 
framlagt 21.9–12.10.2015 på Malms kulturhus, biblioteken i närområ-
det, stadshuset och stadsplaneringskontorets informations- och utställ-
ningscenter Plattformen. Allt var också utlagt på webben. Ett diskus-
sionsmöte om dispositionsplanen arrangerades 30.9.2015. Ett hundra-
tal personer deltog i mötet.

Stadsplaneringskontoret sammanställde under dispositionsplanebered-
ningen en omfattande rapport över växelverkan. Där ingår motiverade 
genmälen till de 64 skrivelser med åsikter som kommit in. Genmälena 
har fokus på olika aspekter och stöder beslutsfattandet. Åsikterna täc-
ker allt som har med Malms flygplats att göra: flygverksamheten, före-
tagsverksamheten, kulturhistorien, marken, grönområdena och natur-
objekten, innehållet i dispositionsplanen, trafiklösningarna, dispositions-
planeberedningen, konsekvenserna av byggandet, alternativa planer, 
åsikter från invånarna, markanvändningen i Helsingfors och beslutspro-
cessen.  

När detaljplaner senare bereds kommer sådana växelverkansproces-
ser som markanvändnings- och bygglagen kräver att genomgås.

Stadsplaneringsnämnden anser att en utredning om helsingforsarnas 
ståndpunkt till att Malms flygplats ändras till bostadsområde inte behö-
ver beställas hos ett utomstående opinionsundersökningsföretag för 
markanvändningsplaneringens skull.

Sammandrag

Det är viktigt att helsingforsarnas åsikter blir beaktade vid planläggning-
en, men när det gäller planändringar brukar det inte göras omfattande 
utredningar där åsikterna kartläggs. Stadsplaneringen är demokratiskt 
styrd, och vedertagna förfaranden med växelverkan tillämpas när olika 
områden planeras. Intressenterna har då möjlighet att uttala sin åsikt. 
Praxis har följts och kommer att följas i fråga om Malms flygplats.

Intressenterna har hörts och kommer att höras i tillräcklig utsträckning 
genom ett förfarande med växelverkan under planeringen av markan-
vändningen på Malms flygplats. Den kommunala demokratin förverkli-
gas inom ramen för det normala beslutsförfarandet när planändringar 
behandlas.
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En enkät är i och för sig möjlig. Att sammanställa själva frågorna skulle 
kräva noggrant övervägande, att analysera resultaten och skriva en 
rapport om dem likaså. Enkäten skulle inte nödvändigtvis ge så entydig 
information om helsingforsarnas inställning till situationen rörande 
Malms flygplats att den skulle kunna användas som stöd för beslutsfat-
tandet. Stadsstyrelsen anser följaktligen att det inte är motiverat att ge-
nomföra en enkät för att kartlägga helsingforsarnas åsikter om Malms 
flygplats. En opinionsundersökning behövs inte heller för markanvänd-
ningsplaneringens skull.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Heimo Laaksonen ym. valtuustoaloite Kvsto 7.10.2015 asia 17

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 25.05.2016 § 150

HEL 2015-011011 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 09.05.2016 § 442

HEL 2015-011011 T 00 00 03

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Heimo Laaksosen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Tietokeskus 16.3.2016

HEL 2015-011011 T 00 00 03

Kaupunkilaisten näkemysten huomioiminen kaavoituksessa on tärkeää. 
Kaavamuutosasioissa ei ole kuitenkaan tapana tehdä laajoja helsinkilä-
isten mielipiteitä kartoittavia selvityksiä. Kaupunkisuunnittelu on demo-
kraattisen ohjauksen alla ja eri suunnittelukohteissa noudatetaan vaki-
intuneita kuulemismenettelyjä, jolloin osallisilla on mahdollisuus tuoda 
mielipiteensä esille. Näin on tehty ja tehdään Malmin lentokentän tapa-
uksessa.

Mielipidekyselyn toteuttaminen osana Malmin lentokentän suunnitelmia 
tässä vaiheessa ei ole ongelmatonta, sillä kohteen suunnittelutilanne 
on ollut laajasti esillä julkisuudessa ja asia on samalla kiistanalainen. 
Siten on mahdollista, että kysely tavoittaa lähinnä mielipidekirjon ää-
ripäät. Tällöin vastausten jakauma voi olla jossain määrin vino ja neut-
raalin kannan omaavien mielipiteet voivat jäädä kirjautumatta tai alie-
dustetuiksi.

On myös huomioitava, että jos Malmin lentokentän osalta toteutettaisiin 
Helsingin kaupungin tilaamana laaja mielipidekysely, saattaisi kyselyn 
tilaaminen jo sinällään herättää laajaa huomiota ja kenties kysymyksiä 
siitä, halutaanko sen avulla tukea tai torjua jotain valittua linjaa.

Kyse ei välttämättä ole joko-tai -asetelmasta, vaan erilaisten vaihto-
ehtojen kirjosta. Tällöin hyvän ja selkeän kyselyn laatiminen ja tulosten 
tulkinta on varsin vaativaa. 

Malmin lentokentän kaavoitustilanteessa on lisäksi huomioitava, että 
kyse on vähintäänkin satojen miljoonien arvoisesta maaomaisuudesta. 
Maan arvo, sen vaihtoehtoiset tuottolaskelmat ja merkitykset kaupungin 
talouden kannalta ovat hyvin tärkeitä. Tällaisia kaupunkitalouden ja 
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päätöksenteon kannalta keskeisiä seikkoja ei yleensä tavoiteta kysely-
illä kovinkaan hyvin. Kuitenkin niillä on päätöksenteossa merkittävä 
asema muiden seikkojen ohessa.

Kyselyn toteuttaminen sinänsä on mahdollista. Itse kysymysten laatimi-
nen vaatisi hyvää harkintaa, samoin tulosten analysointi ja raportointi. 
Kysely ei välttämättä tuota sellaista yksiselitteistä tietoa helsinkiläisten 
kannoista Malmin lentokentän tilanteeseen, jota voitaisiin käyttää 
päätöksenteon tukena. Siksi tietokeskus ei pidä Malmin lentokentän 
alueen helsinkiläisten mielipiteitä kartoittavan kyselytutkimuksen toteut-
tamista perusteltuna.

Lisätiedot
Timo Cantell, johtaja, puhelin: 310 73362

timo.cantell(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.03.2016 § 100

HEL 2015-011011 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että alla esitettävin perustein ul-
kopuolisen mielipidetutkimusyrityksen tekemälle selvitykselle helsinkilä-
isten kannasta Malmin lentokenttäalueen muuttamisesta asuinkäyttöön 
ei alueen maankäytön suunnittelun näkökulmasta ole tarvetta. 

Kaupunginvaltuusto päätti ostaa kiinteistöt ja rakennukset Malmin len-
tokentältä 26.11.2014. Kaupunkisuunnittelulautakunnan 20.5.2014 hy-
väksymän toimintasuunnitelman mukaan kaupunkisuunnitteluviraston 
tehtäväksi asetettiin kaavarunkoluonnoksen laatiminen kentän alueelle. 
Kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelma on hyväksytty osana 
Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015–17 kaupunginvaltuustos-
sa 12.11.2014.

Malmin lentokentän alueelle on kaupunkisuunnitteluvirastossa laadittu 
kaavarunko (kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015), joka tulee toi-
mimaan suunnitteluohjeena alueen asemakaavoille ja asemakaavan 
muutoksille. Kaavarungossa esitetään alueen jatkosuunnittelun keskei-
simmät tavoitteet, alueen korttelirakenne ja rakentamismahdollisuudet, 
lähikeskustan sijoittuminen, liikenneverkko, palveluiden ja virkistysmah-
dollisuuksien sijoittuminen sekä alueen viherrakenne. Alue suunnitel-
laan noin 25 000 asukkaalle, kerrosalatavoite on 1 200 000 k-m2, josta 
1 100 000 k-m2 on asuinrakentamista ja 100 000 k-m2 on toimitilara-
kentamista sekä palveluita.
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Kaavarungon valmistelun aikana järjestettiin yhteensä neljä kaikille 
avointa tilaisuutta. Infotilaisuudessa 20.8.2015 esiteltiin suunnittelun 
taustoja sekä päätöksenteko- ja sopimustilannetta. Tilaisuuteen osal-
listui noin 90 henkilöä. Malmin työhuone -suunnittelutyöpajoihin 
1.9.2015 ja 3.9.2015 osallistui yhteensä noin 80 henkilöä. Työpajojen 
tulokset on koottu erilliseen Malmin työhuone -työpajaraporttiin. 

Kaavarunkoluonnos ja muu valmisteluaineisto oli nähtävillä 21.9.–
12.10.2015 Malmitalolla, lähialueen kirjastoissa, Helsingin kaupunginta-
lolla sekä kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla sekä 
verkkosivuilla. Kaavarunkoa koskeva keskustelutilaisuus oli 30.9.2015. 
Tilaisuuteen osallistui noin 100 henkilöä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut kaavarungon valmistelun yhtey-
dessä laajan vuorovaikutusraportin, jossa saatuihin mielipiteisiin (64 
kpl) on osa-alueittaan laadittu perustellut vastaukset päätöksenteon tu-
eksi. Saadut mielipiteet kohdistuivat kattavasti kaikille osa-alueille len-
totoiminnan, yritystoiminnan, kulttuurihistorian, maaperän, viheraluei-
den ja luontokohteiden, kaavarungon sisällön, liikenneratkaisuiden, 
kaavarungon valmistelun, rakentamisen vaikutusten, vaihtoehtoisten 
suunnitelmien, asukasmielipiteen, Helsingin maankäytön ja päätöksen-
tekoprosessin alueilla.

Yleiskaavan laatimisen yhteydessä on käyty laaja vuorovaikutuspro-
sessi valmistelun eri vaiheissa. Kuntalaisilla on ollut mahdollisuus ker-
toa mielipiteensä vuorovaikutustilaisuuksien lisäksi yleiskaavan verkko-
sivuilla sekä jättää kannanotto tai mielipide kaupunkisuunnitteluviras-
toon. Osana yleiskaavan vuorovaikutusprosessia on järjestetty muun 
muassa teemaseminaareja, Helsinki 2050 -karttakysely, Hetki suunnit-
telijana -työpajoja sekä Hetki kriitikkona -työpajoja.

Myöhemmin laadittavien asemakaavojen valmistelun yhteydessä tul-
laan käymään maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämät vuorovaikutus-
prosessit.

Malmin lentokenttäalueen maankäytön suunnittelun yhteydessä on 
tehty ja tullaan jatkossa tekemään riittävä osallisten kuuleminen vuoro-
vaikutusmenettelyillä. Kaavamuutosten käsittelyn yhteydessä toteutuu 
kunnallinen demokratia normaalin päätöksentekomenettelyn puitteissa.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Tuomas Hakala, projektipäällikkö, puhelin: 310 37205

tuomas.hakala(a)hel.fi
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§ 168
Den av ledamoten Jessica Karhu väckta motionen om tillfällig an-
vändning av en parkremsa på skolrasterna

HEL 2015-011012 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Jessica Karhu väckta motionen vara slutligt behand-
lad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Jessica Karhu ym. valtuustoaloite Kvsto 7.10.2015 asia 18
2 Opetusviraston lausunto, puistoalueen liittäminen Myllykallion pihaan
3 Tarkastelu puiston liittämisestä koulun pihaan

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Motion

Ledamoten Jessica Karhu och 16 andra ledamöter säger följande i sin 
motion:

"Lauttasaaren ala-asteen koulu är Finlands största lågstadieskola. Den 
har två olika verksamhetsställen. Antalet elever är 809 läsåret 
2015/2016, och av dessa arbetar 653 vid Kvarnbergsvägen. Enligt ut-
bildningsnämnden har det egentliga skolhuset kapacitet för 433 elever. 
För att eleverna ska få plats finns det tre paviljonger på skolgården. De 
nyaste elevprognoserna visar att det under perioden fram till år 2024 
tillkommer drygt 550 elever utöver de nuvarande. 

Med tanke på att det realistiskt sett inte är möjligt att på kort sikt bygga 
ett nytt skolhus på Drumsö är det sannolikt att antalet elever som arbe-
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tar vid Kvarnbergsvägen ökar så mycket redan hösten 2016 att det be-
hövs en ny skolpaviljong. Det har inte gått att undvika att paviljonger 
placerats på skoltomten, och situationen är densamma i framtiden. 
Skolgården har därför krympt avsevärt. Bland annat matsalskapacite-
ten i skolhuset har redan överskridits med 50 %, vilket betyder att ele-
verna behöver en större skolgård. Raster kan inte hållas i skift eftersom 
oväsendet på gården gör att arbete är omöjligt i en del av klassrummen 
och i paviljongerna. Det behövs följaktligen mer plats för eleverna på 
rasterna, och problemet kan lösas exempelvis med hjälp av parkområ-
det öster om skoltomten.

Parkremsan har föga betydelse för de boende och kan lätt och naturligt 
börja användas av skolan. Det behövs bara ett tillfälligt staket eller 
planteringar som inte förändrar områdets karaktär.

Vi föreslår att parkremsan på den bifogade kartan tillfälligt ska få an-
vändas på rasterna av de elever som arbetar vid Kvarnbergsvägen."

Motionen och den bifogade kartan finns i bilaga 1.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadssty-
relsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 
ledamöter.

Utlåtanden

Utlåtanden om motionen begärdes från stadsplaneringsnämnden, fas-
tighetsnämnden, utbildningsverket, byggnadskontoret och miljönämn-
den. Utlåtandet från utbildningsverket finns i bilaga 2, och de övriga in-
går i beslutshistorien.  

Stadsstyrelsen meddelar följande utifrån utlåtandena:

Fastighetsnämnden

Eftersom Lauttasaaren ala-asteen koulus hus vid Kvarnbergsvägen är 
för trångt och antalet elever ökar, hyrs extra lokaler tillfälligt i Oy He-
dengren Ab:s kontorshus strax intill. Det är fråga om 3 170 m² bruttoy-
ta, och ytan räcker till för 300–350 elevplatser. Stadsstyrelsen godkän-
de 11.1.2016 (25 §) ett förslag där det ingår att lokalerna hyrs till 
31.7.2024. Tack vare att extra lokaler hyrs behöver nya utrymmeskrä-
vande flyttbara undervisningslokaler inte förläggas till skolgården. 

Det blir ingen ny skolgård i anslutning till de tillfälliga extra lokalerna, 
vilket betyder att eleverna kommer att använda Lauttasaaren ala-
asteen koulus nuvarande skolgård vid Kvarnbergsvägen på rasterna. 
Eleverna kommer att kunna gå direkt till skolgården via en trapp- och 
brokonstruktion som blir överbyggd och skyddad mot väder och vind. 



Helsingfors stad Protokoll 11/2016 166 (221)
Stadsfullmäktige

Kaj/12
08.06.2016

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

Mellan huset med de tillfälliga lokalerna och skolgården finns en led för 
gång- och cykeltrafik, och brokonstruktionen kommer att gå över den.   

En arbetsöppning för västmetron som nu finns på skolgården kommer 
att täppas till när den inte längre behövs. Enligt en grov tidsplan som 
fastighetskontorets lokalcentral fått ska tunneln stängas och gårdspla-
nen iståndsättas år 2016. Gårdsplanen återställs sommaren 2016.

Fastighetsnämnden tillstyrker att parkområdet i fråga används som ett 
tillskott till skolgården på rasterna eftersom resultatet blir att skolgården 
känns mindre trång och tillgodoser behovet hos eleverna trots att de 
hela tiden ökar i antal. Det bör beaktas att en led för gång- och cykel-
trafik löper mellan det trekantiga parkområdet och skolgården, på park-
sidan, med andra ord måste det när gårdsplanen förstoras ses till att 
trafiken kanaliseras på ett sätt som är säkert vad eleverna beträffar. 

Fastighetsnämnden påpekar att det som måste göras för att parkområ-
det ska bli en del av skolgården kräver investeringsanslag och att så-
dana inte är reserverade för fastighetskontorets lokalcentral. Ingen 
kostnadskalkyl har utarbetats för iståndsättningen.  

Stadsplaneringsnämnden

Stadsplaneringsnämnden anser det vara ändamålsenligt att parkområ-
det såsom föreslaget tillfälligt används av eleverna på rasterna. Enligt 
nämnden bör gång- och cykelstråket genom området bevaras men läg-
gas om så att det kan användas säkert. Likaså bör träden utmed 
Kvarnbergsvägen bevaras. De bör lämnas utanför gårdsplanen om om-
rådet inhägnas. Terrängen får inte bearbetas eller området jämnas i 
någon större omfattning. Området ska återställas efter den tillfälliga an-
vändningen.  

Stadsplaneringskontoret har gjort en granskning över området och 
dess egenskaper (bilaga 3). 

Utbildningsverket

Utbildningsverket ställer sig positivt till förslaget i motionen men påpe-
kar att det inte är beaktat i investeringsprogrammet att parkområdet 
ska fogas till gårdsplanen. Fastighetskontorets lokalcentral bör därför 
utreda vilka åtgärder som hopslagningen kräver, hurdan tidsplanen kan 
tänkas vara och vilka kostnaderna blir. Utbildningsverket anser i vilket 
fall som helst att det område som fogas till skolgården gör att rasterna 
kan utnyttjas bättre tills ytterligare en lågstadiebyggnad uppförts på 
Drumsö och de nuvarande lokalerna blivit renoverade.
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När den nya lågstadiebyggnaden är klar och verksamhetsställena vid 
Tallbergs allén och Kvarnbergsvägen blivit renoverade, år 2024, kan 
skolpaviljongerna avlägsnas och det i motionen föreslagna tillskottet till 
skolgården bli parkområde på nytt.

Miljönämnden

Miljönämnden anser att parkområdet i fråga är väl lämpat att användas 
på raster. Området är tillräckligt skyddat mot trafikbullret från Västerle-
den och Drumsövägen. Trafikbullret från Kvarnbergsvägen strax intill 
och den inverkan trafiken har på luftkvaliteten är ringa totalt sett. Enligt 
utlåtandet har parkområdet inte heller några särskilda naturvärden som 
måste beaktas när eleverna tillfälligt använder det på rasterna. 

Utbildningsverket ansvarar för hur rasterna ordnas, och fastighetskon-
toret utför det praktiska arbetet. Fastighetskontoret sköter utarrende-
ringen av tillskottet till gårdsplanen och är också den förvaltning som 
hyr ut skolfastigheten.  

Sammandrag

De som gett utlåtande är positivt inställda till förslaget i motionen. Ut-
bildningsverket och fastighetsnämnden påpekar att kostnaderna för 
hopslagning av parkområdet och skolgården visserligen inte är beakta-
de i investeringsplanerna men anser det vara ändamålsenligt med en 
utredning om hur projektet, som gäller en tillfällig sak, ska genomföras. 
Fastighetskontorets lokalcentral och utbildningsverket ska därför i sam-
råd utreda vilka åtgärder som hopslagningen kräver, hurdan tidsplanen 
kan tänkas vara och vilka kostnaderna blir. De villkor för genomföran-
det som stadsplaneringsnämnden tar upp i sitt utlåtande ska beaktas i 
utredningen.  

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Jessica Karhu ym. valtuustoaloite Kvsto 7.10.2015 asia 18
2 Opetusviraston lausunto, puistoalueen liittäminen Myllykallion pihaan
3 Tarkastelu puiston liittämisestä koulun pihaan

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom
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Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Opetuslautakunta
Rakennusvirasto
Ympäristölautakunta

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 25.05.2016 § 151

HEL 2015-011012 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 09.05.2016 § 443

HEL 2015-011012 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Jessica Karhun aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

09.05.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että esittelijän perusteluiden loppuun 
lisätään seuraava:

Yhteenveto

Lausunnonantajat suhtautuvat myönteisesti aloitteeseen. Opetusvirasto 
ja kiinteistölautakunta toteavat tosin, ettei puistoalueen liittämisen kust-
annuksiin ole varauduttu investointisuunnitelmissa, mutta pitävät aihe-
ellisena sen selvittämistä, miten tämä väliaikaiseksi tarkoitettu hanke 
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saataisiin toteutettua. Tilakeskuksen ja opetusviraston tuleekin yhtei-
styössä selvittää liittämiseen tarvittavat toimenpiteet, mahdollinen aika-
taulu ja kustannukset. Selvityksessä tulee ottaa huomioon kaupunkisu-
unnittelulautakunnan lausunnossaan toteamat ehdot toteutukselle.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun ehdotuk-
sen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.01.2016 § 18

HEL 2015-011012 T 00 00 03

Ksv 5264_9

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Kolmionmallinen puistoalue sijaitsee Myllykalliontiellä Lauttasaaren ala-
asteen ja Lahnaruohontien asuinkorttelien välissä. Alue on pinta-alal-
taan n. 2 500 m² ja on 9.2.1951 voimaantulleessa kaavassa nro 2 948 
merkitty puistoksi. Koulun ja puiston välistä kulkee Myllykallion ja Laut-
tasaarentien välinen kävely- ja pyöräilyreitti. Myllykallion tien varressa 
puistoalueen reunassa on puurivi, joka on osa tietä reunustavaa laa-
jempaa aihetta. Alueella on myös hyväkuntoisia kuusiryhmiä. 

Puistoalue on nurmipintainen ja viettää pohjoiseen päin. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että valtuustoaloitteessa esitetty 
alueen muuttaminen väliaikaisesti koululaisten välituntitoimintaan on 
tarkoituksenmukaista. Tilapäisjärjestelyt tulee kuitenkin toteuttaa siten, 
että:

 Koulun pihan laajentamisen yhteydessä on kävely- ja pyöräilyreitti 
säilytettävä ja uudelleen järjesteltävä niin että sitä voidaan käyttää 
turvallisesti. 

 Myllykalliontietä reunustavat puut tulee säilyttää. Puut tulee rajata 
pihan ulkopuolelle, jos alue aidataan.
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 Alueella ei saa tehdä merkittäviä maaston muokkausta tai alueen 
tasaamista. Väliaikaisen käyttöönoton päätyttyä alue tulee palauttaa 
ennalleen.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Jukka Kähkönen, arkkitehti, puhelin: 310 37260

jukka.e.kahkonen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 17.12.2015 § 632

HEL 2015-011012 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu 
Jessica Karhun ym. valtuustoaloitteesta koskien ehdotetun puistoalu-
een käyttämistä koulun välituntipihana seuraavan puoltavan lausunnon:  

Se helpottaa koulun pihan koettua ahtautta ja vastaa lisääntyvän oppi-
lasmäärän tuomaan tarpeeseen.

Kolmiomaisen puistoalueen ja koulun pihan välissä, puiston puolella 
kulkee kevyen liikenteen yhteys. Koulun pihan laajentamisen yhteydes-
sä tämän liikenteen kanavoinnista lasten kannalta turvallisesti täytyy 
huolehtia. Asiaan tulee pyytää kannanotto rakennusviraston katu- ja 
puisto-osastolta.

Puistoalueen muuttaminen koulun pihaksi edellyttää investointimäärä-
rahoja, joita ei kiinteistöviraston tilakeskukselle ole varattu.

Lauttasaaren ala-asteen tilapäiset lisätilat

Lauttasaaren ala-asteen Myllykalliontien rakennuksen nykyisen tilanah-
tauden ja kasvavan oppilasmäärän takia vuokrataan tilapäistä lisätilaa 
viereisestä Oy Hedengren Ab:n toimitilarakennuksesta. Tila on suuruu-
deltaan 3 170 brm² ja siihen tulee 300 - 350 oppilaspaikkaa. Kiintei-
stölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle tilan vuokraamiseksi on 
ollut kiinteistölautakunnan käsittelyssä 10.12.2015. Kiinteistölautakunta 
päätti esittää kaupunginhallitukselle tilan vuokraamista kahdeksaksi vu-
odeksi.

Nykyisen pihan tilankäyttö

Lisätilan vuokrauksesta johtuen koulun pihalle ei tule lisää siirtokelpoi-
sia opetustiloja.
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Tilapäisiin lisätiloihin ei kuitenkaan liity uutta piha-aluetta, joten lapset 
tulevat käyttämään välituntipihana nykyistä pihaa. Yhteys suoraan Myl-
lykallion koulun pihalle järjestetään katetun, sääsuojatun porras-siltara-
kennelman avulla. Rakennuksen ja Lauttasaaren ala-asteen koulun pi-
han välissä kulkee kevyen liikenteen väylä, joka tullaan ylittämään tällä 
siltarakennelmalla.

Länsimetron rakentamiseen liittyvä työaukko on koulun pihaan kuulu-
vaa aluetta. Se on lopuksi tarkoitus panna umpeen. Tilakeskuksen saa-
ma karkea aikataulu tunnelin sulkemiselle ja pihan viimeistelylle on, et-
tä se tehdään vuoden 2016 puolella. Piha-alueen ennallistaminen teh-
dään kesän 2016 aikana.

Esittelijä
vs. tilakeskuksen päällikkö
Markku Metsäranta

Lisätiedot
Sirkka-Liisa Sundvall, projektinjohtaja, puhelin: 310 23058

sirkka-liisa.sundvall(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 15.12.2015 § 406

HEL 2015-011012 T 00 00 03

Lausunto

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Väliaikaiseen välituntikäyttöön ehdotettu puistoalue on riittävän suojas-
sa Länsiväylän ja Lauttasaarentien aiheuttamalta liikennemelulta. Vii-
meisimmän vuonna 2012 valmistuneen Helsingin EU-meluselvityksen 
perusteella puistoalueelle kohdistuu VNp:n mukaisen päiväohjearvon 
alittava alle 55 dB päivämelutaso. Viereisestä Myllykalliontien liikentee-
stä aiheutuva melu ja vaikutus ilmanlaatuun on kokonaisuuden kannal-
ta vähäinen. Puistoalueella ei ole erityisiä luontoarvoja, jotka tulisi ottaa 
huomioon tilapäisessä koululaisten välituntikäytössä.

Ympäristölautakunnan mielestä ehdotettu puistoalue soveltuu hyvin 
välituntikäyttöön.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080

juha.korhonen(a)hel.fi
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Rakennusvirasto 7.12.2015

HEL 2015-011012 T 00 00 03

Kaupunginhallitus pyytää rakennusviraston lausuntoa Lauttasaaren 
koulun lisäpihalle 31.12.2015 mennessä. 

Jessica Karhu ja kuusitoista muuta kaupunginvaltuutettua ehdottavat, 
että Lauttasaaren koulun välituntipihaa laajennetaan viereiseen pu-
istoon. Valtuutettujen näkemyksen mukaan koululaisten suuren määrän 
takia tarvitaan lisää pihatilaa. Pihatilaa voidaan lisätä esimerkiksi ra-
kentamalla uusi välituntitoimintaa palveleva piha koulun itäpuolelle pu-
istoon. 

Koulun välituntijärjestelyistä vastaa opetusvirasto ja niiden toteutukses-
ta kiinteistövirasto. Tarvittavan lisäpihan maanvuokrauksen hoito kuu-
luu joko rakennusvirastolle tai kiinteistövirastolle riippuen vuokra-ajan 
pituudesta.

Rakennusvirasto ei näe esteitä välituntipihan toteuttamiselle puistoon. 

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Pekka Engblom, puistovastaava, puhelin: 310 38525

pekka.engblom(a)hel.fi
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§ 169
Den av ledamoten Henrik Nyholm m.fl. väckta motionen om ändring 
av metrostationsnamnet Helsingfors universitet

HEL 2015-012108 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Henrik Nyholm väckta motionen vara slutligt behand-
lad.

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. Ord-
föranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina ytt-
randen till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ord-
föranden såsom redogörelse att ledamoten Nuutti Hyttinen understödd 
av ledamoten Mika Raatikainen under diskussionen hade föreslagit att 
stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till stadssstyrelsen 
för ny beredning utgående från att metrostationen återfår namnet Kaj-
saniemi. Som det framhålls i svaret är det "inte heller önskvärt att namn 
som har stor inverkan på folks vardag ändras fram och tillbaka". Uni-
versitetet kan hedras genom att Kajsaniemiviken ges namnet Helsing-
fors universitets vik. Att ändra namnet på detta vattenområde skulle in-
te påverka stadsbornas vardag, i motsats till metrostationen, som störs-
ta delen av passagerarna fortfarande kallar Kajsaniemi metrostation 
och som det är logiskt att uppkalla efter sitt läge.

Redogörelsen befanns vara riktig.

7 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar 
ja; vinner nej, har ledamoten Nuutti Hyttinens förslag om återremiss 
godkänts.

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige beslutar återremittera ärendet för ny be-
redning utgående från att metrostationen återfår namnet Kajsaniemi. 
Som det framhålls i svaret är det "inte heller önskvärt att namn som har 
stor inverkan på folks vardag ändras fram och tillbaka". Universitetet 
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kan hedras genom att Kajsaniemiviken ges namnet Helsingfors univer-
sitets vik. Att ändra namnet på detta vattenområde skulle inte påverka 
stadsbornas vardag, i motsats till metrostationen, som största delen av 
passagerarna fortfarande kallar Kajsaniemi metrostation och som det 
är logiskt att uppkalla efter sitt läge.

Ja-röster: 69
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Paavo 
Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettsch-
neider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elo-
nen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopai-
nen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Ville Jalovaara, Helena Kanto-
la, Tarja Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Ko-
ivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laani-
nen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, 
Pekka Majuri, Petra Malin, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muuri-
nen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D 
Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana 
Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoska-
ri, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamä-
ki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, 
Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, 
Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, 
Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, Ville Ylikahri

Nej-röster: 8
Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Maria Landén, Jape Lovén, Henrik Ny-
holm, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Pertti Villo

Blanka: 3
Seppo Kanerva, Heikki Takkinen, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 5
Maija Anttila, Eero Heinäluoma, Osku Pajamäki, Ilkka Taipale, Tuomo 
Valokainen

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Nyholm Henrik, valtuustoaloite Kvsto 4.11.2015 asia 20
2 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) lausunto
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Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Henrik Nyholm och 17 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att metrostationsnamnet Helsingfors universitet ska ersättas med det ti-
digare namnet Kajsaniemi, genom vilket restauratrisen Catharina "Caj-
sa" Wahllunds (1771–1843) minne hedras.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadssty-
relsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 
ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtanden och framhåller att det inte är än-
damålsenligt att metrostationsnamnet Kajsaniemi återinförs och ersät-
ter namnet Helsingfors universitet.  

Metrostationsnamnet Helsingfors universitet infördes i januari 2015. 
Namnändringen är en gåva från Helsingfors stad till Helsingfors univer-
sitet, som år 2015 fyllde 375 år. Dessutom orsakar omotiverade nam-
nändringar besvär och avsevärda kostnader på många håll och äventy-
rar räddningssäkerheten. Det är inte heller önskvärt att namn som har 
stor inverkan på folks vardag ändras fram och tillbaka.  

Cajsa Wahllunds minne lever kvar på många sätt genom namn i områ-
det: Kajsaniemiallén, Kajsaniemigatan, Kajsaniemiplanen, Kajsaniemi-
viken, Kajsaniemiparken, Kajsaniemistranden, Kajsaniemi botaniska 
trädgård och Kaisaniemen ala-asteen koulu m.fl. kommer att bära det 
ryktbara namnet Kajsaniemi långt in i framtiden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Nyholm Henrik, valtuustoaloite Kvsto 4.11.2015 asia 20
2 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) lausunto

Sökande av ändring
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Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 25.05.2016 § 152

HEL 2015-012108 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 09.05.2016 § 444

HEL 2015-012108 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Henrik Nyholmin aloit-
teen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.03.2016 § 84

HEL 2015-012108 T 00 00 03

Ksv 5264_13

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:



Helsingfors stad Protokoll 11/2016 177 (221)
Stadsfullmäktige

Kaj/13
08.06.2016

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

Nimistötoimikunnan, liikennelaitos-liikelaitoksen (HKL) ja Helsingin 
seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) lausunnot huomioon ottaen kau-
punkisuunnittelulautakunta ei puolla valtuustoaloitteessa esitettyä 
Helsingin yliopiston metroaseman nimen palauttamista Kaisaniemen 
metroasemaksi. Helsingin yliopiston metroaseman nimi on otettu 
käyttöön tammikuussa 2015. Nimenmuutos oli Helsingin kaupungin 
lahja Helsingin yliopistolle, jonka perustamisesta tuli vuonna 2015 kulu-
neeksi 375 vuotta. Lisäksi perusteettomat nimenmuutokset aiheuttavat 
haittaa ja merkittäviä kustannuksia monelle eri taholle sekä uhkaavat 
pelastusturvallisuutta. Kaupunkilaisten arkipäivään vaikuttavien 
keskeisten nimien muuttaminen edestakaisin ei ole myöskään suota-
vaa. 

Cajsa Wahllundin muisto elää monella tapaa alueen nimistössä: Kaisa-
niemen puistokuja, Kaisaniemenkatu, Kaisaniemenkenttä, Kaisanie-
menlahti, Kaisaniemenpuisto, Kaisaniemenranta sekä muun muassa 
Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha ja Kaisaniemen ala-asteen kou-
lu kantavat kunniakasta Kaisaniemi-nimeä pitkälle tulevaisuuteen.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 27.01.2016 § 16

HEL 2015-012108 T 00 00 03

Lausunto

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta antoi kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon: 

Kaupunginvaltuutettu Henrik Nyholm ja 17 muuta valtuutettua esittävät 
4.11.2015 päivätyssä valtuustoaloitteessaan Helsingin yliopiston metro-
aseman nimen palauttamista Kaisaniemen metroasemaksi. Ehdotusta 
perustellaan ravintoloitsija, majatalon pitäjä Cajsa Wahllundin muiston 
kunnioittamisella. Vuonna 2017 tulee kuluneeksi 180 vuotta kaupungin 
päätöksestä vuokrata Cajsa Wahllundille tulevasta Kaisaniemen pu-
istosta tontti ravintolalle, joka edelleen kantaa perustajansa nimeä.

Metroaseman suhde historialliseen ympäristöönsä on tärkeää ja auttaa 
myös matkustajia aseman tunnistamisessa. Metroaseman ympäristös-
sä on niin Helsingin yliopistolla kuin ravintoloitsija Cajsa Wahllundilla 
merkittävä historiallinen rooli. 
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HKL toteaa, että Helsingin yliopiston metroasema sai nykyisen nimen-
sä tammikuussa 2015. Ruotsiksi nimi on Helsingfors universitet ja eng-
lanniksi University of Helsinki. Nimenmuutoksesta päätti Helsingin kau-
punginhallitus 22.4.2014. 

Nimenmuutos oli Helsingin kaupungin lahja Helsingin yliopistolle, jonka 
perustamista tuli 2015 kuluneeksi 375 vuotta. Yliopistolle kulkee päivit-
täin suuri määrä ihmisiä, joista monet ovat yliopiston kansainvälisiä vie-
raita, opetushenkilökuntaa ja opiskelijoita. On tärkeää, että yliopistoa 
lähinnä oleva metroasema on helppo tunnistaa nimestään. Vastaavasti 
Espoon kaupunki on päättänyt nimetä Länsimetron aseman Aalto-ylio-
piston mukaan.

HKL toteaa, että metroaseman nimen tulee olla suhteellisen muuttuma-
ton ja pysyvä, sillä nimenmuutoksella on suuria vaikutuksia metroase-
man ulkoisten opasteiden ja matkustajainformaation lisäksi kymmeniin 
erilaisiin metroliikenteeseen ja metroasemiin liittyviin järjestelmiin. 

Usein tapahtuvat muutokset asettavat haasteita matkustajainformaa-
tion ajantasaisuudelle ja saattavat siten hankaloittaa matkan suunnit-
telua. Informaation lisäksi nimen muuttaminen metroliikenteen ja metro-
asemakiinteistöjen järjestelmiin on pakollista mm. pelastustoimen vaati-
muksesta, jotta matkustajien turvallisuus ei vaarannu.

HKL toteaa, että metroasemien nimenmuutokset aiheuttavat merkittä-
viä kustannuksia niin HKL:lle kuin muillekin tahoille. HKL ei muun mu-
assa teknisistä ja taloudellisista syistä puolla Helsingin yliopiston met-
roaseman nimen palauttamista Kaisaniemeksi.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Elina Maunuksela, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 35104

elina.maunuksela(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 09.12.2015 § 64

HEL 2015-012108 T 00 00 03

Nimistötoimikunta käsitteli Henrik Nyholmin ja 17 muun allekirjoittajan 
valtuustoaloitetta (4.11.2015), jossa esitetään Helsingin yliopiston met-
roaseman nimen palauttamista Kaisaniemen metroasemaksi ravintolo-
itsija Catharina "Cajsa" Wahllundin (1771–1843) muiston kunnioittami-
seksi.
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Nimistötoimikunta toteaa, että Kaisaniemen metroasema avattiin liiken-
teelle 1.3.1995. Metroasema kantoi tätä perinnäisestä alueennimestä 
omaksuttua nimeä kaksi vuosikymmentä, kunnes Helsingin yliopiston 
metroaseman nimestä päätettiin kaupunginhallituksessa 22.4.2014. Ni-
mi kuulutettiin voimaan 9.5.2014, ja viralliset avajaiset pidettiin ja uudet 
kilvet paljastettiin 20.1.2015. 

Aloite Kaisaniemen metroaseman nimen muuttamisesta Helsingin ylio-
piston metroasemaksi oli tullut Helsingin yliopistolta 2.3.2012. Nimi-
stötoimikunta käsitteli aloitetta 4.4.2012 eikä puoltanut nimenmuutosta. 
Nimistötoimikunta viittaa 4.4.2012 antamaansa lausuntoon ja sen pe-
rusteluihin, joissa todetaan muun muassa, että metroaseman nimi Kai-
saniemi–Kajsaniemi oli vakiintunut ja ottanut paikkansa helsinkiläisessä 
nimimaisemassa. Nimistötoimikunnan lausunnon mukaan Kaisaniemen 
metroaseman nimi oli hyvin paikallistuva, sillä asemalla on useita si-
säänkäyntejä nyt Kaisaniemenä tunnetulla alueella. Helsingin kau-
pungin nimistönsuunnittelussa noudatettavan periaatteen mukaan 
käytössä olevia nimiä ei muuteta ilman erityistä, painavaa syytä. Tällai-
sia Kaisaniemen metroaseman nimenmuutokseen pakottavia syitä ei 
ollut ilmennyt. 

Nimistötoimikunta toteaa nyt, että Cajsa Wahllundin muisto elää monel-
la tapaa alueen nimistössä: Kaisaniemen puistokuja, Kaisaniemenkatu, 
Kaisaniemenkenttä, Kaisaniemenlahti, Kaisaniemenpuisto, Kaisanie-
menranta sekä muun muassa Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha 
ja Kaisaniemen ala-asteen koulu kantavat kunniakasta Kaisaniemi-ni-
meä pitkälle tulevaisuuteen. Kaisaniemi toimi metroaseman nimenä vu-
osina 1995–2014 ja soveltui paikkaan erittäin hyvin, sillä metroaseman 
nimi tukeutui ympäröivän kulmakunnan nimistöön ja oli siten helposti 
myös ulkopaikkakuntalaisten ja satunnaisten metron käyttäjien paikan-
nettavissa. Nimistötoimikunnan mielestä Kaisaniemen metroaseman ni-
menmuutos Helsingin yliopiston metroasemaksi ei ollut perusteltu, ja 
nimistötoimikunta toivoo, etteivät tämänkaltaiset nimenmuutokset jat-
kossa yleisty. 

Helsingin yliopiston metroaseman nimi on nyt kuitenkin otettu käyttöön, 
eikä käytössä olevia nimiä tule muuttaa. Etenkään kaupunkilaisten ar-
kipäivään vaikuttavien keskeisten nimien muuttaminen edestakaisin ei 
ole suotavaa.

Nimistötoimikunta ei puolla valtuustoaloitteessa ehdotettua Kaisanie-
men metroaseman nimen palauttamista.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386
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johanna.lehtonen(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 11/2016 181 (221)
Stadsfullmäktige

Kaj/14
08.06.2016

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

§ 170
Den av ledamoten Pertti Villo väckta motionen om politisk represen-
tation i styrelserna för Heka-bolagen

HEL 2015-012109 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Pertti Villo väckta motionen vara slutligt behandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det som en del av reformen av 
stadens ledarskapssystem utreds hur det är ändamålsenligt att 
ordna den politiska styrningen av stadens bostadspolitik och hur 
övervakningen av Heka sammanlänkas med detta. (Tuomas 
Rantanen)

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. Ord-
föranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina ytt-
randen till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. 

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ord-
föranden såsom redogörelse att ledamoten Pertti Villo understödd av 
ledamoten Sirkku Ingervo under diskussionen hade föreslagit att stads-
fullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny 
beredning utgående från att det i fortsättningen inväljs två politiskt val-
da förtroendevalda, två av de boende valda medlemmar och en tjänste-
mannamedlem i Helsingfors stads bostäder Ab:s styrelse.

Redogörelsen befanns vara riktig.

8 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar 
ja; vinner nej, har ledamoten Pertti Villos förslag om återremiss god-
känts.

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige beslutar återremittera ärendet för ny be-
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redning utgående från att det i fortsättningen inväljs två politiskt valda 
förtroendevalda, två av de boende valda medlemmar och en tjänste-
mannamedlem i Helsingfors stads bostäder Ab:s styrelse.

Ja-röster: 60
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Paavo Ar-
hinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettsch-
neider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Fat-
bardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Ville Jalovaara, Tarja Kantola, Arja 
Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, 
Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Hannele Luukkainen, 
Pekka Majuri, Elina Moisio, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mä-
ki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Jan D Oker-Blom, 
Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, 
Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo 
Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Sanna 
Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, Ville Ylikahri

Nej-röster: 18
Zahra Abdulla, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Seppo Ka-
nerva, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Maria Landén, Harri Lindell, 
Jape Lovén, Petra Malin, Sami Muttilainen, Mika Raatikainen, Heikki 
Takkinen, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Pertti Villo, Anna Vu-
orjoki

Blanka: 2
Veronika Honkasalo, Eija Loukoila

Frånvarande: 5
Jussi Chydenius, Laura Finne-Elonen, Eero Heinäluoma, Osku Pa-
jamäki, Ilkka Taipale

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Efter att ha förklarat diskussionen i själva ärendet avslutad anförde ord-
föranden såsom redogörelse att ledamoten Tuomas Rantanen under-
stödd av ledamoten Elina Moisio under diskussionen hade föreslagit 
följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det som en del av reformen av 
stadens ledarskapssystem utreds hur det är ändamålsenligt att 
ordna den politiska styrningen av stadens bostadspolitik och hur 
övervakningen av Heka sammanlänkas med detta.
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Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrel-
sens förslag enhälligt.

9 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner ledamoten Tuomas Rantanens 
förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen 
röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det som en del av reformen 
av stadens ledarskapssystem utreds hur det är ändamålsenligt att ord-
na den politiska styrningen av stadens bostadspolitik och hur övervak-
ningen av Heka sammanlänkas med detta.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 54
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, 
Sirpa Asko-Seljavaara, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Hon-
kasalo, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, 
Seppo Kanerva, Helena Kantola, Tarja Kantola, Emma Kari, Otso Ki-
vekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Timo Laani-
nen, Maria Landén, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape 
Lovén, Petra Malin, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Henrik 
Nyholm, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Erkki Perälä, Sirpa Puhak-
ka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tuomas Ranta-
nen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo Soinin-
vaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Heikki Takki-
nen, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Ve-
sikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Nej-röster: 2
Juha Hakola, Jan D Oker-Blom

Blanka: 23
Hennariikka Andersson, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mi-
ka Ebeling, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Arja Karhuvaara, Terhi 
Koulumies, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Jaana Pelko-
nen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissa-
nen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho, Tuulikki Vuorinen

Frånvarande: 6
Jussi Chydenius, Laura Finne-Elonen, Eero Heinäluoma, Osku Pa-
jamäki, Terhi Peltokorpi, Ilkka Taipale
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Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Tuomas Rantanens förslag 
till hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Villo Pertti valtuustoaloite Kvsto 4.11.2015 asia 21
2 Lausunto Pertti Villon aloitteesta 8.2.2016

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Pertti Villo och 18 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
valet av ledamöter i styrelserna för stadens hyreshus med ARA-finan-
siering ska förenhetligas.  

Innan hyreshusbolagen i stadens ägo fusionerades fanns det tjugoen 
separata bolag. Alla styrelser hade fem ledamöter och bestod i prakti-
ken av en tjänsteman, två politiska förtroendevalda och två företrädare 
för de boende. Dessutom valdes det två ersättare. När de separata bo-
lagen fusionerades och Helsingfors stads bostäder Ab (Heka) bildades 
föll de politiska förtroendevalda bort. Styrelsen för Heka består av tre 
tjänstemän och två företrädare för de boende. Dessutom finns det två 
ersättare. 

Ledamöterna föreslår i motionen att styrelsen för Heka ska få en lika-
dan politisk representation som styrelserna för de lokala bolagen hade. 

Hela motionen finns i bilaga 1.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadssty-
relsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 
ledamöter.

Utlåtanden om motionen begärdes från bostadsnämnden och Heka. 
Utlåtandet från Heka finns i bilaga 2, och utlåtandet från bostadsnämn-
den ingår i beslutshistorien.



Helsingfors stad Protokoll 11/2016 185 (221)
Stadsfullmäktige

Kaj/14
08.06.2016

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

Stadsstyrelsen hänvisar bl.a. till utlåtandena och meddelar följande:

Stadskoncernens ledning; ägarstyrning

Helsingfors stadskoncern leds av stadsfullmäktige, stadsstyrelsen, 
stadsstyrelsens koncernsektion, stadsdirektören och biträdande stads-
direktörerna. Koncernledningen övervakar regelbundet dottersamman-
slutningarnas verksamhet och resultat bl.a. med hjälp av uppföljnings-
rapporter.

I den nya kommunallagen (410/2015), som huvudsakligen trädde i kraft 
1.5.2015, finns bestämmelser bl.a. om koncernstyrningen och om mini-
miinnehållet i koncerndirektivet.

I 47 § i kommunallagen finns bestämmelser om verksamheten i kom-
munens dottersammanslutningar och om koncerndirektivet: "Genom 
ägarstyrningen ska det ses till att kommunkoncernens fördel som hel-
het beaktas i verksamhet i kommunens dottersammanslutningar. I 
sammansättningen av styrelserna för kommunens dottersammanslut-
ningar ska en med tanke på sammanslutningens verksamhetsområde 
tillräcklig sakkunskap om ekonomin och affärsverksamheten beaktas. 
Koncerndirektivet tillämpas på ägarstyrningen i kommunens dottersam-
manslutningar och i tillämpliga delar i intressesammanslutningar."

Paragrafen om koncerndirektivet (47 §) "tillämpas från ingången av
mandattiden för det fullmäktige som väljs 2017." Ett koncerndirektiv för 
staden föreläggs stadsfullmäktige 25.5.2016. De krav som kommunal-
lagen ställer är beaktade där. 

Både på basis av de gällande koncernanvisningarna och enligt försla-
get till koncerndirektiv är utgångspunkten att stadsstyrelsens koncern-
sektion beslutar om stadens åsikt i frågor som är särskilt viktiga ekono-
miskt sett och principiellt vittgående för stadskoncernen. Beträffande 
andra, separat angivna viktiga frågor och åtgärder fattas beslut om sta-
dens åsikt av stadsdirektören, den berörda biträdande stadsdirektören 
eller stadskansliet.

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutar särskilt om företrädare för sta-
den i styrelserna för dottersammanslutningarna. Den ser då till att sty-
relserna vad stadens företrädare beträffar har ett mångsidigt kunnande 
och mångsidig erfarenhet och är oberoende och ansvarsfulla.  

Varje styrelses sammansättning ska med beaktande av sammanslut-
ningens verksamhet (beskaffenhet, omfattning, utvecklingsfas) åter-
spegla olika bakgrunder, synpunkter och specialkompetensområden på 
ett sådant sätt att styrelsen har en med tanke på sammanslutningens 
verksamhetsområde tillräcklig sakkunskap om ekonomin och affärs-
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verksamheten och förmåga att styra och stötta sammanslutningens 
verkställande direktör med syftet att sammanslutningen ska utvecklas 
och de uppställda målen nås. 

Helsingfors stads bostäder Ab (Heka)

Helsingfors stads bostäder Ab (Heka) hör till Helsingfors stadskoncern. 
Heka är i sin helhet i stadens ägo och har till uppgift att äga eller besitta 
såväl tomter som befintliga och planerade bostadshus med hyresbostä-
der på tomterna. Sammanlagt äger Heka ca 47 000 hyresbostäder. 

Till utgången av år 2011 var ägandeskapet för aravahyreshusen i sta-
dens ägo organiserat så att det fanns 21 separata fastighetsaktiebolag 
för var sitt område. Det hade beslutats att bolagen skulle fusioneras till 
ett enda kapitalbolag, Helsingfors stads bostäder Ab (Heka), vid in-
gången av år 2012. För att den lokala representativiteten skulle säkras 
och disponentskapet och underhållet för fastighetstillgångarna kunna 
ordnas hade det samtidigt beslutats att det skulle bildas 21 underhålls-
bolag för var sitt område som dotterbolag till ägarbolaget och att dessa 
i sin helhet skulle vara i ägarbolagets ägo. I praktiken skulle underhålls-
bolagen sköta disponentskapet och underhållet för de forna självständi-
ga lokala bolagens aravafastigheter.

Hur Heka-bolagen förvaltas

I fråga om inrättandet av styrelser för områdesbolagen kom stadsstyrel-
sens koncernsektion när fusionen genomfördes och områdesbolagen 
bildades fram till en lösning som går ut på att varje områdesbolag ska 
ha en styrelse med följande sammansättning: som ordförande en tjäns-
teman och som ledamöter två företrädare för de boende i området som 
dessa föreslår genom det förfarande som är angivet i hyresgästdemo-
kratistadgan och två förtroendevalda som fullmäktigegrupperna utser 
efter att ha förhandlat med varandra. Med andra ord är antalet förtroen-
devalda i styrelserna för bolagen oförändrat. Endast styrelsen för mo-
derbolaget består av tre tjänstemän från stadskanliet och två företräda-
re för de boende föreslagna av hyresgästdemokratiorganen. 

Sättet att bilda styrelser för områdesbolagen har ansetts främja lokal 
representativitet i styrelserna och samtidigt ge de politiska förtroende-
valda påverkansmöjligheter på det lokala planet.

Beträffande moderbolaget Heka har det dels ansetts vara viktigt att det 
tillämpade sättet att utse styrelseledamöter också ger de boende på-
verkansmöjligheter i enlighet med lagstiftningen och stadens hyres-
gästdemokratistadga, dels ansetts att en tillräckligt stor politisk repre-
sentation vid ledningen av bolaget tryggas genom koncernsektionen, 



Helsingfors stad Protokoll 11/2016 187 (221)
Stadsfullmäktige

Kaj/14
08.06.2016

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

som har nio ledamöter utsedda av stadsfullmäktige och som i vilket fall 
som helst styr moderbolaget i alla viktiga avgöranden.  

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Villo Pertti valtuustoaloite Kvsto 4.11.2015 asia 21
2 Lausunto Pertti Villon aloitteesta 8.2.2016

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Heka
Asuntolautakunta
Talous- ja suunnitteluosasto

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 25.05.2016 § 153

HEL 2015-012109 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 09.05.2016 § 445

HEL 2015-012109 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 
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Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Pertti Villon aloitteen 
loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Asuntolautakunta 21.01.2016 § 4

HEL 2015-012109 T 00 00 03

Lausunto

Asuntolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
Pertti Villon ym Helsingin kaupungin ARAVA-vuokratalojen hallitus-
valintojen yhdenmukaistamista koskevasta valtuustoaloitteesta:

Helsingin kaupungin asunnot Oy on osa Helsingin kaupunkikonsernia

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka Oy) kuuluu Helsingin kaupunki-
konserniin. Helsingin kaupungin asunnot Oy on Helsingin kaupungin 
kokonaan omistama yhtiö, jonka toimialana on omistaa tai hallita tontte-
ja sekä niillä olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden hu-
oneistot vuokrataan. Kaikkiaan Helsingin kaupungin asunnot Oy 
omistaa noin 47 000 vuokra-asuntoa, joiden isännöinnistä ja huollosta 
vastaa 21 alueyhtiötä. 

Helsingin kaupungin asunnot Oy vastaa Helsingin kaupungin omistaja-
ohjauksen mukaisesti kaupungin aravavuokratalojen pääomatalouden 
hallinnasta ja ohjaa  alueyhtiöiden toimintaa.

Osakeyhtiölain mukaiset hallintoelimet

Vastuu Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja sen alueyhtiöiden hallin-
nosta ja toiminnasta on  hallintoelimillä, joita ovat yhtiökokous, hallitus 
ja toimitusjohtaja. 

Suomen osakeyhtiölain mukaisesti varsinainen yhtiökokous on yhtiön 
ylin päättävä elin. Yhtiökokous antaa yhtiön hallitukselle toimintaohjeet 
tulevalle toimintakaudelle ja päättää yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain 
mukaan sille kuuluvista asioista, joita ovat muun muassa tilinpäätöksen 
vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta.
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Hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hal-
litus. Lisäksi hallitus päättää muun muassa strategisesti tai taloudelli-
sesti merkittävistä investoinneista, yritysostoista sekä vastuusitou-
muksista, hyväksyy yhtiön rahoituspolitiikan, vahvistaa yhtiön riskien-
hallinta- ja raportointimenettelyn sekä päättää yhtiön palkitsemis- ja 
kannustinjärjestelmästä. Toimitusjohtaja johtaa yhtiön juoksevaa hallin-
toa hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja kunkin alueyhtiön hallituksessa 
on viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Jokaisen hallituksen jäsenistä kak-
si on Helsingin kaupungin asunnot Oy:n asukkaita. Alueyhtiöiden halli-
tusten jäsenistä kaksi on puolueiden edustajia. Helsingin kaupungin 
asunnot Oy:n hallituksessa ei ole puolueiden valitsemia edustajia.

Poliittinen vaikuttaminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:ssä

Koska Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallituksessa  ei ole poliitti-
sesti valittua jäsentä, poliittinen vaikuttaminen sen toiminnassa ta-
pahtuu hallituksen jäsenille/yhtiökokousedustajille annettavan konserni-
ohjauksen kautta. Konserniohjaus annetaan suoraan pääomayhtiölle.  
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tytäryhtiöille ei siten anneta konser-
nijaostolta suoraa yhtiökokousohjeistusta. Alueyhtiöiden hallinnossa 
omistajapuhevaltaa käyttää pääomayhtiö Helsingin kaupungin asunnot 
Oy, joka vastaa alueyhtiöiden ohjeistamisesta. 

Helsingin kaupunkikonsernin johdon muodostavat kaupunginvaltuusto, 
kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen konsernijaosto, kaupunginjoh-
taja ja apulaiskaupunginjohtajat. Konsernijohdon tehtävistä on säädetty 
kuntalaissa ja määrätty kaupunginhallituksen johtosäännössä. Konser-
nijohto valvoo tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta säännöllisesti 
muun muassa seurantaraporttien avulla. 

Kaupunginhallituksen konsernijaostossa on yhdeksän valtuuston valit-
semaa jäsentä ja sen toimikausi on kaksi vuotta. Kaupunginhallituksen 
johtosääntö määrittelee konsernijaoston toimivallan. Konsernijaoston 
tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, et-
tä konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat valtuuston ja halli-
tuksen asettamien tavoitteiden mukaisesti. 

Kunnalla on paljon yhteiskunnallisia ja poliittisia intressejä, jotka vaik-
uttavat sen toimintaan. Näiden intressien näkyviin saaminen Helsingin 
kaupungin asunnot Oy:n toiminnassa on koettu haasteelliseksi aloit-
teen tekijöiden taholta. Ilmeisesti konsernijaoston kautta tullutta poliittis-
ta ohjausta ei katsota riittäväksi, minkä vuoksi Helsingin kaupungin 
asunnot Oy:n hallitukseen halutaan poliittinen edustus. Tämä asia jää 
varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi. Konsernijaosto antaa halli-
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tuksen kokoonpanolle linjauksen, joten valtuustoryhmät voivat tässä 
asiassa vaikuttaa suoraan konsernijaoston edustajiin.

Käsittely

21.01.2016 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Pertti Villo

Esittelijä
osastopäällikkö
Markku Leijo

Lisätiedot
Marjaana Santala, lakimies, puhelin: 310 34108

marjaana.santala(a)hel.fi
Markku Leijo, osastopäällikkö, puhelin: 310 34159

markku.leijo(a)hel.fi
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§ 171
Den av ledamoten René Hursti väckta motionen om möjligheterna 
att utnyttja tomma fastigheter som krisbostäder

HEL 2015-012110 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten René Hursti 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. Ord-
föranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina ytt-
randen till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ord-
föranden såsom redogörelse att ledamoten René Hursti understödd av 
ledamoten Sami Muttilainen under diskussionen hade föreslagit att 
stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till stadssstyrelsen 
för ny beredning utgående från att staden utreder läget i fråga om fas-
tigheter som står tomma och möjligheten att i stadens eller organisatio-
ners regi inrätta krisinkvartering i vissa av dem för frigivna fångar och 
andra bostadslösa som behöver en krisbostad och dessutom utreder 
om sådana som förlorat sin kreditvärdighet kan få hem- eller skadegö-
relseförsäkring kontant, vilket skulle innebära att en bostad kan hyras 
också på den fria bostadsmarknaden och behovet av långvarigt krisbo-
ende kan undvikas, eftersom hyresvärden kräver försäkringar som ett 
villkor för uthyrningen.

Redogörelsen befanns vara riktig.

10 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar 
ja; vinner nej, har ledamoten René Hurstis förslag om återremiss god-
känts.

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige beslutar återremittera ärendet för ny be-
redning utgående från att staden utreder läget i fråga om fastigheter 
som står tomma och möjligheten att i stadens eller organisationers regi 
inrätta krisinkvartering i vissa av dem för frigivna fångar och andra bo-
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stadslösa som behöver en krisbostad och dessutom utreder om såda-
na som förlorat sin kreditvärdighet kan få hem- eller skadegörelseför-
säkring kontant, vilket skulle innebära att en bostad kan hyras också på 
den fria bostadsmarknaden och behovet av långvarigt krisboende kan 
undvikas, eftersom hyresvärden kräver försäkringar som ett villkor för 
uthyrningen.

Ja-röster: 39
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bo-
gomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, 
Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Maria Landén, Otto Lehtipuu, Hannele Luukkainen, Pekka 
Majuri, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-
Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, 
Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, 
Laura Rissanen, Wille Rydman, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, 
Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki 
Vuorinen, Ville Ylikahri

Nej-röster: 25
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Veronika 
Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Tarja Kanto-
la, Dan Koivulaakso, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Ma-
lin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, Sara 
Paavolainen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Leo Stranius, Heikki 
Takkinen, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Blanka: 14
Outi Alanko-Kahiluoto, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Ville Jalovaa-
ra, Seppo Kanerva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Elina Moisio, Erkki Pe-
rälä, Timo Raittinen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevan-
der, Osmo Soininvaara

Frånvarande: 7
Jussi Chydenius, Laura Finne-Elonen, Eero Heinäluoma, Timo Laani-
nen, Osku Pajamäki, Marcus Rantala, Ilkka Taipale

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Mari Randell, bostadsprogramchef, telefon: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
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Bilagor

1 Valtuustoaloite, Hursti, Internet-versio

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten René Hursti och 24 andra ledamöter föreslår följande i sin 
motion:

Ojämlikheten kränker de mänskliga rättigheterna och framför allt män-
niskovärdet eftersom den fråntar en möjligheten till ett fullvärdigt, 
mänskligt och gott liv och till utveckling.

Förbättring av människans livskvalitet, vilket först förutsätter en bostad, 
en tillräcklig utkomst och lokala hälsovårdstjänster, ska vara det vikti-
gaste i ett välfärdssamhälle, men detta är inte fallet i dagens läge. Det 
ska vara vår viktigaste uppgift att ta hand om de som är svagast.

Motionärerna anhåller om att Helsingfors stad ska utreda situationen 
med fastigheter som står tomma och möjligheterna för staden eller oli-
ka organisationer att tillhandahålla krisinkvartering för bostadslösa i 
byggnaderna. Enligt motionen kunde invånarna sedan i prioritetsord-
ning och med beaktande av levnadsförhållandena styras till Hekas hy-
resbostäder som blir lediga.

Motionsskrivelsen i sin helhet finns som bilaga 1.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadssty-
relsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 
ledamöter.

Utlåtande om motionen har begärts från bostadsproduktionskommittén, 
fastighetskontoret och social- och hälsovårdsverket. Utlåtandena fram-
går av beslutshistorien.

Stadsstyrelsen konstaterar följande på basis av utlåtandena och bered-
ningen av ärendet vid stadskansliet:

René Hursti tar upp en viktig synvinkel i sin motion. Bostaden är en vik-
tig faktor för människans hälsa och välbefinnande, och samhällets grad 
av civilisation kan mätas med hur samhället tar hand om sina svagaste. 
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Långtidsbostadslösa är en av de svagaste grupperna i samhället. För-
bättring av deras ställning ingår i Helsingfors stads strategiprogram, 
godkänt år 2012, enligt vilket programmet för minskning av långtidsbo-
stadslösheten förlängs och särskild vikt fästs vid att bostadslöshet 
bland ungdomar motverkas.

Långtidsbostadslösheten har minskats i Helsingfors åren 2008–2015 i 
enlighet med målen för de riksomfattande intentionsavtalen. I Helsing-
fors överskreds bostadsmålen för båda avtalsperioderna. Miljöministeri-
et har dessutom berett ett nytt nationellt åtgärdsprogram Aune för före-
byggande av bostadslöshet för åren 2016–2019.

Helsingfors stad har Sanduddsgatans servicecentral till sitt förfogande 
som tillhandahåller möjlighet till tillfällig inkvartering för bostadslösa. 
Boendet i de övriga enheterna baserar sig på hyresavtal. I syfte att 
hantera bostadslösheten och långtidsbostadslösheten har social- och 
hälsovårdsverket tillgång till ca 3 100 bostäder som hyrts i andra hand, 
och dessutom har staden genom ramavtal konkurrensutsatt ca 800 
platser som utnyttjas efter behovsprövning. Social- och hälsovårdsver-
ket har dessutom i början av 2016 senast konkurrensutsatt tjänster för 
krisinkvartering och tillfällig inkvartering. I fråga om tillfällig inkvartering 
är serviceproducenten förpliktad att söka en hyresbostad för den bo-
stadslösa.

Sanduddsgatans enhet tillsammans med den konkurrensutsatta krisin-
kvarteringsverksamheten svarar på de aktuella tillfälliga bostadsbeho-
ven hos bostadslösa. Utöver olika projekt och stödbostäder har man 
med hjälp av stadens egen bostadsförmedling, som fastighetskontoret 
ansvarar för, strävat att göra det möjligt för de långtidsbostadslösa att 
komma in på den allmänna bostadsmarknaden.

För att förebygga bostadslöshet särskild bland ungdomar ska man fäs-
ta uppmärksamhet vid att de ungdomar som varit klienter hos barn-
skyddet och som verkligen riskerar att bli bostadslösa får bostad.

Staden strävar aktivt efter att minska och förebygga bostadslösheten 
också med hjälp av boende- och skuldrådgivning. Att minska bostads-
lösheten i Helsingfors förutsätter att produktionen av hyresbostäder till 
rimliga priser ska hållas på hög nivå.

De tomma lokalerna i stadens ägo är främst små lokaler avsedda för 
kontors- och affärslokalsbruk som inte uppfyller myndighetsföreskrifter-
na för till exempel sanitets- eller köksutrymmena i krisinkvarteringsloka-
ler eller för brandsäkerheten. Dessutom står också vissa större bygg-
nader tomma, men det skulle kräva omfattande reparations- och reno-
veringsarbeten att kunna ta byggnaderna i bruk för inkvarteringsverk-
samhet.
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Mari Randell, bostadsprogramchef, telefon: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuustoaloite, Hursti, Internet-versio

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Kiinteistölautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Talous- ja suunnitteluosasto

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 25.05.2016 § 154

HEL 2015-012110 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Mari Randell, bostadsprogramchef, telefon: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 09.05.2016 § 446

HEL 2015-012110 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu René Hurstin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

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

mari.randell(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 03.05.2016 § 188

HEL 2015-012110 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu 
Rene Hurstin valtuustoaloitteesta, joka koskee tyhjillään olevien kiintei-
stöjen käyttämistä kriisimajoitukseen asunnottomille, seuraavan 
lausunnon: 

Kaupungin omistamat tyhjänä olevat huonetilat ovat pääasiassa toi-
misto- ja liiketilakäyttöön tarkoitettuja pieniä huonetiloja, jotka sellaise-
naan eivät täytä kriisimajoitustiloille asetettavia viranomaismääräyksiä 
(mm. saniteettitilat, keittiötilat, paloturvallisuus- yms. vaatimuksia). Li-
säksi joitakin suurempia rakennuksia on tyhjinä, mutta niiden käyttämi-
nen majoitustoimintaan vaatisi mittavia korjaus- ja kunnostustöitä. 

Ko. tarkoitukseen on helposti käytettävissä asunnot, joiden omistus on 
pääsääntöisesti Helsingin kaupungin asunnot Oy:llä ja kaupungin va-
paarahoitteisia asuntoja omistavalla Kiinteistö Oy Auroranlinnalla.

Kiinteistöviraston tilakeskuksen omistuksessa on pääosin Hitas-yhtiöi-
den asuntoja, jotka sijaitsevat hajallaan eri yhtiöissä eri puolella kau-
punkia ja jotka on jo vuokrattu asuntokäyttöön asunnon tarvitsijoille. 

Kriisimajoitusasiat kuuluvat sosiaali- ja terveysviraston toiminta-alueel-
le, eikä virasto ole pyytänyt etsimään tähän tarkoitukseen nyt jo ole-
massa olevien tilojen lisäksi lisätiloja. 

Kiinteistöviraston tilakeskuksen omistuksessa ei valitettavasti ole kriisi-
majoitukseen sellaisenaan soveltuvia tiloja. Lisäksi tilakeskuksen 
käytössä olevat korjaus- ja muutostyövarat ovat niukat ja ne joudutaan 
kohdentamaan päiväkotien, koulujen, sairaaloiden yms. peruspalvelu-
toimintojen tarvitsemien tilojen korjauksiin siten, että nämä palvelutilat 
pysytään pitämään terveellisinä ja turvallisina.
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Esittelijä
vs. tilakeskuksen päällikkö
Markku Metsäranta

Lisätiedot
Sisko von Behr, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 40366

sisko.von.behr(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimikunta 23.03.2016 § 47

HEL 2015-012110 T 00 00 03

Lausunto

Asuntotuotantotoimikunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Lausunto

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimikunta toteaa, että Rene Hurs-
tin esiin nostama näkökulma on tärkeä. Yhteiskunnan sivistystä mita-
taan sillä, miten se huolehtii heikoimmistaan. Pitkäaikaisasunnottomat 
kuuluvat yksiin yhteiskunnan heikoimpiin. Heidän asemansa parantami-
nen sisältyy Helsingin kaupungin vuonna 2012 hyväksymään strategia-
ohjelmaan, jonka mukaan pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisoh-
jelmaa jatketaan ja asiassa kiinnitetään erityistä huomiota nuorten 
asunnottomuuden ehkäisemiseen. 

Valtakunnalliset pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmat 
PAAVO I (2008-2011) ja PAAVO II (20012-2015) sisältyvät valtion ja 
kaupunkien välisiin aiesopimuksiin. Asia on siksikin tärkeä nyt, kun val-
tion ja Helsingin välisistä MAL-sopimuksista neuvotellaan.

Aloitteessa esitetään selvitettävän tilanteen tyhjillään olevista kiinteistö-
istä ja mahdollisuudesta perustaa niihin kaupungin tai järjestöjen yl-
läpitämänä kriisimajoitus asunnottomille, ja joista voidaan sitten ohjata 
vapautuviin Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuokra-asuntoihin kiire-
ellisyysjärjestyksessä, elinolosuhteen huomioon ottaen.

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimikunta toteaa, ettei sillä ole asi-
aan kannanottoa, sillä asuntotuotantotoimisto ei omista kiinteistöjä 
vaan on puhtaasti rakennuttaja organisaatio. Näin ollen kiinteistöjen ti-
laa koskevat selvitykset ja päätökset kiinteistöjen käytöstä eivät kuulu 
asuntotuotantotoimiston toimialaan.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
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Lisätiedot
Ifa Kytösaho, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 32293

ifa.kytosaho(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.03.2016 § 49

HEL 2015-012110 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

"Sosiaali- ja terveysvirastolla ei ole omia kiinteistöjä, joita olisi mahdol-
lista osoittaa asunnottomien kriisimajoitukseen. 

Pitkäaikaisasunnottomuutta on vähennetty Helsingissä vuosina 2008–
2015 aiesopimusten tavoitteiden mukaisesti. Ympäristöministeriö on 
valmistellut uuden kansallisen asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn 
keskittyvän Aune-toimenpideohjelman vuosille 2016–2019.

Erilaisten hankkeiden ja tukiasuntojen lisäksi kaupungin oman, kiintei-
stöviraston vastuulla olevan asuntovälityksen kautta on pyritty huolehti-
maan pitkäaikaisasunnottomien pääsystä tavallisille asuntomarkkinoil-
le. 

Lisäksi sosiaali- ja terveysvirasto on kilpailuttanut kriisi- ja tilapäismajoi-
tusta. Tilapäismajoituksen osalta palveluntuottajalla on velvollisuus 
etsiä asunnottomalle vuokra-asunto.

Asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi erityisesti nuorten osalta tu-
lee kiinnittää huomiota lastensuojelun asiakkaana olleiden sekä todelli-
sessa asunnottomuusuhassa olevien nuorten asunnon saamiseen. 
Asunnottomuuden vähentämiseen ja ehkäisemiseen tähtäävää työtä 
pyritään tekemään aktiivisesti myös asumis- ja velkaneuvonnan avulla.

Asunnottomuuden vähentäminen Helsingissä edellyttää kohtuuhintai-
sen vuokra-asuntotuotannon määrän pitämistä korkeana. 

Helsingin kaupungissa kiinteistöviraston tilakeskus vastaa sosiaali- ja 
terveysviraston käytössä olevista toimitilakiinteistöistä ja Helsingin kau-
pungin asunnot Oy (Heka) vastaa asunnoista. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Asunto on ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta keskeinen te-
kijä.”

Esittelijä
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vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
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§ 172
Den av ledamoten Kaarin Taipale väckta motionen om kravet på till-
stånd för solfångare och information om detta

HEL 2015-012409 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Kaarin Taipale väckta motionen vara slutligt behand-
lad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Kaarin Taipale ym. valtuustoaloite Kvsto 11.11.2015 asia 12
2 Aurinkokeräimen, ilmalämpöpumpun ja jäädytyslaitteen ulkoyksikön 

asentaminen, Rakennusvalvontaviraston ohje
3 Rakennusvalvontaviraston lausunto
4 Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lausunto, Internet-versio
5 Helen Oy:n lausunto, Internet-versio

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Kaarin Taipale och 18 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att Helen Ab, Helsingfors stads bostäder Ab (Heka) och de berörda för-
valtningarna (bl.a. byggnadstillsynsverket, stadsplaneringskontoret, 
fastighetskontoret, stadsmuseet och bostadsproduktionsbyrån) ska ge 
fastighetsägare, byggherrar och byggare tydligare, enhetligare och ef-
fektivare information om installering av solfångare också vad tillstånds-
frågan beträffar. 

Ledamöterna påpekar i motionen att andelen förnybara och lokala 
energikällor baserade på ett decentraliserat system ökas i energipro-
duktionen i Helsingfors. Till detta hör att anskaffningskostnaderna för 
solfångare sjunker och att installeringen är relativt okomplicerad. 
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Ledamöterna förmodar att rädslan för tillståndsbyråkrati eventuellt är 
ett av hindren för att solenergi ska börja användas i större utsträckning 
i Helsingfors. De hänvisar i sammanhanget till anvisningar om installe-
ring av utomhusenheten för solfångare, luftvärmepumpar och kylan-
läggningar som byggnadstillsynsverket utarbetade år 2014 och till prin-
ciperna i anvisningarna. 

Ledamöterna föreslår att Helen Ab, Helsingfors stads bostäder Ab (He-
ka) och de berörda förvaltningarna ska ge fastighetsägare, byggherrar 
och byggare tydligare, enhetligare och effektivare information om in-
stallering av solfångare också vad tillståndsfrågan beträffar.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadssty-
relsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 
ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtanden och meddelar följande:

Möjligheter att använda solenergi

Staden har i sin verksamhet syftat till att främja produktion av förnybar 
energi. Energin i solen kan användas som elektricitet med solpaneler 
och som värme med solfångare.

Den generalplan som är under arbete möjliggör mångsidiga lösningar 
när det gäller att ändra energisystemet och införa lokal produktion av 
förnybar energi, såsom solelektricitet och solvärme. Bestämmelser som 
tillåter att bl.a. solfångare integreras i byggnader har utvecklats för de-
taljplaner.   

Helen Ab ger på sin webbplats råd om hur bostadsaktiebolag och före-
tag kan beställa solelpaneler från bolaget som ett helt färdigt paket. 
Solfångare erbjuds inte.

Helsingfors stads bostäder Ab (Heka) utredde i slutet av år 2015 till-
sammans med bostadsproduktionsbyrån möjligheterna att använda so-
lenergi i större utsträckning i Hekas egna fastigheter. Bostadsproduk-
tionsbyrån har de senaste åren varit byggherre för två objekt, Asunto 
Oy Helsingin Leonkatu 20 och Heka-Vallgård Kangasalavägen 13, där 
en solenergilösning genomförts. Dessutom kan lågenergiobjektet He-
ka-Viksbacka Ärtåkersvägen 26, som bostadsproduktionsbyrån är 
byggherre för, få solpaneler. Härnäst genomförs tre pilotprojekt som 
ska ge erfarenheter utifrån vilka kalkylerna för solelpotential preciseras 
och lönsamma system dimensioneras. 

Installeringen har bromsats genom att energiformen i fråga är olönsam 
i förhållande till andra former av elproduktion. I projektet FinSolar, som 
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genomfördes av Tekes, företag, kommuner och Aalto-universitetet, 
söktes det riksomfattande rekommendationer för hur solenergimarkna-
den kan fås att växa. Exempel på metoder för att få solenergi använd i 
högre grad är att arbets- och näringsministeriet börjar bevilja också 
hushåll, bostadsaktiebolag och bostadsandelslag energistöd och att 
bostadsaktiebolagens mätning rationaliseras. Byggnadskontoret deltog 
i FinSolar. I en tidig fas av projektet togs det ställning till frågan om hur 
kommunernas tillståndsförfaranden skulle kunna förenhetligas, och då 
lyftes Helsingfors stads smidiga tillståndsförfarande upp som en bra 
modell.

Eventuellt krav på tillstånd för solfångare

När solfångare installeras kan det vara fråga om enskilda solfångare el-
ler hela stora kraftverk.

Förutsättningarna för att installera solfångare och konsekvenserna för 
stadsbilden är olika beroende på hur stora solfångarna är, och detta 
beaktades i möjligaste mån när de gällande anvisningarna om till-
ståndsplikt utarbetades.  

Byggnadstillsynsverkets linje är att luftvärmepumpar och solfångare får 
förläggas till byggnader, konstruktioner och gårdsplaner utan att åt-
gärdstillstånd behöver sökas (21 § i byggnadsordningen). Huruvida åt-
gärdstillstånd eller bygglov krävs eller inte bedöms från fall till fall när 
det gäller projekt som byggnadstillsynsverket har rätt att bevilja tillstånd 
för. När stora solfångare eller solfångargrupper installeras och används 
exempelvis i naturliga eller historiska områden ska de speciella krav 
som miljön ställer beaktas.

Tillstånd eller samtycke från byggnadskontoret krävs alltid för att sol-
fångare ska kunna förläggas till ett allmänt område, t.ex. en öppen 
plats eller ett gaturum. Det är inte bara områdesanvändningen som då 
ska beaktas utan också läget för solfångarna i den omgivande stads- 
och landskapsstrukturen.

Solfångare som består av solfångarrör måste ofta installeras i vinkel 
mot takytan, vilket betyder att de visuellt, beroende på platsen, är myc-
ket mer framträdande än solpaneler, som i regel installeras parallellt 
med takfallet. 

Vad det befintliga byggnadsbeståndet beträffar är det byggnadstypen 
och läget som till stor del avgör hur solfångare kan förläggas till bygg-
naden på ett naturligt sätt. Det är viktigt att byggnadstillsynsverket och 
stadsmuseet ger anvisningar och prövar saken särskilt i fråga om bygg-
nader i innerstaden och byggnader vars yttertak och fasad har skydds-
beteckning i detaljplanen. 
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När solfångare installeras ska det dessutom särskilt ses till att kon-
struktionerna är säkra och sunda och har lämpliga tekniska egenska-
per. I synnerhet stora enheter kan vara förknippade med många teknis-
ka problem och krav och därför kräva bygglov.

Slutkommentarer

Stadsstyrelsen framhåller att staden i förhållande till landet i stort är 
progressiv i fråga om tillstånd för solsystem, m.a.o. krävs det i de flesta 
fall inget åtgärdstillstånd. Många faktorer gör tillsammans att antalet 
solfångare ökar långsamt: priset, lönsamheten, installationssvårigheter, 
storleken på drivfjädrarna osv. 

Det är möjligt att med bra anvisningar och ett informationspaket bidra 
till att solfångarna blir vanligare. Förslaget i motionen kan alltså under-
stödjas eftersom det syftar till effektivare information om installering av 
solfångare också vad tillståndsfrågan beträffar. För den som inleder ett 
projekt är det ändamålsenligt att det finns ett paket med så heltäckande 
och redig information som möjligt, m.a.o. att all information fås på ett 
och samma ställe.

De gällande anvisningarna kan kompletteras så att tekniska och säker-
hetsrelaterade aspekter och stadsbildsmässiga specialvillkor för olika 
situationer blir beaktade på ett mångsidigare sätt. Vilka tillstånd som 
behövs i olika fall kan dessutom förtydligas i anvisningarna. Saken be-
handlas i byggnadstillsynsverkets publikation Omakotiasukkaan opas 
(www.rakvv.hel.fi).

Miljöministeriet har arbetat på nationella anvisningar om solpaneler och 
motsvarande anläggningar som fungerar med förnybar energi. 

Det är ändamålsenligt att riktlinjerna i fråga beaktas när stadens anvis-
ningar utvecklas och att anvisningarna revideras i enlighet med riktlin-
jerna.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Kaarin Taipale ym. valtuustoaloite Kvsto 11.11.2015 asia 12
2 Aurinkokeräimen, ilmalämpöpumpun ja jäädytyslaitteen ulkoyksikön 

asentaminen, Rakennusvalvontaviraston ohje
3 Rakennusvalvontaviraston lausunto
4 Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lausunto, Internet-versio
5 Helen Oy:n lausunto, Internet-versio
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Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 25.05.2016 § 155

HEL 2015-012409 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 09.05.2016 § 447

HEL 2015-012409 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Kaarin Taipaleen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 15.03.2016 § 112

HEL 2015-012409 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:
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Sijoitettaessa aurinkokeräimiä tai muita maanalaisia rakenteita vaativia 
elementtejä rakennusviraston hallinnoimille yleisille alueille se vaatii ai-
na rakennusviraston myöntämän sijoitusluvan tai -suostumuksen. Yk-
sittäisten aurinkokeräinten sijoittamisessa yleisille alueille täytyy huo-
mioida paitsi alueen käyttö, myös niiden sijoittuminen ympäröivään 
kaupunki- ja maisemarakenteeseen. 

Aurinkokeräinten mahtuminen joillekin yleisille alueille voi olla epäto-
dennäköistä muun muassa katutilan ahtauden vuoksi. Jotkut aukiot sitä 
vastoin voisivat soveltua aurinkokeräimille, mutta tuolloinkin niiden sijo-
ittelu on suunniteltava yhteen sovittaen alueen käyttötavoitteita, ympäri-
stöä, toimintoja ja naapureiden näkökantoja. Lisäksi on syytä kiinnittää 
huomiota aurinkokeräinten paikkaan sopivaan asennustapaan ja ottaa 
huomioon mahdolliset turvallisuus- ja asennusasiat sekä ilkivalta-altti-
us.

Rakennusvalvontavirasto on linjannut, että ilmalämpöpumpun ja aurin-
kokeräimen voi sijoittaa rakennukseen, rakennelmaan tai pihamaalle il-
man toimenpidelupaa (rakennusjärjestyksen 21 §). Rakennusvalvonta-
viraston myöntämän toimenpide- tai rakennuslupaa vaativien hankkei-
den luvanvaraisuus arvioidaan tapauskohtaisesti. Suurten aurinkokerä-
inten tai aurinkokeräinryhmien asentamisessa sekä operoitaessa esi-
merkiksi luonnonmukaisilla tai historiallisilla alueilla tulee ottaa huo-
mioon ympäristön asettamat erityisvaatimukset. 

Lupakäytännöt eivät ole varsinainen este aurinkokeräinten asentamisil-
le. Asentamista on hidastanut energiamuodon taloudellinen kannatta-
mattomuus suhteessa muihin sähköntuotantomuotoihin. Tekesin, yri-
tysten, kuntien ja Aalto-yliopiston FinSolar -hankkeessa etsitään par-
haillaan valtakunnallisia suosituksia aurinkoenergiamarkkinoiden kas-
vattamiseksi. Esimerkkinä keinoista lisätä aurinkoenergian käyttöönot-
toa on kotitalouksien, taloyhtiöiden ja asukasosuuskuntien saaminen 
työ- ja elinkeinoministeriön energiatuen piiriin sekä järkeistämällä ta-
loyhtiöiden mittarointia. Rakennusvirasto on mukana FinSolar-hankke-
essa. Hankkeen aiemmassa vaiheessa on otettu kantaa kuntien lu-
pakäytäntöjen yhtenäistämiseksi, ja silloin Helsingin joustavan lu-
pakäytäntö nostettiin esille hyvänä mallina.

Valtuustoaloitteen ehdotus tehostaa aurinkokeräinten asennusta ko-
skevaa tiedotusta myös luvanvaraisuuden näkökulmasta on kanna-
tettava. Olemassa olevaa ohjetta voitaisiin täydentää niin, että se ottaa 
huomioon monipuolisemmin erilaisten tilanteet tekniset ja kaupunkiku-
valliset reunaehdot. On tärkeää, että hankkeeseen ryhtyvät saisivat 
mahdollisimman kattavan ja selkeän tietopaketin luvanvaraisuudesta 
yhdestä ja samasta paikasta. 

Esittelijä
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kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Pia Rantanen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38812

pia.rantanen(a)hel.fi
Sirpa Eskelinen, johtava energia-asiantuntija, puhelin: 310 39 113

sirpa.eskelinen(a)hel.fi
Katri Kuusinen, toimistopäällikkö vs, puhelin: 310 39163

katri.kuusinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 7.3.2016

HEL 2015-012409 T 00 00 03

Valtuustoaloite

Helsingin kaupunginvaltuutetut Kaarin Taipale ja 18 muuta allekirjoitta-
jaa ovat tehneet aloitteen, jossa esitetään, että "Helen, Heka ja asiano-
maiset hallintokunnat (mm. Rakvv, Ksv, Kivi, kaupunginmuseo ja Att) 
selkeyttävät, yhtenäistävät ja tehostavat kiinteistönomistajille, rakennut-
tajille ja rakentajille suunnattua, aurinkokeräinten asennusta koskevaa 
tiedotusta myös luvanvaraisuuden näkökulmasta. "

Aloitteessa on todettu, että Helsingin energiantuotannossa kasvatetaan 
hajautettuun järjestelmään perustuvaa, uusiutuvien ja paikallisten ener-
gialähteiden osuutta. Aurinkokeräinten hankintakustannusten pienene-
misen ja asennusten suhteellisen helppouden todetaan tukevan tätä ta-
voitetta.

Aloitteessa on esitetty lupabyrokratian pelko erääksi mahdolliseksi 
esteeksi aurinkoenergian laajemmalle käyttöönotolle. Aloitteeseen on 
liitetty ote rakennusvalvontaviraston vuonna 2014 laatimasta ohjeesta 
"Aurinkokeräimen, ilmalämpöpumpun ja jäähdytyslaiteen ulkoyksikön 
asentaminen".

Lausunto

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyrkinyt omassa toiminnassaan edi-
stämään uusiutuvan energiantuotannon käyttöönottoa esimerkiksi ke-
hittämällä asemakaavoihin määräyksiä, jotka sallivat mm. aurinkokerä-
inten integroimisen rakennuksiin.  Valmisteilla oleva yleiskaava mah-
dollistaa monipuoliset ratkaisut energiajärjestelmän muuttamiseksi ja 
alueellisen uusiutuvan energiantuotannon, kuten aurinkosähkön ja -
lämmön, käyttöönottamiseksi. Kaupunkisuunnitteluviraston tehtävät au-
rinkopaneelien asennusvaiheen ohjeistuksessa ovat vähäiset. Raken-
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nusvalvontaviraston ohjeessa on tuotu esiin seikat, jotka asennuksissa 
on otettava huomioon myös asemakaavojen ja kaupunkikuvan kannal-
ta. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto pitää kannatettavana sitä, että yleisölle tar-
koitetut ohjeet laaditaan mahdollisimman selkeiksi ja sellaisiksi, ettei ni-
iden ymmärtäminen edellytä esimerkiksi hallintotermien tai kaupungin 
prosessien aiempaa tuntemusta. 

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkisuunnitteluvirastoa antamaan 
asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 21.3.2016 mennessä.

Lisätiedot
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimisto 3.3.2016

HEL 2015-012409 T 00 00 03

Lausunto

Aurinkokeräinten luvanvaraisuus ja neuvonnan vähyys huolenaiheena

Valtuutettu Kaarin Taipale ja 18 muuta valtuutettua ovat tehneet valtu-
ustoaloitteen koskien aurinkokeräinten luvanvaraisuutta ja siitä tiedotta-
mista. Aloitteessa todetaan, että Helsingissä kasvatetaan hajautettuun 
järjestelmään perustuvaa, uusiutuvien ja paikallisten energialähteiden 
osuutta. Tätä tukee myös aurinkokeräinten hankintakustannusten alen-
tuminen ja asennusten suhteellinen helppous.

Aloitteen taustalla on huoli siitä, että yksi este aurinkoenergian laajem-
malle käyttöönotolle Helsingissä saattaa olla, että monet, jotka harkit-
sevat aurinkopaneelien hankkimista, pelkäävät lupabyrokratiaa. Valtuu-
tetut esittävät, että Helen, Heka ja muut asianomaiset hallintokunnat 
(mm. Rakvv, Ksv, HKR, KiVi, kaupunginmuseo ja ATT) selkeyttäisivät, 
yhtenäistäisivät ja tehostaisivat kiinteistönomistajille, rakennuttajille ja 
rakentajille suunnattua, aurinkokeräinten asennusta koskevaa tiedotus-
ta myös luvanvaraisuuden näkökulmasta.

Aurinkoenergian edistäminen on hyvä asia

Asuntotuotantotoimisto toteaa, että valtuustoaloite on ajankohtainen ja 
oikeaan osunut. Aurinkoenergian parempaan hyödyntämiseen 
tähtäävät toimenpiteet ovat kannatettavia. Ala kehittyy nopeasti ja jär-
jestelmien kannattavuus paranee. Toisaalta tässä piilee myös tehtävän 
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toteuttamisen vaikeus. Aihealue kehittyy niin nopeasti, että ohjeistuk-
sen ajantasaisuuden ylläpitäminen voi muodostua vaikeaksi.

Asuntotuotantotoimisto toteaa, että aurinkoenergian hyödyntämiseen 
on olemassa erilaisia järjestelmiä ja että toimikunta viittaa vastaukses-
saan myös muihin kuin aurinkokeräinjärjestelmiin. Selvyyden vuoksi to-
dettakoon, että aurinkokeräimillä tarkoitetaan laitetta, joka muuntaa au-
ringon säteilyä teknisesti käyttökelpoiseksi lämmöksi. Aurinkopaneelilla 
tarkoitetaan laitetta, joka muuntaa auringon säteilyä sähköksi. Kehitte-
illä on myös aurinkoilmalämpöpumppu-yhdistelmä, jossa yhdistetään 
aurinkosähköpaneeli ja aurinkokeräin. 

Asuntotuotantotoimisto toteaa myös, että kaupungin yhtenäiselle lin-
jaukselle aihealueen edistämiseksi on jatkuva tilaus. Aihealuetta on kä-
siteltykin kaupungin energiansäästöneuvottelukunnan kokouksissa mo-
nien vuosien ajan. Toimiston mielestä yhteisiä ponnisteluja aiheen edi-
stämiseksi on syytä jatkaa edelleen. Seuraavassa on koottuna joitakin 
tämän hetkisiä kokemuksia:

Aurinkokeräimet eivät tarvitse toimenpidelupaa

Kuten lausuntopyynnöstä käy ilmi, aurinkokeräimen tai aurinkosähkö-
paneelin ulkoyksikön asentaminen ei edellytä toimenpidelupaa. Asunto-
tuotantotoimisto pitää tätä hyvänä. 

Aurinkokeräinten asentamisessa kuitenkin otettava huomioon asema-
kaavamääräykset ja rakentamiseen liittyvät säännökset erityisesti ra-
kenteiden turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä teknisiin ominaisu-
uksiin liittyvissä seikoissa. Tätä on myös pidettävä hyvänä asiana. 

Aiheesta löytyy rakennusvalvontaviraston sivulta yksinkertainen ohje, 
jossa kerrotaan lähinnä luvanvaraisuudesta. Teknisistä ratkaisuista ja 
niiden toteuttamisesta ohjetta ei rakennusvalvontaviraston sivuilla ole. 

Asuntotuotantotoimiston näkemyksen mukaan kertarakennuttajien oh-
jeistamiseksi rakennusvalvontaviraston sivuilla riittää yleispiirteinen oh-
je, johon olisi koottu yleiskuvaus aurinkosähköjärjestelmän hankinta-
prosessista sisältäen myös kaupunkikuvallisen ja teknisen ratkaisun 
osalta tärkeimmät huomioon otettavat kriteerit. Sen sijaan yksityiskoh-
taiset tekniset ohjeet on syytä jättää palveluntarjoajien ja tutkimus- ja 
selvityshankkeiden tiedotettavaksi. Näin siksi että ala kehittyy hyvin no-
peasti ja ohjeistusten ajantasaisuus on tärkeää ja ne voisivat oso-
ittautua vaikeasti ylläpidettäväksi.

On olennaista, että toteutusratkaisuissa mahdollistetaan monenlaiset 
ratkaisut, samalla kun vakioidun prosessin avulla huolehditaan kaupun-
kikuvallisesta laadusta ja varmistutaan toteutusten terveellisyydestä ja 
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turvallisuudesta. Yleispiirteisen ohjeen laatiminen on hyvä tehdä eri toi-
mijoiden yhteistyönä.

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) ilmastoinfo-hankkeessa on koottu 
aurinkosähköstä tietoa

Asuntotuotantotoimisto toteaa, että kertarakennuttajien ohjeistamiseksi 
on Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) Ilmastoinfo-hankkeen 
yhteydessä laadittu Aurinkosähköä kotiin -nettisivusto. Sivustoon on 
koottu yleistietoa aurinkojärjestelmän hankinnasta, toimittajista ja koke-
muksista. Sivustolla on myös linkki HSY:n karttapalveluun, josta löytyy 
arviot Helsingin ja Vantaan kattopintojen aurinkosähkön vuosituotoista 
ja paneeleiden sopivista sijoituspaikoista katoilla.

Helen ohjaa aurinkosähköjärjestelmien käyttöön

Helsingin energian internet-sivuilla neuvotaan miten taloyhtiö tai yritys 
voi tilata aurinkosähköpaneelipaketin avaimet käteen -toimituksena He-
leniltä. Aurinkokeräimiä ei tarjota. Helen Oy tuottaa kaukolämpöä ja sä-
hköä yhteistuotantona. Yhteistuotantona tuotettuun energiaan sopii täy-
dentäväksi energiantuotantomuodoksi hiilidioksidipäästöjen kannalta 
tarkasteltuna parhaiten juuri aurinkosähkö, ei niinkään aurinkölämpö. 
Näin siksi, että kesäkuukausina, jolloin auringosta saatava ilmaisener-
giamäärät ovat korkeimmillaan, myös lämmöntarve on alhaisimmillaan. 
Yhteistuotantolämmön korvaaminen vähentää siten myös sähkön tuo-
tantoa. Korvaavan sähkön tuotanto siirtyy siten toisaalle, tyypillisesti 
voimaloiden ajojärjestyksen mukaan lauhdevoimalaan. Lauhdevoimalo-
iden CO2-päästöt ovat tyypillisesti noin 800 g/kWh, kun Helenin yhte-
istuotantosähkön osuus tuotannon CO2-päästöistä on noin 230 g/kWh 
ja lämmön osuus noin 115 g/kWh. Näin ollen on aivan ymmärrettävää 
ja hyväksyttävääkin, että Helen Oy ohjaa ensisijaisesti aurinkosähkön 
hankintaan -keräinten sijaan.

Helsingin asunnot Oy ja asuntotuotantotoimisto pilotoivat aurinkosähköjärjestelmiä

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) on yhteistyössä asuntotuotan-
totoimiston (ATT) kanssa vuoden 2015 lopulla selvittänyt mahdollisu-
uksia lisätä aurinkoenergian hyödyntämistä omissa kiinteistöissään. 
ATT on rakennuttanut viime vuosina kaksi kohdetta, joihin on toteutettu 
aurinkoenergiaratkaisu. Asunto Oy Helsingin Leonkatu 20 toteutettiin 
aurinkosähköjärjestelmä, jossa aurinkosähkö on käytetty kiinteistösäh-
köön. Heka Vallila Kangasalantielle toteutettiin aurinkolämpöjärjestel-
mä, jossa aurinkokeräimistä saadulla lämpöenergialla on lämmitetty 
käyttövettä. Lisäksi ATT:n rakennuttamassa matalaenergiakohteessa 
Heka Viikinmäki Hernepellontie 26 on varauduttu aurinkopaneelien li-
säämiseen.



Helsingfors stad Protokoll 11/2016 210 (221)
Stadsfullmäktige

Kaj/16
08.06.2016

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

Selvitettäessä ratkaisujen onnistuneisuutta ja kannattavuutta on todettu 
aurinkopaneelien olevan helpoin ja myös taloudellisesti kannattavin au-
rinkoenergiajärjestelmä. Jos tuotettua aurinkosähköä käytetään vain ki-
inteistösähköön, järjestelmän takaisinmaksuaika ei ole järkevä (noin 20 
vuotta). Ongelmaksi muodostuu sähköenergian kallis varastointi kehit-
tymättömän akkutekniikan vuoksi. Näin ollen Heka on linjannut, että au-
rinkosähköjärjestelmiä toteutetaan ensi sijaisesti erityisasuntokohteisi-
in, joissa aurinkosähköä voidaan käyttää kiinteistösähkön lisäksi käyttö-
sähkössä ja jäähdytyksessä. Seuraavaksi on tarkoitus toteuttaa kolme 
pilottikohdetta, joista saatavien kokemusten perusteella tarkennetaan 
aurinkosähköpotentiaalilaskelmia ja kannattavien järjestelmien mitoitta-
mista. Ensimmäinen pilottikohde on Malmilla osoitteessa Kivitaskuntie 
1 sijaitseva erityisasumiskohde Antinkoti, jossa asukkaiden vuokraan 
sisältyy myös käyttösähkö.

Aurinkosähköstä lähienergiaa erilaisin toteutusratkaisuin

Asuntotuotantotoimisto toteaa, että Aalto-yliopisto on vastikään selvit-
tänyt sähköverkkoon liitettävien järjestelmien kannattavuutta. Myös tä-
män FinSolar-hankkeen selvityksen mukaan omien uusiutuvan sähköe-
nergiantuotantolaitteiden toteuttaminen on kannattavaa vain siten, että 
niistä saatava energia voidaan hyödyntää kiinteistön sisällä. Aurinkosä-
hköenergian myynti verkkoon ei ole kannattavaa vaikka siihen saisi 30 
prosentin tuen, koska sähkön pörssihinta on niin alhainen. Kannattavu-
us edellyttää tuen lisäksi siirto- ja sähköveromaksujen välttämistä. 

FinSolar-selvityksen mukaan maailmalla suositussa energian ostosopi-
musmallissa (PPA, power purchase agreement) yritys tai kunta investoi 
aurinkoenergiajärjestelmään ja myy tuotettua energiaa kiinteistön alu-
een toimijoille kuten asukkaille, yrityksille ja muille organisaatiolle. 
Markkinaselvityksen mukaan Suomessa on jo toistakymmentä yritystä, 
jotka asentavat aurinkoenergiajärjestelmiä asiakkaille energianmyynti-
sopimuksilla. Monet näistä yrityksistä ovat pyrkineet palvelemaan myös 
taloyhtiö- ja asukasmarkkinoita. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ei 
kuitenkaan myönnä yrityksille energiatukea kohteisiin, joissa energia 
menee asukkaiden käyttöön. Tuen puute rajoittaa järjestelmien kan-
nattavuutta.

FinSolar-selvityksen mukaan potentiaalisimpia aurinkolämpöjärjestelmi-
en hyödyntämiskohteita olisivat alue-, kiinteistöryhmä tai kiinteistökoh-
taiset hybridilämpöjärjestelmät. Tyypillisesti tällaisten järjestelmien koot 
ovat 3 kW - 1000 kW:n (6000 eur - 1 M€) välissä. 

Aurinkosähköratkaisuista tarjolla potentiaaliportaali
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Monet kaupalliset toimijat tarjoavat aurinkojärjestelmien toteutukseen 
suunnittelu- ja asennuspalveluita. Palveluista on mahdollista tilata su-
unnittelua, optimointia, laitteistoja ja asennuksia. 

Vuoden 2016 alussa on lupailtu myös ilmakuvakarttoihin perustuvan 
aurinkoenergiapotentiaalin selvityspalvelua. Mainoksen mukaan pal-
velusta olisi saatavissa rakennuksen mahdollisuudet aurinkoenergian 
tuottamiseen huomioiden rakennuksen sijainti, katon muodot, suuntaus 
ja varjostuksen sekä paikalliset säätiedot. Palvelusta olisi mahdollista 
saada rakennuksen aurinkoenergian kannattavuuslaskelmat ja ympäri-
stövaikutukset.

Taustaa

Valtuustoaloite on kokonaisuudessaan seuraava:

Helsingissä kasvatetaan hajautettuun järjestelmään perustuvaa, uusi-
utuvien ja paikallisten energialähteiden osuutta. Tätä tukee myös aurin-
kokeräinten hankintakustannusten alentuminen ja asennusten suhteel-
linen helppous. Yksi este aurinkoenergian laajemmalle käyttöönotolle 
Helsingissä saattaa olla, että monet, jotka harkitsevat aurinkopaneelien 
hankkimista, pelkäävät lupabyrokratiaa. Helsingin rakennusvalvonnan 
sivuilla Aurinkokeräimen, ilmalämpöpumpun ja jäädytyslaitteen ulkoyk-
sikön asentaminen (lokakuu 20149, jossa todetaan mm. seuraavat pe-
riaatteet:

”Tämän ohjeen mukaisesti asennettuna aurinkokeräimen, ilmalämpö-
pumpun, tai jäähdytyslaitteen ulkoyksikön asentaminen rakennukseen 
ei vaadi toimenpidelupaa rakennusvalvontavirastosta. Aurinkokeräi-
men, ilmalämpöpumpun tai jäähdytyslaitteen ulkoyksikön asentami-
seen tulee aina olla kiinteistön omistajan tai haltijan lupa… Vaikka toi-
menpiteen toteuttaminen ei vaadi lupaa, on rakentamisessa nouda-
tettava voimassa olevan asemakaavan määräyksiä ja kyseiseen raken-
tamiseen liittyviä säännöksiä. Suojelluissa rakennuksissa tulee ottaa 
huomioon rakennussuojelusta aiheutuvat vaatimukset.

Hankkeeseen ryhtyvä vastaa myös rakenteiden turvallisuuteen ja terve-
ellisyyteen sekä teknisiin ominaisuuksiin liittyvistä seikoista. Asennus 
on suunniteltava rakennuksen luonteeseen ja kaupunkikuvaan sovel-
tuvaksi.

Sijoitettaessa aurinkokeräimiä suojellun kiinteistön katolle tai kaupun-
kikuvallisesti näkyvään paikkaan käsitellään hanke kaupunkikuvallisena 
lausuntoasiana. Kaupunkikuvallisen lausuntoasian käsittelyn yhteydes-
sä kuullaan tarvittaessa ne naapurit, joiden näkymiin aurinkokeräimet 
sijoittuvat. Hakija voi kuulla itse naapurit tai kuuleminen voidaan jättää 
viranomaisen hoidettavaksi. Vaikka lupaa tai lausuntoa ei haetakaan, 
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tulee hakijan kuulla naapurit, jos hankkeella on vaikutusta naapurin etu-
un.”

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Helen, Heka ja 
asianomaiset hallintokunnat (mm. rakvv, ksv, hkr, kivi, kaupunginmu-
seo ja Att) selkeyttävät, yhtenäistävät ja tehostavat kiinteistönomistajil-
le, rakennuttajille ja rakentajille suunnattua, aurinkokeräinten asennus-
ta koskevaa tiedotusta myös luvanvaraisuuden näkökulmasta.

Lisätiedot
Ifa Kytösaho, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 32293

ifa.kytosaho(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 22.2.2016

HEL 2015-012409 T 00 00 03

Kaupunginmuseo on tutustunut Helsingin rakennusvalvontaviraston oh-
jeeseen ”Aurinkokeräimen, ilmapumpun ja jäähdytyslaitteen ulkoyksi-
kön asentaminen” (lokakuu 2014). Museo pitää hyvänä, että suojeltujen 
rakennusten osalla aurinkokeräimet edellyttävät ”kaupunkikuvallisen 
lausuntoasian” joka ei tarkoita samaa kuin rakennuslupa. Rakennusval-
vonnan opastus ja harkinta on tärkeä etenkin kantakaupungin alueella 
ja kohteissa, joissa vesikatto ja julkisivu on suojeltu asemakaavassa. 
Rakennustyyppi ja sijainti määrittävät paljolti, miten aurinkokeräimet lu-
ontevasti sijoittuvat rakennukseen. Esimerkiksi teollisuusrakennuksiin 
on luontevampaa sijoittaa aurinkokeräimiä kuin yksin puiston keskellä 
sijaitsevaan arvorakennukseen tai yhtenäisen kaupunkikuvan kuten 
Temppeliaukion tai Vallilan alueella. Myös asennustapa esim. lappeen 
suuntaisesti voi olla luonteva tapa sijoittaa aurinkokeräimiä. Aurinkoke-
räinten asennus ei vaadi yleensä alkuperäisiin tai niihin verrattaviin ra-
kenteisiin merkittävää puuttumista, vaan ne ovat rakenteiden päällä ja 
poistettavissa. 

Kaupunginmuseo pitää rakennusvalvontaviraston ohjetta muutoin hy-
vänä, mutta ”kaupunkikuvallinen lausuntoasia” tulisi määritellä, mitä 
sillä tarkoitetaan. Kaupunginmuseo luottaa rakennusvalvonnan kau-
punkikuvalliseen harkintaan. Museo ei näe tarvetta lausua aurinkokerä-
inten sijoituksesta. Kaupunginmuseolta saa kuitenkin apua ja opastusta 
asemakaavojen suojelumääräyksiin liittyen.

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

anne.makinen(a)hel.fi
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§ 173
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2016-006919, 2016-006873, 2016-006871, 2016-006870, 2016-006869, 2016-006924, 2016-006868, 2016-
006925, 2016-006872

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

 Motion av ledamoten Sami Muttilainen m.fl. om förlängning av ute-
serveringarnas öppettider

 Motion av ledamoten René Hursti m.fl. om uppmärksammande av 
helsingforsare som fyller hundra under jubileumsåret Finland 100 år

 Motion av ledamoten Jape Lovén om utveckling av Nordsjövikens 
småbåtshamn med beaktande av juniorverksamheten

 Motion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om platser i eftermid-
dagsklubbar för elever i grundskolans andra årskurs

 Motion av ledamoten Leo Stranius m.fl. om anläggning av en kär-
leksskog

 Motion av ledamoten Helena Kantola m.fl. om byggande av 200 
containerbostäder

 Motion av ledamoten Mika Ebeling m.fl. om hedrande av minnet av 
åtta judar överlämnade till Nazityskland

 Motion av ledamoten René Hursti m.fl. om gratis utbildning och ten-
tamina för skaffande av hygienpass

Motioner som hör till stadsstyrelsens beslutanderätt

 Motion av ledamoten Heikki Takkinen m.fl. om fortsatt placering av 
sysselsatta med lönesubvention

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 157, 158, 162, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172 ja 
173 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 159, 160, 161, 163 ja 166 §: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 tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu ylei-
sesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto 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 vaati-
muksen 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 jäl-
jennöksenä
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 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista pää-
töstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

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.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

157, 158, 162, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172 och 173 § i pro-
tokollet.

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller 
verkställighet.

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

159, 160, 161, 163 och 166 § i protokollet.
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Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna

Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslu-
tet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärsti-
dens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsän-
des, 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 inläm-
nas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 beslutet har tillkommit i felaktig ordning 
 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 
 beslutet annars strider mot lag

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
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 upp-
ges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller 
ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i be-
svärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefon-
nummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökan-
den.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga fö-
reträdaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid 
inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgif-
ter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla doku-
mentets 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 utred-

ning över när besvärstiden har börjat 
 de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin be-

gäran, om dessa inter redan tidigare har tillställts myndigheten

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 250 euro för be-
handlingen av ärendet. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överkla-
gade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsav-
gift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på be-
gäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskon-
tor.
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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
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HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO

HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

Mari Puoskari
puheenjohtaja
ordförande

Harry Bogomoloff
puheenjohtaja
ordförande

Tiina Teppo
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Björn Månsson Nasima Razmyar

Sami Muttilainen
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Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
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Protokollet har hållits offentligt framlagt på Helsingfors stads registra-
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