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Kokousaika 15.02.2017 18:00 - 23:13

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

Kousa, Tuuli kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Abdulla, Zahra
Alanko-Kahiluoto, Outi
Andersson, Hennariikka
Anttila, Maija
Arajärvi, Pentti
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Brettschneider, Gunvor
Chydenius, Jussi
Ebeling, Mika
Enroth, Matti
Finne-Elonen, Laura
Hakanen, Yrjö
Hakola, Juha poistui 18:57, poissa: 95§ - 121§
Hamid, Jasmin
Heinäluoma, Eero
Hetemaj, Fatbardhe saapui 20:06, poissa: 90§ - 98§
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hursti, Rene
Huru, Nina
Ingervo, Sirkku
Jalovaara, Ville
Järvinen, Jukka
Kanerva, Seppo
Kantola, Helena
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura saapui 18:06, poissa: 90§
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Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi saapui 18:11, poissa: 90§ - 92§
Krohn, Minerva
Laaninen, Timo
Lindell, Harri
Loukoila, Eija
Lovén, Jape
Majuri, Pekka
Modig, Silvia
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Mäki, Terhi
Mäkimattila, Sari
Männistö, Lasse poistui 21:25, poissa: 102§ - 121§
Nieminen, Jarmo
Niiranen, Matti
Oker-Blom, Jan D
Packalén, Tom poistui 20:13, poissa: 101§ - 121§
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 saapui 18:08, poissa: 90§ - 92§
Rissanen, Laura
Rydman, Wille
Sevander, Tomi
Soininvaara, Osmo
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Valokainen, Tuomo
Vesikansa, Sanna
Vuorjoki, Anna
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Hertzberg, Veronica varajäsen
saapui 18:56, poissa: 90§ - 93§

Hyttinen, Nuutti varajäsen
Karhu, Jessica varajäsen
Korkkula, Vesa varajäsen
Laaksonen, Heimo varajäsen
Ohisalo, Maria varajäsen
Taipale, Kaarin varajäsen
Villo, Pertti varajäsen

saapui 20:13, poissa: 90§ - 99§
Ylikahri, Ville varajäsen

Muut

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
poissa:99 §

Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja
Panhelainen, Pia va. apulaiskaupunginjohtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Åhlgren, Harry vs. kaupunginlakimies
Summanen, Juha hallintojohtaja
Andersson, Victor kaupunginsihteeri
Hyttinen, Hannu kaupunginsihteeri
Härmälä, Timo kaupunginsihteeri
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Rautanen, Marja-Liisa kaupunginsihteeri
Tapiolinna, Hilkka vs. kaupunginsihteeri
Thoden, Annikki vs. kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Linden, Timo vs. apulaiskaupunginsihteeri
Villeneuve, Anna hallintoasiantuntija
Kari, Tapio viestintäpäällikkö
Katajamäki, Paula tiedottaja
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Teppo, Tiina johtava asiantuntija

Asiantuntijat

Viljakainen, Juha hankepäällikkö

Puheenjohtaja

Tuuli Kousa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
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Pöytäkirjanpitäjä

Tiina Teppo johtava asiantuntija
90-95 §, 100-102 §

Antti Peltonen hallintopäällikkö
96-98 §, 103-108 §

Anna Villeneuve hallintoasiantuntija
99 §, 109-121 §
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Tid 15.02.2017 18:00 - 23:13

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Kousa, Tuuli stadsfullmäktiges ordförande
Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande
Paavolainen, Sara stadsfullmäktiges II vice ordförande
Abdulla, Zahra
Alanko-Kahiluoto, Outi
Andersson, Hennariikka
Anttila, Maija
Arajärvi, Pentti
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Brettschneider, Gunvor
Chydenius, Jussi
Ebeling, Mika
Enroth, Matti
Finne-Elonen, Laura
Hakanen, Yrjö
Hakola, Juha avlägsnade sig 18:57, frånvarande: 

95§ - 121§
Hamid, Jasmin
Heinäluoma, Eero
Hetemaj, Fatbardhe anlände 20:06, frånvarande: 90§ - 

98§
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hursti, Rene
Huru, Nina
Ingervo, Sirkku
Jalovaara, Ville
Järvinen, Jukka
Kanerva, Seppo
Kantola, Helena
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura anlände 18:06, frånvarande: 90§
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Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi anlände 18:11, frånvarande: 90§ - 

92§
Krohn, Minerva
Laaninen, Timo
Lindell, Harri
Loukoila, Eija
Lovén, Jape
Majuri, Pekka
Modig, Silvia
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Mäki, Terhi
Mäkimattila, Sari
Männistö, Lasse avlägsnade sig 21:25, frånvarande: 

102§ - 121§
Nieminen, Jarmo
Niiranen, Matti
Oker-Blom, Jan D
Packalén, Tom avlägsnade sig 20:13, frånvarande: 

101§ - 121§
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 anlände 18:08, frånvarande: 90§ - 

92§
Rissanen, Laura
Rydman, Wille
Sevander, Tomi
Soininvaara, Osmo
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
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Wallgren, Thomas
Valokainen, Tuomo
Vesikansa, Sanna
Vuorjoki, Anna
Hertzberg, Veronica ersättare

anlände 18:56, frånvarande: 90§ - 
93§

Hyttinen, Nuutti ersättare
Karhu, Jessica ersättare
Korkkula, Vesa ersättare
Laaksonen, Heimo ersättare
Ohisalo, Maria ersättare
Taipale, Kaarin ersättare
Villo, Pertti ersättare

anlände 20:13, frånvarande: 90§ - 
99§

Ylikahri, Ville ersättare

Övriga

Pajunen, Jussi stadsdirektör
frånvarande: 99§

Sauri, Pekka biträdande stadsdirektör
Viljanen, Ritva biträdande stadsdirektör
Sinnemäki, Anni biträdande stadsdirektör
Panhelainen, Pia temp. biträdande stadsdirektör
Sarvilinna, Sami kanslichef
Saxholm, Tuula finansdirektör
Åhlgren, Harry stf. stadsjurist
Summanen, Juha förvaltningsdirektör
Andersson, Victor stadssekreterare
Hyttinen, Hannu stadssekreterare
Härmälä, Timo stadssekreterare
Matikainen, Kristiina stadssekreterare
Rautanen, Marja-Liisa stadssekreterare
Tapiolinna, Hilkka stf. stadssekreterare
Thoden, Annikki stf. stadssekreterare
Vallittu, Anja stadssekreterare
Linden, Timo stf. biträdande stadssekreterare
Villeneuve, Anna förvaltningsexpert
Kari, Tapio kommunikationschef
Katajamäki, Paula informatör
Djupsjö, Stefan övertranslator
Peltonen, Antti förvaltningschef
Teppo, Tiina ledande sakkunnig
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Sakkunniga

Viljakainen, Juha projektchef

Ordförande

Tuuli Kousa stadsfullmäktiges ordförande

Protokollförare

Tiina Teppo ledande sakkunnig
90-95 §, 100-102 §

Antti Peltonen förvaltningschef
96-98 §, 103-108 §

Anna Villeneuve förvaltningsexpert
99 §, 109-121 §
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§ Asia

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

91 Pj/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

92 Kj/3 Uusi valtuustoryhmä
Ny fullmäktigegrupp

93 Kj/4 Eräiden vuoden 2016 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittämi-
nen, toimintakatteen alittaminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen
Överskridning av anslag, underskridning av ett verksamhetsbidrag och 
ändring av anslagsdisponeringen i 2016 års budget

94 Kj/5 Vuonna 2016 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myön-
nettävät ylitysoikeudet vuoden 2017 talousarvioon
Överskridningar i 2017 års budget som motsvarar oförbrukade anslag 
från år 2016

95 Kaj/6 Eron myöntäminen rakennusvalvontaviraston virastopäällikölle
Ansökan om avsked från tjänsten som verkschef vid byggnadstillsyns-
verket

96 Kaj/7 Vuokrausperusteet Oulunkylän tontille 28327/1 (Suopellonkaari 16)
Arrendegrunder för tomten 28327/1 i Åggelby (Kärråkersbågen 16)

97 Kaj/8 Jätkäsaaren Tornihotellin ja Lars Sonckin makasiinien asemakaavan 
muuttaminen (nro 12351)
Detaljplaneändring för tornhotellet och Lars Soncks magasin på Bus-
holmen (nr 12351)

98 Kaj/9 Kaarelan Kuninkaantammenkallion asemakaavan muuttaminen (nro 
12313)
Detaljplaneändring för Kungseksberget i Kårböle (nr 12313)

99 Kaj/10 Meri-Rastilan Lohiniemenrannan asemakaavan muuttaminen (nro 
12399)
Detaljplaneändring för Laxuddsstranden i Havs-Rastböle (nr 12399)

100 Kj/11 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite asumisen kustannus-
ten nousun pysäyttämisestä
Den av Vänsterförbundets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om 
hejdande av ökningen i boendekostnaderna

101 Kj/12 Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite kaupungin liittymisestä Mayors 
for Peace -verkostoon
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Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om anslutning 
av staden till nätverket Mayors for Peace

102 Kj/13 Valtuutettu Silvia Modigin aloite kilpailukiellon asettamisesta johtaville 
viranhaltijoille ja työntekijöille
Den av ledamoten Silvia Modig väckta motionen om konkurrensförbud 
för ledande tjänsteinnehavare och befattningshavare

103 Kj/14 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite terassien aukioloaikojen pidentämi-
sestä
Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om förlängning 
av uteserveringarnas öppettider

104 Kj/15 Valtuutettu René Hurstin aloite yli 100-vuotiaiden helsinkiläisten huo-
mioimisesta Suomi 100-juhlavuotena
Den av ledamoten René Hursti väckta motionen om uppmärksamman-
de av helsingforsare som fyller hundra under jubileumsåret Finland 
100 år

105 Kj/16 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite työpaikkakiusaamiseen puuttumi-
sesta
Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om ingripande 
i arbetsplatsmobbning

106 Ryj/17 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite meluluvan jatkamisesta musiikki- ja 
kulttuuritapahtumissa
Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om förlängd tid i 
bullertillstånden för musik- och kulturevenemang

107 Ryj/18 Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite Haaganpuron ja sen taimenkan-
nan elvyttämisestä
Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om Hagabäc-
ken och återupplivande av öringsbeståndet

108 Ryj/19 Valtuutettu Kauko Koskisen aloite maanrakennustöiden ylijäämämas-
soista
Den av ledamoten Kauko Koskinen väckta motionen om överskotts-
massor vid jordbyggnadsarbeten

109 Ryj/20 Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite Ylä-Malmin torin vesialtaan saat-
tamiseksi virkistyskeitaaksi
Den av ledamoten Heimo Laaksonen väckta motionen om iståndsätt-
ning av vattenbassängen på Övre Malms torg till en rekreationsoas

110 Sj/21 Valtuutettu Jape Lovénin aloite Vuosaarenlahden venesataman kehit-
tämisestä junioritoiminta huomioiden
Den av ledamoten Jape Lovén väckta motionen om utveckling av 
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Nordsjövikens småbåtshamn med beaktande av juniorverksamheten

111 Kaj/22 Valtuutettu Leo Straniuksen aloite pyöräväylästä Pasilan ja Vallilan-
laakson väliseen hylättyyn junatunneliin
Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om ett cykelstråk i 
den övergivna tågtunneln mellan Böle och Vallgårdsdalen

112 Kaj/23 Valtuutettu Seppo Kanervan aloite pyöräturvallisuuden kehittämisestä 
eräissä Helsingin kohteissa
Den av ledamoten Seppo Kanerva väckta motionen om utveckling av 
cykelsäkerheten på vissa ställen i Helsingfors

113 Kaj/24 Valtuutettu Seppo Kanervan aloite Lauttasaaren Heikkaantorin alueen 
(Heikkilänaukio) muodostamisesta monitoimialueeksi
Den av ledamoten Seppo Kanerva väckta motionen om Heikasplatsen 
på Drumsö som allaktivitetsområde

114 Kaj/25 Valtuutettu Jarmo Niemisen aloite kansallisen kaupunkipuiston perus-
tamisesta Helsinkiin
Den av ledamoten Jarmo Nieminen väckta motionen om en nationals-
tadspark i Helsingfors

115 Kaj/26 Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite keskustatunnelivarauksesta luopu-
misesta
Den av ledamoten Vesa Korkkula väckta motionen om slopande av 
området reserverat för centrumtunneln

116 Kaj/27 Valtuutettu Leo Straniuksen aloite rakkauden metsän perustamisesta
Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om anläggning av en 
kärleksskog

117 Kaj/28 Valtuutettu Mika Ebelingin aloite natsi-Saksalle luovutettujen kahdek-
san juutalaisen muistamisesta
Den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen om hedrande av 
minnet av åtta judar utlämnade till Nazityskland

118 Kaj/29 Valtuutettu Helena Kantolan aloite Malmin lentokenttäalueen kehittä-
misestä Helsinki Air Business Parkiksi
Den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen om utveckling av 
Malms flygplatsområde till Helsinki Air Business Park

119 Stj/30 Valtuutettu Tomi Sevanderin aloite psykiatristen sairaanhoitajien toi-
minnasta Helsingin poliisilaitoksen moniammatillisessa työryhmässä
Den av ledamoten Tomi Sevander väckta motionen om verksamheten 
med psykiatriska sjukskötare i polisinrättningens multiprofessionella 
arbetsgrupp
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120 Stj/31 Valtuutettu Helena Kantolan aloite vanhusasiamiehen vakanssin pe-
rustamisesta
Den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen om en anställning 
som äldreombudsman anknuten till äldrerådet

121 -/32 Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 90
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
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§ 91
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta valittiin pöytäkirjantarkastajiksi valtuute-
tut Terhi Peltokorpi ja Leo Stranius sekä varalle valtuutetut Sirkku In-
gervo ja Pekka Majuri.

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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§ 92
Uusi valtuustoryhmä

HEL 2015-010006 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi liitteenä 1 olevan ilmoituk-
sen valtuustoryhmän perustamisesta.

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Liitteet

1 Ilmoitus uuden valtuustoryhmän perustamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuustolle on 1.2.2017 jätetty Helsingin kaupunginvaltuus-
ton työjärjestyksen 2 §:n 2 momentin mukainen ilmoitus uuden valtuus-
toryhmän perustamisesta.

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Liitteet

1 Ilmoitus uuden valtuustoryhmän perustamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 93
Eräiden vuoden 2016 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittä-
minen, toimintakatteen alittaminen ja käyttötarkoituksen muuttami-
nen

HEL 2017-000709 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
oikeuttaa kaupunginkanslian, sosiaali- ja terveyslautakunnan, varhais-
kasvatuslautakunnan, suomenkielisen työväenopiston johtokunnan, 
kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ja kaupunginmuseon johtokunnan ylit-
tämään vuoden 2016 talousarvioon merkityt määrärahat ja kiinteistö-
lautakunnan alittamaan tilakeskuksen toimintakatteen seuraavasti:

Käyttötalouden määrärahojen ylitykset/toimintakatteen alitus ovat yh-
teensä 32 816 000 euroa.

Investointimäärärahojen ylitykset yhteensä 155 000 euroa.

Käyttötalousosa

Ta-kohta 1 10 07 Työmarkkinatuen kuntaosuus

määräraha talousarviossa 56 415 000 euroa
määrärahan ylitys 5 400 000 euroa

Ta-kohta 1 39 06 Jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi

määräraha talousarviossa 3 237 000 euroa
määrärahan ylitys 90 000 euroa

Ta-kohta 3 10 04 Toimeentulotuki

määräraha talousarviossa 176 898 000 euroa
määrärahan ylitys 200 000 euroa

Ta-kohta 3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhty-
mä

määräraha talousarviossa 519 229 000 euroa
määrärahan ylitys 10 100 000 euroa

Ta –kohta 3 20 Varhaiskasvatusvirasto

määräraha talousarviossa 385 006 000
määrärahan ylitys 8 150 000 euroa
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Ta-kohta 4 11 Suomenkielinen työväenopisto

määräraha talousarviossa 15 066 000 euroa
määrärahan ylitys 344 000 euroa

Ta-kohta 4 15 Kaupunginkirjasto

määräraha talousarviossa 36 944 000 euroa
määrärahan ylitys 1 657 000 euroa

Ta-kohta 4 17 01 Kulttuurikeskus

määräraha talousarviossa 13 445 000 euroa
määrärahan ylitys 175 000 euroa

Ta-kohta 5 21 03 Tilakeskus

toimintakate talousarviossa 224 200 000 euroa
toimintakatteen alitus 6 700 000 euroa

Investointiosa

Ta-kohta 8 09 21 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Kaupunginmu-
seo

määräraha talousarviossa 648 000 euroa
määrärahan ylitys 155 000 euroa

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tehdä käyttötarkoituksen muutoksen 
vuoden 2016 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin seuraavasti:

Ta-kohdalta 1 10 01 Kaupunginkanslia -100 000 euroa. 
Ta-kohdalle 1 10 06 Työsuhdematkalippu +100 000 euroa.

Ta-kohdalta 4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut – 1 500 000 euroa. 
Ta-kohdalle 4 02 11 Korvaukset avustukset muiden tuottamiin palvelui-
hin + 1 500 000 euroa.

Ta-kohdalta 8 09 23 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Korkeasaa-
ren eläintarha -50 000 euroa. 
Ta-kohdalle 4 21 Korkeasaaren eläintarha +50 000 euroa.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti kehottaa, aiempien vuosien tapaan, 
varhaiskasvatuksesta vastaavaa toimielintä tarkistamaan varhaiskasva-
tuksen piirissä olevien lasten määrän talousennusteiden yhteydessä 
neljä kertaa vuodessa. Jos lapsimäärä ja sitä seuraavat kustannukset 
ovat budjetoitua suuremmat, varhaiskasvatuksesta vastaava toimielin 
tekee ehdotuksen lisämäärärahan myöntämisestä kaupunginvaltuustol-
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le. Lisämäärärahan suuruus määritellään sen hoitomuodon kustannus-
ten mukaan, johon ylitys kohdistuu. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

 Hyväksyessään esityksen valtuusto edellyttää, että kaupungin-
hallitus selvittää kiireellisesti toimenpiteet, joilla pitkäaikaistyöttö-
myyttä ja siitä kaupungille aiheutuvia ns. sakkomaksuja (työmark-
kinatuen kuntaosuus) voidaan vähentää. (Yrjö Hakanen)

  
 Hyväksyessään määrärahojen ylitysoikeudet kaupunginvaltuusto 

päättää kaupunkistrategian valmistelun yhteydessä selvittää 
mahdollisuudet siirtyä lapsikohtaiseen budjetointiin varhaiskasva-
tuksessa ja opetuksessa. (Sanna Vesikansa)

Käsittely

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi kaksi toivomuspont-
ta.

Valtuutettu Yrjö Hakanen ehdotti valtuutettu Veronika Honkasalon kan-
nattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään esityksen valtuusto edellyttää, että kaupungin-
hallitus selvittää kiireellisesti toimenpiteet, joilla pitkäaikaistyöttö-
myyttä ja siitä kaupungille aiheutuvia ns. sakkomaksuja (työmark-
kinatuen kuntaosuus) voidaan vähentää.

Valtuutettu Sanna Vesikansa ehdotti valtuutettu Veronika Honkasalon 
kannattamana seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään määrärahojen ylitysoikeudet kaupunginvaltuusto 
päättää kaupunkistrategian valmistelun yhteydessä selvittää 
mahdollisuudet siirtyä lapsikohtaiseen budjetointiin varhaiskasva-
tuksessa ja opetuksessa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

Toivomusponsien hyväksymisestä äänestettiinn erikseen.

1 äänestys

Valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI
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JAA-ehdotus: Hyväksyessään esityksen valtuusto edellyttää, että kau-
punginhallitus selvittää kiireellisesti toimenpiteet, joilla pitkäaikaistyöttö-
myyttä ja siitä kaupungille aiheutuvia ns. sakkomaksuja (työmarkkina-
tuen kuntaosuus) voidaan vähentää. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 81
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Pentti 
Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, 
Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Eero 
Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina 
Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, 
Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Ki-
vekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koski-
nen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, 
Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Silvia Modig, 
Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mä-
kimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Maria Ohi-
salo, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku Paja-
mäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, 
Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, 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, Pilvi Torsti, Ulla-
Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, 
Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Tyhjä: 2
Minerva Krohn, Timo Raittinen

Poissa: 2
Maija Anttila, Seppo Kanerva

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toi-
vomusponnen.

2 äänestys

Valtuutettu Sanna Vesikansan ehdottama toivomusponsi JAA, vastus-
tus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään määrärahojen ylitysoikeudet kaupungin-
valtuusto päättää kaupunkistrategian valmistelun yhteydessä selvittää 
mahdollisuudet siirtyä lapsikohtaiseen budjetointiin varhaiskasvatuk-
sessa ja opetuksessa.
EI-ehdotus: Vastustaa
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Jaa-äänet: 81
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Pentti 
Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, 
Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Eero 
Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina 
Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, 
Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Ki-
vekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koski-
nen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, 
Timo Laaninen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, 
Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi 
Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niira-
nen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Paja-
mäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, 
Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, 
Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, 
Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-
Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, 
Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Tyhjä: 1
Tatu Rauhamäki

Poissa: 3
Maija Anttila, Seppo Kanerva, Tom Packalén

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Sanna Vesikansan ehdotta-
man toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 sote
2 vakalk
3 Olk
4 Stojk
5 kirjasto
6 kulke
7 Kklk
8 Vaka 2
9 opetusvirasto
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10 Sto
11 HKM
12 Korkeasaari
13 sote 2
14 kiinteistövirasto

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Määrärahojen ylitykset

Käyttötalousosa

1 10 07 Työmarkkinatuen kuntaosuus

Työmarkkinatuen kustannukset Helsingille olivat vuonna 2015 yhteen-
sä 56 miljoonaa euroa. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvun vuoksi vuoden 
2016 aikana kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajia on ollut 
kuukausittain noin 10 %:a enemmän edellisvuoteen verrattuna. Kasvua 
kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajissa on ollut sekä 50 %:n 
että 70 %:n maksuluokassa. Työmarkkinatuen kustannukset Helsingille 
vuonna 2016 ovat noin 61,8 milj. euroa.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 5 400 000 euroa.

1 39 06 Jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi

Talousarviokohdan määrärahan ylitys johtuu ennakoitua suuremmasta 
Suomen Kuntaliitto ry:n jäsenmaksusta vuonna 2016.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 90 000 euroa.

3 10 04 Toimeentulotuki

Toimeentulotuen asiakastalouksien määrä on vuonna 2016 ollut noin 
alle prosentin suurempi kuin edellisvuonna. 

Määrärahaa tulisi saada ylittää 200 000 euroa.

3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Merkittävimmät erot ovat loppuvuoden aikana tapahtunut volyymin nou-
su sekä se, että Helsinki on kalliin hoidon tasauksessa nettomaksaja 
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(+3,2 milj. euroa). Volyymin kasvusta pääosa selittyi DRG-tuotteiden 
kasvulla, missä ylitystä syntyi erityisesti HYKSin Vatsakeskuksen, Tu-
lehduskeskuksen, Sydän- ja keuhkokeskuksen sekä Pää- ja kaulakes-
kuksen erikoisaloilla. HUSssa vuoden aikana laadittuihin ennusteisiin ei 
ole voitu sisällyttää kalliin hoidon tasauksen vaikutusta lopulliseen las-
kutukseen. Kalliin hoidon tasauksen nettovaikutus vaihtelee vuosittain, 
yleensä Helsinki on ollut nettosaaja. Kalliin hoidon tasauksessa netto-
maksajalla on ollut vähemmän kalliita potilaita kuin muilla kunnilla kes-
kimäärin. HUSin vuoden 2016 toteuma sisältää 29,3 miljoonaa euroa 
vuoden 2016 aikana syntynyttä ylijäämää. Vuoden 2016 toteuma sisäl-
tää myös HUSin valtuuston kesällä 2016 päättämän, vuoden 2015 yli-
jäämän palautuksen. Hyvitys oli Helsingin osalta suuruudeltaan 20,9 
miljoonaa euroa. Tämä merkitsee sitä, että HUSin toiminnallinen ylitys 
oli käytännössä nyt esitettyä, yhteensä noin 10 miljoonan euron ylity-
soikeutta huomattavasti suurempi.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 10 100 000 euroa.

3 20 Varhaiskasvatusvirasto

Kunnallisessa päiväkotihoidossa olevien lasten määrä on ylittänyt ta-
lousarvion, samoin kuin yksityisen hoidontuella, ostopalvelupäiväko-
deissa ja maksusitoumuksilla olevien lasten määrä. Perhepäivähoidos-
sa, kotihoidontuella ja kerhoissa olevien lasten määrä alittaa talousar-
vion. Palvelumuotojen painottuminen kalliimpiin aiheuttaa määrärahoi-
hin ylitystä.

1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain 5 a §:n mukaisesti päivä-
kodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea 
hoito- ja kasvatustehtävässä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. 
Ryhmäkoon muutoksesta on aiheutunut lisääntynyt sijaistarve ja -kulut.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 8 150 000 euroa.

4 11 Suomenkielinen työväenopisto

Suomenkielinen työväenopisto on saanut opetushallituksen myöntä-
mää laatu- ja kehittämisavustusta sekä kohdeavustusta opintosetelei-
den myöntämistä varten. Näiden lisäksi erityishinnoiteltujen kurssien 
määrä lisääntyi vuonna 2016. Johtokunta esitti lokakuussa 2016 
(11.10.2016 §59) kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuus-
tolle ulkopuolisen rahoituksen ja erityis- ja maksupalvelukurssien tulo-
jen verran ylitystä yhteensä 195 000 euroa vuodelle 2016.  Tämän li-
säksi esitetään vielä 149 000 euron ylitystä. Ylitys johtuu siitä, että lo-
makorvaus kirjataan työväenopiston kirjanpitoon kuluiksi ja lomapalkka-
varauksen muutos kirjataan kaupungin keskitettyihin määrärahoihin. 
Näin vastaavan suuruinen säästö syntyy kaupungin keskitettyihin mää-
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rärahoihin kirjattuun lomapalkkavaraukseen. Kaupungin kirjauskäytäntö 
aiheuttaa sen, että työväenopiston talousarvio ylittyy maksettujen loma-
korvausten vuoksi.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 344 000 euroa.

4 15 Kaupunginkirjasto

Kaupunginkirjasto on toteuttanut tietoyhteiskunnan kehittämiseen täh-
tääviä hankkeita tukien, avustuksien ja ulkopuolisen rahoituksen turvin. 
Vuoden 2016 talousarviossa on tukiin ja avustuksiin valtion myöntämää 
rahoitusosuutta budjetoitu yhteensä 995 000 euroa. Ulkopuolisen rahoi-
tuksen ylitysoikeuden perustana on opetus- ja kulttuuriministeriöltä, 
EU:lta, aluehallintovirastolta ja muilta tahoilta saatu, vuonna 2016 käy-
tettävissä oleva ulkopuolinen rahoitus yhteensä 2 270 000 euroa. Osa 
näistä hankkeista siirtyy vuodelle 2017. Arvio siirtyvän hankerahoituk-
sen määrästä vuodelle 2017 on 613 000 euroa.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 1 657 000 euroa.

4 17 01 Kulttuurikeskus

Kulttuurikeskus on saanut erinäisiin hankkeisiin esimerkiksi Helsinki 
osallistava kulttuurityö -hanke, Helsinki Pekingissä -hanke ja Kulttuuri-
nen kansallinen verkosto -hanke ulkopuolista rahoitusta opetus- ja kult-
tuuriministeriöltä, opetusvirastolta ja Taiteen edistämiskeskukselta 
vuonna 2016.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 175 000 euroa.

5 21 03 Tilakeskus

Vuoden 2016 talousarviossa sosiaali- ja terveys-, opetus- ja varhais-
kasvatusvirastolta perittäviä sisäisiä tilavuokria alennettiin yhteensä 5 
miljoonalla eurolla, joka edellytettiin katettavaksi tilakeskuksen toimin-
taa ja omaa tilojen käyttöä tehostamalla. Lisäksi tilavuokrien indeksiko-
rotuksen jääminen toteutumatta aiheutti arviolta 5 miljoonan euron lisä-
tavoitteen toiminnan tehostamiseen. Näistä toiminnan taloudellisista 
tuottavuus- ja tehostamistavoitteista tilakeskus pystyi saavuttamaan 
kiinteistöjen ylläpidossa, henkilöstömenoissa sekä aineissa ja tarvik-
keissa tapahtuneista merkittävistä säästötoimenpiteistä huolimatta vain 
3 500 000 euroa.    

Toimintakatetta tulisi saada alittaa 6 700 000 euroa.  

Investointiosa

8 09 21 Irtaimenomaisuuden perushankinta, Kaupunginmuseo
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Kaupunginmuseolla oli käytettävänään talousarvion ja käyttämättä jää-
neiden määrärahojen perusteella myönnetty ylitysoikeus mukaan lukien 
800 000 euroa. 

Määräraha ylittyy noin 155 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on 
myöntänyt kaupungille 400 000 euron suuruisen avustuksen peruskor-
jaukseen liittyvien, rakennushankkeeseen sisältymättömien hankkeiden 
toteuttamiseen. Avustuksen maksatus on siirtynyt vuodelle 2017. Mää-
rärahan ylitys kohdistuu avustuksen mukaisiin hankkeiden kustannuk-
siin.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 155 000 euroa.

Määrärahojen käyttötarkoituksen muutokset

1 10 Kaupunginkanslia

Työsuhdematkalipun menojen arvioidaan olevan 2,9 milj. euroa koko 
kaupungin henkilöstölle vuonna 2016. Kaupunginkanslian talousarvio-
kohdan 1 10 06 Työsuhdematkalippu määräraha vuodelle 2015 on 2,8 
milj. euroa. Syynä määrärahan ylittymiseen on, että työsuhdematkalip-
puedun käyttäjien määrä on kasvanut arvioitua enemmän. Kaupungin-
kanslia ei voi vaikuttaa ko. talousarviokohdan määrärahan käyttöön. 
Talousarviokohdan 1 10 01 Kaupunginkanslia määrärahasta arvioidaan 
säästyvän 2,3 milj. euroa.

Määrärahojen käyttötarkoitusta tulisi saada muuttaa seuraavasti:

Ta-kohdalta 1 10 01, Kaupunginkanslia -100 000 euroa. 
Ta-kohdalle 1 10 06, Työsuhdematkalippu +100 000 euroa.

4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut

Korvauksissa ja avustuksissa muiden tuottamiin palveluihin varatun 
määrärahan ylitys johtuu siitä, että opetusviraston määrärahoista mak-
settavien perusopetuksen kotikuntakorvausten perusosaa nostettiin 
vuodelle 2016 enemmän kuin hintatason nousun verran. Talousarviota 
laadittaessa varauduttiin ainoastaan peruspalveluiden hintaindeksien-
nusteen mukaiseen nousuun. Lisäksi kaupunginhallituksen edellyttä-
mää iltapäivätoimintaa tarjottiin kaikille 1-2 -luokkalaisille sekä erityi-
soppilaille silloin, kun avointa iltapäivätoimintaa ei ollut tarjolla kohtuulli-
sen matkan päässä. Talousarviokohdassa 4 02 02 Kaupungin tuotta-
mat palvelut syntyy vähintään vastaavan suuruinen määrärahan sääs-
tö.

Määrärahojen käyttötarkoitusta tulisi saada muuttaa seuraavasti:
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Ta-kohdalta 4 02 02, Kaupungin tuottamat palvelut -1 500 000 euroa. 
Ta-kohdalle 4 02 11, Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin pal-
veluihin +1 500 000 euroa.

8 09 23 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Korkeasaaren eläintarha

Korkeasaaren eläintarhan omana toimintana harjoittama myymälätoi-
minta on käynnistynyt vuoden 2016 alussa. Myymälän perustamisen 
kustannuksiin oli varauduttu vuoden 2016 irtaimen omaisuuden perus-
hankinnan määrärahassa. Korkeasaaren eläintarha toteutti osan myy-
mälätoimintaan tarvittavista irtaimen omaisuuden perushankinnoista jo 
vuonna 2015 ja ne saatiin toteutettua ennakoitua edullisemmin vuonna 
2016.

Vuoden 2016 alusta alkaen vesitse saapuvien Korkeasaaren asiakkai-
den lipunmyyntikäytäntöä on muutettu siten, että Korkeasaari myy pää-
syliput myös vesitse saapuville asiakkaille. Pääsylippujen myyntiä kos-
kevasta uudistuksesta on aiheutunut ennakoitua suurempia kustannus-
tarpeita laivarannan toiminnoissa. Nämä ennakoitua suuremmat kus-
tannukset on katettu Korkeasaaren käyttötalousmenoista. Lisäksi käyt-
tötalouden määrärahaan on kohdistunut Hämärä-talon ja Vuohipihan 
toteutus sekä tarhojen kunnostustöitä vuonna 2016.

Määrärahojen käyttötarkoitusta tulisi saada muuttaa seuraavasti:

Ta-kohdalta 8 09 23, Irtaimen omaisuuden perushankinta, Korkeasaa-
ren eläintarha -50 000 euroa. 
Ta-kohdalle 4 21, Korkeasaaren eläintarha +50 000 euroa.

Ylitysesitysten perusteena käytetyt tiedot

Vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti lautakun-
nat/johtokunnat ovat toimittaneet määrärahojen ylitys- ja siirtoesitykset 
vuoden 2016 lokakuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen määräraho-
jen käyttöennusteet ovat kuitenkin joiltakin osin muuttuneet ja siten vi-
rastot ovat osin tarkentaneet tammikuun 2017 puolivälissä määräraho-
jen ylitysesityksiä.  Lautakuntien/johtokuntien ylitysesitykset sekä viras-
tojen tekemät tarkennetut esitykset ovat liitteenä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 sote
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2 vakalk
3 Olk
4 Stojk
5 kirjasto
6 kulke
7 Kklk
8 Vaka 2
9 opetusvirasto
10 Sto
11 HKM
12 Korkeasaari
13 sote 2
14 kiinteistövirasto

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Varhaiskasvatuslautakunta
Opetuslautakunta
Suomenkielisen työväenopiston johtokunta
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta
Kaupunginmuseon johtokunta
Tilakeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 06.02.2017 § 102

HEL 2017-000709 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginkanslian, sosiaali- ja 
terveyslautakunnan, varhaiskasvatuslautakunnan, suomenkielisen työ-
väenopiston johtokunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ja kaupun-
ginmuseon johtokunnan ylittämään vuoden 2016 talousarvioon merkityt 
määrärahat ja kiinteistölautakunnan alittamaan tilakeskuksen toiminta-
katteen seuraavasti:

Käyttötalouden määrärahojen ylitykset/toimintakatteen alitus ovat yh-
teensä 32 816 000 euroa.
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Investointimäärärahojen ylitykset yhteensä 155 000 euroa.

Käyttötalousosa

Ta-kohta 1 10 07 Työmarkkinatuen kuntaosuus

määräraha talousarviossa 56 415 000 euroa
määrärahan ylitys 5 400 000 euroa

Ta-kohta 1 39 06 Jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi

määräraha talousarviossa 3 237 000 euroa
määrärahan ylitys 90 000 euroa

Ta-kohta 3 10 04 Toimeentulotuki

määräraha talousarviossa 176 898 000 euroa
määrärahan ylitys 200 000 euroa

Ta-kohta 3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhty-
mä

määräraha talousarviossa 519 229 000 euroa
määrärahan ylitys 10 100 000 euroa

Ta –kohta 3 20 Varhaiskasvatusvirasto

määräraha talousarviossa 385 006 000
määrärahan ylitys 8 150 000 euroa

Ta-kohta 4 11 Suomenkielinen työväenopisto

määräraha talousarviossa 15 066 000 euroa
määrärahan ylitys 344 000 euroa

Ta-kohta 4 15 Kaupunginkirjasto

määräraha talousarviossa 36 944 000 euroa
määrärahan ylitys 1 657 000 euroa

Ta-kohta 4 17 01 Kulttuurikeskus

määräraha talousarviossa 13 445 000 euroa
määrärahan ylitys 175 000 euroa

Ta-kohta 5 21 03 Tilakeskus

toimintakate talousarviossa 224 200 000 euroa
toimintakatteen alitus 6 700 000 euroa

Investointiosa
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Ta-kohta 8 09 21 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Kaupunginmu-
seo

määräraha talousarviossa 648 000 euroa
määrärahan ylitys 155 000 euroa

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tehdä käyttötarkoituksen muutok-
sen vuoden 2016 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin seuraavasti:

Ta-kohdalta 1 10 01 Kaupunginkanslia -100 000 euroa. 
Ta-kohdalle 1 10 06 Työsuhdematkalippu +100 000 euroa.

Ta-kohdalta 4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut – 1 500 000 euroa. 
Ta-kohdalle 4 02 11 Korvaukset avustukset muiden tuottamiin palvelui-
hin + 1 500 000 euroa.

Ta-kohdalta 8 09 23 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Korkeasaa-
ren eläintarha -50 000 euroa. 
Ta-kohdalle 4 21 Korkeasaaren eläintarha +50 000 euroa.

Samalla kaupunginvaltuusto kehottaa, aiempien vuosien tapaan, var-
haiskasvatuksesta vastaavaa toimielintä tarkistamaan varhaiskasvatuk-
sen piirissä olevien lasten määrän talousennusteiden yhteydessä neljä 
kertaa vuodessa. Jos lapsimäärä ja sitä seuraavat kustannukset ovat 
budjetoitua suuremmat, varhaiskasvatuksesta vastaava toimielin tekee 
ehdotuksen lisämäärärahan myöntämisestä kaupunginvaltuustolle. Li-
sämäärärahan suuruus määritellään sen hoitomuodon kustannusten 
mukaan, johon ylitys kohdistuu.

Käsittely

06.02.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa:

Lisätään päätösehdotukseen seuraava:

"Samalla kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että aiempien 
vuosien tapaan varhaiskasvatuksesta vastaava toimielin tarkistaa var-
haiskasvatuksen piirissä olevien lasten määrän talousennusteiden yh-
teydessä neljä kertaa vuodessa. Jos lapsimäärä ja sitä seuraavat kus-
tannukset ovat budjetoitua suuremmat, varhaiskasvatuksesta vastaava 
toimielin tekee ehdotuksen lisämäärärahan myöntämisestä kaupungin-
valtuustolle. Lisämäärärahan suuruus määritellään sen hoitomuodon 
kustannusten mukaan, johon ylitys kohdistuu."

Kannattaja: Laura Rissanen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 17 (523)
Kaupunginvaltuusto

Kj/4
15.02.2017

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

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Laura Rissasen vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

30.01.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
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§ 94
Vuonna 2016 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella 
myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2017 talousarvioon

HEL 2016-014159 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
oikeuttaa kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan, kaupunginkanslian, 
kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistölautakunnan, kulttuuri- ja kir-
jastolautakunnan, liikuntalautakunnan, opetuslautakunnan, pelastuslau-
takunnan, rakennuslautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan, suo-
menkielisen työväenopiston johtokunnan, taidemuseon johtokunnan, 
varhaiskasvatuslautakunnan, ympäristölautakunnan ja yleisten töiden 
lautakunnan ylittämään vuoden 2017 talousarvion jäljempänä olevilla 
kohdilla olevia määrärahoja seuraavasti:

TA-luku/kohta  Euroa
1 04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi 10 000 000
1 04 03 Vieraanvaraisuus, kaupunginjohtajan 

käytettäväksi
100 000

1 10 01 Kaupunginkanslia 470 000
1 10 02 Keskitetty tietotekniikka 1 200 000
1 14 03 Menovaraus, Khn käytettäväksi 7 526 000
1 39 13 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettä-

väksi
1 000 000

5 11 Kaupunkisuunnittelutoimi 87 000
5 21 05 Avustukset asuintalojen hissien raken-

tamiseen, Klkn käytettäväksi
574 000

   
 Käyttötalousosa yhteensä 20 957 000
   
TA-luku/kohta  Euroa
8 01 Kiinteä omaisuus  
8 01 02 Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden 

käyttöönoton edellyttämät toimenpi-
teet, Khn käyt.

19 084 000

8 01 03 Kiinteistöjen hankinta ja rakentamiskel-
poiseksi saatt. jne,. Klkn käytettäväksi

3 955 000

   
8 02 Talonrakennus  
8 02 01 Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennus- 14 600 000
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hankkeet, Klkn käytettäväksi
8 02 02 Tilakeskuksen korjaushankkeet, Klkn 

käytettäväksi
20 680 000

8 02 04 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, 
Khn Käytettäväksi

980 000

8 02 05 Pelastustoimen rakennukset, Pelkn 
käytettäväksi

2 073 000

   
8 03 Kadut, liikenneväylät ja radat  
8 03 08 Uudisrakentaminen, Ytlkn käytettäväk-

si
1 900 000

8 03 09 Perusparantaminen ja liikennejärjeste-
lyt, Ytlkn käytettäväksi

14 820 000

8 03 10 Yhteishankkeet Liikenneviraston kans-
sa, Khn käytettäväksi

2 412 000

8 03 20 Liityntäpysäköintipaikat, Khn käytettä-
väksi

1 370 000

8 03 30 Projektialueiden kadut, Khn käytettä-
väksi

22 780 000

   
8 05 Väestösuojat  
8 05 08 Väestönsuojat, Pelkn käytettäväksi 691 000
   
8 06 Puistorakentaminen  
8 06 08 Uudet puistot ja puistojen peruskor-

jaus, Ytlkn käyt.
670 000

8 06 30 Projektialueiden puistot, Khn käyt. 1 670 000
   
8 07 Liikuntarakentaminen  
8 07 08 Liikuntapaikkojen suunnittelu, rakenta-

minen ja perusparannukset, Lilkn käy-
tettäväksi

2 798 000

   
8 08 Korkeasaaren eläintarha  
8 08 08 Korkeasaaren rakennusten ja tarhojen 

suunn. jne., Ytlkn käytettäväksi
1 170 000

   
8 09 Irtaimen omaisuuden perushankinta  
8 09 06 Pelastustoimi 3 382 000
8 09 07 Ympäristökeskus 79 000
8 09 10 Kaupunginkanslia 4 530 000
8 09 12 Rakennusvirasto 127 000
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8 09 14 Opetusvirasto 1 699 000
8 09 17 Suomenkielinen työväenopisto 15 000
8 09 19 Kirjastotoimi 298 000
8 09 20 Kulttuuritoimi 268 000
8 09 22 Kaupungin taidemuseo 124 000
8 09 32 Sosiaali- ja terveysvirasto 1 611 000
8 09 33 Varhaiskasvatusvirasto 964 000
8 09 35 Kaupunkisuunnittelutoimi 110 000
8 09 36 Kiinteistötoimi 500 000
8 09 37 Rakennusvalvonta 300 000
   
8 22 Arvopaperit, Khn käyt. 2 180 000
   
8 29 Muu pääomatalous  
8 29 03 Lähiörahastosta rahoitettavat hank-

keet, Khn käytettäväksi
7 027 000

8 29 04 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettä-
väksi

753 000

   
Investointiosa yhteensä 135 620 000
   
TA-luku/kohta   
9 01 02 Muu antolainaus, Khn käyt. 7 057 000
   
Rahoitusosa yhteensä 7 057 000

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 20,96 milj. euroa ja in-
vestointiosassa 135,62 milj. euroa sekä rahoitusosassa 7,06 milj. euroa 
(liite 1). Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien perustana olevat 
käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, 
minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään edellä luetellun mu-
kaisina.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti lisätä Kamppi-Töölönlahti –alueelle 
myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 3 420 000 euroa tuloslaskel-
maosan talousarviokohtaan 7 03 06 Kamppi – Töölönlahtirahasto. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti lisätä Lähiörahaston hankkeisiin 
myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 7 027 000 euroa tuloslaskel-
maosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.
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Vielä kaupunginvaltuusto päätti kehottaa kaupunginhallitusta täytän-
töönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt 
määrärahat uudelleen ao. virastojen käyttöön.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hallintokuntien esitykset käyttämättä jääneiden määrärahojen perus-
teella myönnettävistä ylitysoikeuksista vuoden 2017 talousarvioon

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Mikäli hallintokunnalla on ollut loppuvuoteen 2016 ajoittuvia ja aikatau-
lultaan siirtyneitä investointihankkeita, joiden seuraavan vuoden rahoi-
tustarve on selvinnyt vasta vuoden 2017 talousarvion käsittelyn jälkeen 
ja joita ei siksi ole voitu ottaa talousarviossa huomioon, hallintokunta on 
voinut tehdä määrärahan ylitysesityksen vuoden 2017 määrärahoihin. 
Edellytyksenä on vastaavan suuruisen määrärahasäästön osoittaminen 
vuonna 2016. Lisäksi ylitysesityksiin sisältyvät kaupunginhallituksen 
käyttövaroista ja investointimäärärahoista esimerkiksi esirakentami-
seen, projektialueiden katuihin ja puistoihin sekä lähiörahastosta myön-
tämät hankemäärärahat, mikäli hankkeet jatkuvat vuonna 2017.

Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto on saanut virastoilta 
tiedot vuonna 2016 käyttämättä jääneistä määrärahoista ja vastaavista 
ylitystarpeista. Käyttötalousosan ylitystarve on 20,96 milj. euroa (edelli-
sen vuoden esitys 13,06 milj. euroa) ja investointiosan ylitystarve 
135,62 milj. euroa (edellisen vuoden esitys 155,91 milj. euroa). Myös 
antolainamäärärahoja on jäänyt käyttämättä hankkeisiin, joiden aika-
taulu on viivästynyt. Rahoitusosan ylitystarve on yhteensä 7,06 milj. eu-
roa (edellisen vuoden esitys 7,71 milj. euroa).

Tähän esitykseen sisältyy myös muutaman projektiluonteisen, määrät-
tyyn tarkoitukseen osoitetun, mutta aikataulusyistä siirtyvän käyttöta-
lousmäärärahan myöntäminen ylitysoikeutena vuodelle 2017.
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Käyttötalousosa

Käyttötalousosan ylitysesitykset ovat yhteensä 20,96 milj. euroa.

1 04 02, Khn käyttövarat

Vuodelle 2012 myönnettiin talousarviokohtaan 1 04 02 yhteensä 
10 milj. euroa Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina –juhlavuoden erillis-
määrärahaa nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin. Kaupun-
ginhallitus päätti määrärahan käyttösuunnitelmasta 10.12.2012. Vuo-
den 2016 alkuun mennessä erillismäärärahasta oli käytetty 6 694 000 
euroa ja siten vuodelle 2016 myönnettiin hankkeen jatkumiseksi käyttä-
mättä jääneiden määrärahojen perusteella 3 306 000 euron ylitysoi-
keus. Vuonna 2016 hankkeen määrärahankäyttö oli noin 2 064 000 eu-
roa ja siten erillismäärärahasta on edelleen käyttämättä noin 1 242 000 
euroa.

Hallintokuntien ja virastojen esitysten perusteella Helsinki 200 vuotta 
pääkaupunkina –juhlavuoden erillismäärärahojen osalta ylitystarpeet 
vuodelle 2017 ovat:

 Kaupunginkanslian hallinnoimiin hankkeisiin 700 000 euroa,
 Nuorisoasiainkeskuksen hallinnoimiin hankkeisiin 246 000 euroa ja
 Liikuntaviraston hallinnoimiin hankkeisiin 296 000 euroa.

Näiden määrärahojen ylitystarpeen syynä on hankkeen toimintojen jat-
kuminen vuonna 2017. Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina –juhlavuo-
den erillismäärärahojen osalta ylitysesitys on yhteensä 1 242 000 eu-
roa.

Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina –juhlavuoden erillismäärärahan li-
säksi Khn käyttövaroista on rahoitettu eräitä projektiluontoisia hankkei-
ta, jotka liittyvät mm. kaupungin yleisilmeeseen, turvallisuuteen sekä 
viihtyisyyteen. Osa vuodelle 2016 suunnitelluista hankkeista jatkuu 
vuodelle 2017 ja siten 8 758 000 euron osuus käyttämättä jääneistä ra-
hoista olisi tarkoituksenmukaista myöntää ylitysoikeutena vuodelle 
2017.

Ylitystarve on 10 000 000 euroa.

1 04 03, Vieraanvaraisuus, kaupunginjohtajan käytettäväksi

Kaupungin vieraanvaraisuustoiminnan edustustilaisuuksissa on jäänyt 
määrärahaa käyttämättä noin 100 000 euroa. Määrärahaa tarvitaan 
vuonna 2017 tavanomaista suurempiin Suomen itsenäisyyden 100 -
juhlavuoden tilaisuuksien järjestämiseen.

1 10 01, Kaupunginkanslia
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Helsingin kaupungin kokonaan omistama Helsinki Abroad Ltd Oy ylläpi-
tää ja edistää Helsingin kaupungin ja sen yhteistyökumppaneiden etuja 
ja edunvalvontaa ulkomailla kuntalain 76 §:n tarkoittamana kuntien yh-
teistoimintana. Yhtiön tuloja ovat Helsingin kaupungin ja sen kumppani-
kaupunkien maksamat rahoitusosuudet sekä yhtiön tarjoamista palve-
luista syntyvät tulot. Helsingin partnerikonsortio, johon kuuluu Helsingin 
lisäksi kolme muuta osapuolta vastaavat 60 % kustannusosuudesta ja 
muut kumppanikaupungit yhteensä 40 % osuudesta. Helsingin kaupun-
gin osuus on siten 15 % yhtiön tarvitsemista rahoitusosuuksista. Kau-
punginkanslia budjetoi vuosittain kansainvälisen toiminnan käyttöme-
noihin Helsinki-konsortio –osuuden ja laskuttaa konsortion muilta osa-
puolilta niiden osuuden. Osapuolten kesken on sovittu menettelystä, 
jossa vuosittain suoritettavien käyttökulukorvausten ylijäämä voidaan 
käyttää seuraavien vuosien kustannusten tasaamiseen. Näitä menoja 
vastaavat määrärahat 170 000 euroa (sis. ALV 24 %) tulisi myöntää yli-
tysoikeutena vuodelle 2017.

Määrärahaa on jäänyt käyttämättä 300 000 euroa elinkeinopoliittisista 
kehittämishankkeista, joita ovat start-up- ja kasvuyrittäjyyden edistämi-
nen sekä siihen liittyvä kasvuyrityskeskittymän synnyttäminen entisen 
Marian sairaalan tiloihin (hanke käynnistynyt 2015) ja kiihdyttämötoi-
mintaan.

Ylitystarve on 470 000 euroa.

1 10 02, Keskitetty tietotekniikka

Ylitysmäärärahaa tarvitaan vuonna 2017 Digitaalinen Helsinki –ohjel-
man hankkeisiin ja uuden johtamisjärjestelmän käyttöönotosta aiheutu-
viin ICT-muutoskustannuksiin.

Ylitystarve on 1 200 000 euroa.

1 14 03, Menovaraus, Khn käytettäväksi

Kaupunginhallitus kohdensi päätöksellään 21.3.2016 § 248 vuoden 
2016 talousarvion 10 miljoonan euron määrärahan turvapaikanhakijoi-
den kotoutumisen edellytysten ja maahanmuuttajien hyvän kotouttami-
sen varmistamiseksi. Määrärahan käyttö jaettiin sosiaali- ja terveysvi-
raston, varhaiskasvatusviraston, kaupunginkanslian, opetusviraston ja 
nuorisoasiainkeskuksen käytettäväksi kotouttamispalvelut työryhmän 
ehdotuksen mukaisesti. Hankkeiden käynnistämistä ovat hidastuttaneet 
mm. tilojen hankintaan, kilpailuttamiseen ja vakanssien perustamiseen 
tarvittu aika.

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää 1 949 000 euron ylitystä vuodelle 
2017 perusteena vastaavan suuruinen säästö vuoden 2016 viraston 
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käyttöön osoitetusta määrärahasta. Sosiaali- ja terveysviraston käyt-
töön osoitettiin 2 500 000 euroa vuodelle 2016 osaamiskeskuspilotin 
käynnistämiseen.

Nuorisoasiainkeskus esittää 832 000 euron ylitystä vuodelle 2017 pe-
rusteena vastaavan suuruinen säästö vuoden 2016 viraston käyttöön 
osoitetusta määrärahasta. Nuorisoasiainkeskuksen käyttöön osoitettiin 
900 000 euroa vuodelle 2016 monikulttuuriseen jalkautuvaan työhön.

Varhaiskasvatusvirasto esittää 47 000 euron ylitystä vuodelle 2017 pe-
rusteena vastaavan suuruinen säästö vuoden 2016 viraston käyttöön 
osoitetusta määrärahasta. Varhaiskasvatusviraston käyttöön osoitettiin 
150 000 euroa lasten ja nuorten kotoutumisen tukemiseen.

Opetusvirasto esittää 3 611 000 euron ylitystä vuodelle 2017 perustee-
na vastaavan suuruinen säästö vuoden 2016 määrärahasta. Opetusvi-
raston käyttöön osoitettiin 4 800 000 euroa osaamiskeskuspilottiin ja 
350 000 euroa lasten ja nuorten kotoutumisen tukemiseen.

Kaupunginkanslia esittää 1 087 000 euron ylitystä vuodelle 2017 perus-
teena vastaavan suuruinen säästö vuoden 2016 viraston käyttöön osoi-
tetusta määrärahasta. Kaupunginkanslian käyttöön osoitettiin 200 000 
euroa osaamiskeskuspilottiin ja turvapaikanhakijoiden ja maahanmuut-
tajien osallisuusmahdollisuuksien lisäämiseen 1 100 000 euroa.

Ylitystarve on yhteensä 7 526 000 euroa.

1 39 13, Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi

Kaupunkirakennetta kehittävät hankkeet ja hankkeiden toteutukseen 
liittyvät selvitys- ja suunnittelutehtävät sekä markkinointi toteutuivat 
vain osittain. Merkittävimmin määrärahaa jäi käyttämättä Pisararadan 
suunnittelutyön viivästyttyä. Vuoden 2017 aikana on myös varaudutta-
va perusteltuihin kehittämishankkeisiin sekä selvitys- ja suunnitteluteh-
täviin mm. uuden strategiakauden alkaessa.

Ylitystarve on 1 000 000 euroa.

5 11, Kaupunkisuunnittelutoimi

Kaupunkisuunnittelutoimeen sisältyvän lähiöprojektin käyttötalouden 
ylitysoikeusesitys muodostuu vuodelta 2016 käyttämättä jääneistä 
määrärahoista, jotka käytetään vuonna 2017 lähiöprojektin toimintaan 
ja vielä jatkuvien hankkeiden toteuttamiseen. Vuodelle 2017 siirtyneitä 
hankkeita ovat mm. lähiöfestivaali, aluelähtöiset mallit syrjäytymisen 
ehkäisyyn ja julkisten kaupunkitilojen kunnostaminen (mm. Malminkar-
tanon huippu).
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Ylitystarve on 87 000 euroa

5 21 05, Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen, Klkn käytettäväksi

Useita vuoden 2016 määrärahoilla avustettavaksi suunniteltuja hissi-
hankkeita valmistuu vasta vuoden 2017 puolella. Näiden avustusten 
yhteismäärä on 573 900 euroa, jota vastaava ylitysoikeus esitetään 
vuoden 2017 käyttömäärärahoihin.

Ylitystarve on 574 000 euroa.

Investointiosa

Investointiosan ylitysesitykset ovat yhteensä 135,62 milj. euroa.

8 01, Kiinteä omaisuus

8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi

Määrärahoja jää käyttämättä yhteensä 1 009 000 euroa. Tällä hetkellä 
maanhankinnat ovat painottuneet kiinteistölautakunnan päätösvaltaan 
kuuluviin alle 2 milj. euron kauppoihin.  

Käyttämättä jäänyt 1 009 000 euron määräraha esitetään siirrettäväksi 
talousarvion kohtaan 8 01 03, Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoi-
seksi saattaminen ja kaavoituskorvaukset, Klkn käytettäväksi.

8 01 02, Esirakentaminen ja täyttötyöt jne., Khn käytettäväksi

Käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet ovat tar-
peen liitteessä 1 esitettyjen myöhentyneiden hankkeiden loppuun saat-
tamiseen vuoden 2017 aikana. Esirakentamiskohteissa suurimmat yli-
tystarpeet kohdistuvat Kalasataman, Länsisataman ja Kruunuvuoren-
rannan projektialueille. Merkittäviä ylitystarpeita on myös eri täydennys-
rakentamiskohteissa.

Ylitystarve on yhteensä 19 084 000 euroa.

8 01 03, Kiinteistöjen hankinta ja rakentamiskelpoiseksi saatt. jne,. Klkn käyt.

Maanhankintaan tarkoitettuja määrärahoja jää käyttämättä 2,95 milj. 
euroa vuodelle 2017 siirtyneiden kauppojen vuoksi. Talousarviokohdal-
ta 8 01 01 Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi käyttä-
mättä jäävä 1,01 milj. euroa esitetään siirrettäväksi tässä esityksessä 
kiinteistölautakunnan käyttäväksi.

Ylitystarve on yhteensä 3 955 000 euroa.

8 02, Talonrakennus
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8 02 01, Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet, Klkn käytettäväksi

Opetustoimen uudisrakennushankkeisiin varattuja määrärahoja jää ar-
vion mukaan käyttämättä 1 050 000 euroa, koska Kalasataman kortteli-
talon 2. vaiheen, Myllypuron peruskoulun laajennuksen ja Stadin am-
mattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen suunnittelu on myö-
hässä alkuperäisestä aikataulustaan.

Muista tilakeskuksen uudisrakennushankkeista jää määrärahaa käyttä-
mättä 12 100 000 euroa, koska mm. Staran ja Liikuntaviraston Vuosaa-
ren tukikohdan aloitus on siirtynyt vuodelle 2017.

Sosiaali- ja terveysviraston uudisrakennushankkeisiin osoitettuja mää-
rärahoja arvioidaan jäävän käyttämättä 600 000 euroa, Outamon oppi-
laskodin osasto Nelosen uudisrakennushankkeen aloitus on siirtynyt 
myöhemmäksi.

Varhaiskasvatusviraston uudisrakennushankkeisiin varattuja määrära-
hoja jää käyttämättä 850 000 euroa. Määrärahaa tarvitaan jatkossa las-
ten päiväkoti Alppikylän ja leikkipuisto Mäkitorpan takuuaikaisiin töihin 
sekä lasten päiväkoti Borgströminmäen ja lasten päiväkoti Neulasen 
myöhentyneeseen suunnitteluun.

Ylitystarve on yhteensä 14 600 000.

8 02 02, Tilakeskuksen korjaushankkeet, Klkn käytettäväksi

Opetustoimen korjaushankkeista jää määrärahaa käyttämättä 
12 410 000 euroa. Vuonna 2016 käyttämättä jääviä investointimäärära-
hoja käytetään vuonna 2016 valmistuvien perusparannushankkeiden 
seuraavien vuosien takuuaikaisiin velvoitteisiin. Pihkapuiston ala-as-
teen vesikaton peruskorjaus, Arabian peruskoulun vanhan osan julkisi-
vun peruskorjaus ja Mustakiven ala-asteen julkisivun peruskorjaus siir-
tyvät alkamaan vasta vuonna 2017.

Muista tilakeskuksen korjaushankkeista arvioidaan jäävän käyttämättä 
5 180 000 euroa. Määrärahaa tarvitaan vuonna 2017, koska Lapinlah-
den sairaalan säilyttävien toimenpiteiden ja Kokoelmakeskuksen muu-
tostöiden suunnittelu on kestänyt arvioitua kauemmin ja toteutus on al-
kanut myöhässä.

Sosiaali- ja terveysviraston korjaushankkeista jää käyttämättä 
2 100 000 euroa, koska Teinilän lastenkodin perusparannuksen ja laa-
jennuksen, Kustaankartanon sprinklerlaitoksen rengasjohdon rakenta-
misen sekä Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen tiiliverhouk-
sen uusimisen aloitus on viivästynyt.
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Varhaiskasvatusviraston korjaushankkeista jää käyttämättä määräraho-
ja 990 000 euroa. Koska lasten päiväkoti Linnunlaulun vesikaton ja jul-
kisivun sekä lasten päiväkoti Virkkulan ylätalon ja alatalon peruskor-
jausten aloitukset ovat myöhentyneet.

Ylitystarve on yhteensä 20 680 000 euroa.

8 02 04, Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi

Kaupungintalokorttelien kehittämiseen tarkoitettua investointimäärära-
haa jää käyttämättä 980 000 euroa. Sarvikuonokorttelissa sijaitsevan 
Sofiankatu 4 perusparannus, kaupungintalokorttelien pihojen kunnos-
tus, Bockin pihasiiven ja Burtzin talon liiketilojen muutostyöt sekä tori-
kortteleiden pienet muutostyöt ovat myöhentyneet.

Ylitystarve on yhteensä 980 000 euroa.

8 02 05, Pelastustoimen rakennukset, Pelkn käytettäväksi

Määrärahaa jää käyttämättä yhteensä 2 073 000 euroa. Haagan pelas-
tusaseman peruskorjaus väistötiloihin liittyvien töiden loppulaskutusta 
ajoittuu vuodelle 2017. Malmin rajavartiolaitoksen kiinteistön muuttami-
nen pelastusasemaksi on siirtynyt vuodelle 2017.

Ylitystarve on yhteensä 2 073 000 euroa

8 03, Kadut, liikenneväylät ja radat

8 03 08, Uudisrakentaminen, Ytlkn käytettäväksi

Määrärahoja jää käyttämättä Joukkoliikenteen kehittämisen osalta, kos-
ka Reijolankadun raitiotielinjan toteuttaminen on siirtynyt vuoteen 2017. 
Myös runkolinja 500 edellyttämien katumuutosten rakentaminen on siir-
tynyt vuoteen 2017.

Ylitystarve on 1 900 000 euroa.

8 03 09, Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt, Ytlkn käytettäväksi

Määrärahoja jää käyttämättä Katujen peruskorjauksen, Siltojen perus-
korjauksen, Liikennejärjestelyjen, sekä Jalankulun ja pyöräilyn väylien 
alakohdilta. Iso Roobertin kadun peruskorjaus siirtyi vuoteen 2017. Osa 
siltojen urakoista jatkuu vuoden 2017 puolelle. Palokaivonaukion liiken-
nejärjestelyhanke siirtyi vuoteen 2017. Mechelininkadun pyörätiehanke 
siirtyi käynnistettäväksi vuoden 2017 keväällä katusuunnitelmavalituk-
sen vuoksi. 

Ylitystarve on 14 820 000 euroa.
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8 03 10, Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi

Liikenneviraston ja kaupungin laatiman Kehä I:n parantamista koske-
van aiesopimuksen (Khs 2.12.2013 § 1294) mukaisista yhteishankkeis-
ta on laadittu toteutussopimus, joiden mukaan Kehä I:n välillä Espoon 
raja – Vihdintie sekä Kehä I:n ja Hämeenlinnanväylän eritasoliittymän 
urakka valmistuvat vuonna 2017. Tuusulanväylän ja Yhdyskunnantien 
vaihtopysäkkien ja Porvoonväylän meluesteen toteutus Jakomäen koh-
dalla jatkuvat vuonna 2017. Tiehankkeiden suunnittelussa mm. Länsi-
väylän tiesuunnitelman teko Koivusaaren kohdalla jatkuu vuonna 2017.

Ylitystarve on 2 412 000 euroa.

8 03 20, Liityntäpysäköintipaikat, Khn käytettäväksi

Määrärahaa jäi käyttämättä, koska Pohjois-Haagan aseman liityntäpy-
säköintialueen parantamisen toteuttaminen on siirtynyt vuoteen 2017.

Ylitystarve on 1 370 000 euroa.

8 03 30, Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

Määrärahaa jää käyttämättä yhteensä 22,78 milj. euroa projektialueilla 
olevien hankkeiden myöhentymisen vuoksi. 

Kamppi-Töölönlahti -alueella määrärahaa jää käyttämättä 1,26 milj. eu-
roa. Jätkäsaaren katurakentaminen on viivästynyt kiinteistörakentami-
sen viivästymisen vuoksi ja määrärahaa jää käyttämättä 1,40 milj. eu-
roa. Kalasataman alueen katujen rakentaminen on viivästynyt aikatau-
lujen siirtymisen vuoksi. Kalasataman projektialueeseen kuuluva Sör-
näisten liikennetunnelin katusuunnittelua ei ole vielä käynnistetty. Mää-
rärahaa jää käyttämättä 8,09 milj. euroa. Kruunuvuorenrannan katujen 
rakentamisurakka jatkuu vuonna 2017. Kruunuvuorenrannan raitiosillan 
suunnittelutoimeksiannot jatkuvat vuonna 2017. Määrärahaa jää käyttä-
mättä 0,51 milj. euroa. Pasilan projektialueeseen kuuluvalla Ilmalan 
alueella kaupungin ja yksityisen toimijan välisen sopimuksen mukainen 
katurakentaminen jatkuu kiinteistörakentamisen edellyttämässä aika-
taulussa vuonna 2017. Kaupunki ja yksityisen toimijan välisen Keski-
Pasilan keskuksen julkisten osien KVR-urakkasopimuksen mukainen 
urakka on käynnissä. Osa määrärahasta jää käyttämättä aikataulujen 
siirtymisen vuoksi. Pohjois-Pasilan alueen kaavamuutos on vireillä ja 
hankkeen katusuunnittelu siirtyy vuoteen 2017. Pasilan konepaja- alu-
een katurakentaminen on viivästynyt aikataulujen siirtymisen vuoksi. 
Määrärahaa jää käyttämättä 6,71 milj. euroa. Kuninkaantammen osalta 
määrärahaa jää osin käyttämättä 0,56 milj. euroa aikataulujen siirtymi-
sen vuoksi.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 29 (523)
Kaupunginvaltuusto

Kj/5
15.02.2017

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

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen – kohdalla olevaa 
määrärahaa jää käyttämättä 4,25 milj. euroa, joka tarvitaan täydentä-
mään vuonna 2017 projektialueiden ja muun täydennysrakentamisen 
edellyttämää katurakentamista.

Ylitystarve on yhteensä 22 780 000 euroa.

8 05, Väestönsuojat

8 05 08,Väestönsuojat, Pelkn käytettäväksi

Määrärahaa jää käyttämättä 691 000 euroa, koska mm. Niemenmäen 
väestönsuojan viemäri- ja lattiakorjaus on viivästynyt.

Ylitystarve on 691 000 euroa.

8 06, Puistorakentaminen

8 06 08, Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus

Leikkipuisto Brahen rakentamisen käynnistäminen on siirtynyt vuoden 
2017 puolelle.

Ylitystarve on 670 000 euroa.

8 06 30, Projektialueiden puistot, Khn käytettäväksi

Kamppi-Töölönlahti alueella varaudutaan väliaikaisen puiston takuu-
ajan korjauksiin ja Makasiinipuiston suunnitteluun. Pasilan projektialu-
eella Konepajanpuiston rakentamisen käynnistyminen siirtyi vuoden 
2017 puolelle.

Ylitystarve on 1 670 000 euroa.

8 07, Liikuntarakentaminen

8 07 08, Liikuntapaikkojen suunn., rakent. ja perusparann., Lilkn käytettäväksi

Suurimmat siirtyvät investointihankkeet ovat liikuntapaikkojen suunnit-
teluun, Uimastadionin peruskorjaukseen, Vuosaaren liikuntapuiston uu-
disrakentamiseen, Tehtaanpuiston tekonurmikentän uudisrakentami-
seen, Jätkäsaaren liikuntapuiston rakennussuunnitteluun, Talin liikunta-
puiston tekonurmikentän perusparantamiseen, venesatamatukikohdan 
väistötilan rakentamiseen ja raskasbetoniponttonien hankintaan liittyvät 
hankkeet.

Ylitystarve on 2 798 000 euroa.

8 08, Korkeasaaren eläintarha
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8 08 08, Korkeasaaren rakenn. ja tarhojen suunn., rakent. ja perusp., Ytlkn käyt.

Investointihankkeista jää merkittävimmin määrärahaa käyttämättä mm. 
Ilvestarhan peruskorjauksen, rehukeittiön peruskorjauksen ja Suoma-
lainen metsä –hankkeen siirtymisestä.

Ylitystarve on 1 170 000 euroa.

8 09 Irtaimen omaisuuden perushankinta

Keskeneräiset kalusto- ja tietotekniikkahankinnat sekä kehittämishank-
keet ovat suurin syy irtaimen omaisuuden hankintamenojen ylitystarpei-
siin. Suurimmat ylitystarpeet kohdistuvat kaupunginkanslian koordinoi-
miin keskitettyihin kaupunkitasoisiin tietotekniikan hankintoihin yhteen-
sä 4,20 milj. euroa. Myöhentyneitä hankkeita ovat mm. johtamisjärjes-
telmän aiheuttamat ICT-muutokset mm. Ahjoon, palvelurekisteriin ja 
avustusjärjestelmään. Lisäksi HR-hanke on siirtynyt vuodelle 2017. 
Muita suurimpia ylitystarpeita ovat mm. pelastustoimen auto- ja kalus-
tohankintoihin tarvittava 3,38 milj. euroa, opetusviraston tietoteknisiin 
hankintoihin mm. digitalisaatio-hankkeeseen tarvittava 1,70 milj. euroa 
sekä sosiaali- ja terveysviraston tietoteknisiin sekä kalusteiden ym. 
hankintoihin tarvittava 1,61 milj. euroa. Muiden virastojen käyttämättä 
jääneisiin määrärahoihin  perustuva ylitystarve on yhteensä 3,12 milj. 
euroa.

Ylitystarve on yhteensä 14 007 000 euroa.

8 22, Arvopaperit, Khn käytettäväksi

Määrärahaa jää käyttämättä mm. yhtiömuotoisen maaomaisuuden han-
kinnan ja suunniteltujen osakkeiden hankinnan siirtyessä myöhemmäk-
si.

Ylitystarve on 2 180 000 euroa.

8 29, Muu pääomatalous

8 29 03, Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

Esitetyt ylitysoikeudet ovat tarpeen hankkeiden jatkamiseksi vuonna 
2017. Rakennusvirastolla on 16 vuodelle 2017 siirtynyttä hanketta, joi-
den määrärahatarve on yhteensä 4,09 milj. euroa. Kulttuurikeskuksen 
määrärahatarve on 1,1 milj. euroa ja opetusviraston 0,75 milj. euroa 
vuonna 2017 jatkuviin hankkeisiin. Muiden virastojen ylitystarve on yh-
teensä 1,9 milj. euroa.

Ylitystarve yhteensä on 7 027 000 euroa.

8 29 04, Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi
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Määrärahaa jäi käyttämättä, koska kehittämishankkeita käynnistyi en-
nakoitua vähemmän. Vuonna 2017 on syytä varautua kehittämishank-
keisiin mm. uuden strategiakauden vuoksi.

Ylitystarve on 753 000 euroa.

Tuloslaskelmaosa

7 03 06, Kamppi-Töölönlahtirahasto

Investointien ylitysesityksiin sisältyy Kamppi-Töölönlahti –alueen hank-
keita, jotka rahoitetaan Kamppi-Töölönlahtirahastosta. Talousarvion tu-
loslaskelmaosan kohdassa 7 03 06 Kamppi-Töölönlahtirahasto näkyy 
rahastosta rahoitettavien investointihankkeiden tulorahoitus. Rahastos-
ta rahoitettavat investointihankkeet tulee näyttää samansuuruisena ky-
seisessä tulokohdassa.

Kamppi-Töölönlahti –alueen ylitysesitykset investointiosassa:

 8 01 02 08 Töölönlahden esirakentaminen 540 000 euroa
 8 03 30 11 Kamppi-Töölönlahti - alueen kadut 1 260 000 euroa
 8 06 30 10 Kamppi-Töölönlahti -alueen puistot 1 620 000 euroa

Tuloarviota tulisi kasvattaa yhteensä 3 420 000 euroa.

7 03 09, Lähiörahasto

Investointien ylitysesityksiin sisältyy 7,03 milj. euron edestä lähiörahas-
tohankkeita, jotka rahoitetaan Lähiörahastosta. Talousarvion tuloslas-
kelmaosan kohdassa 7 03 09 Lähiörahasto näkyy rahastosta rahoitet-
tavien investointihankkeiden tulorahoitus. 

Rahastosta rahoitettavat investointihankkeet tulee näyttää samansuu-
ruisena kyseisessä tulokohdassa. 

Tuloarviota tulisi kasvattaa yhteensä 7 027 000 euroa.

Rahoitusosa

Rahoitusosan ylitysesitykset ovat yhteensä 7,06 milj. euroa. 

9 01 02, Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

Muusta antolainauksesta jää lainojen myöntämiseen tarkoitettuja mää-
rärahoja käyttämättä yhteensä 7,06 milj. euroa. Jäljempänä on eritelty 
talousarvion alakohdittain hankkeiden viivästymisen vuoksi vuoden 
2017 talousarvioon tarvittavat ylitysoikeudet.

9 01 02 01, Lainojen myöntäminen kouluille
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Seuraavien sopimuskoulujen peruskorjauslainoista nostamattomat lai-
naerät siirtyvät vuoteen 2017. Lisäksi varaudutaan vireillä olevien hank-
keiden lainatarpeisiin nostettaviksi vuonna 2017:

 Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukiolle myönnetystä (Khs 6.8.2012, 
§ 817) 399 200 euron suuruisesta lainasta 112 000 euroa,

 Lauttasaaren yksityiskoulun liikuntahallihankkeelle myönnetystä 
(Khs 6.5.2013, § 551) lainasta 2 700 000 euroa,

 Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:lle myönnetystä 
(Khs 6.5.2013, § 551) 3,1 milj. euron suuruisesta lainasta 3 022 000 
euroa

 Vuonna 2015 tehtyyn sopimuskoulujen tarveselvitykseen perustuva 
arvioitu käyttötarve, 1 223 000 euroa

Ylitystarve on yhteensä 7 057 000 euroa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hallintokuntien esitykset käyttämättä jääneiden määrärahojen perus-
teella myönnettävistä ylitysoikeuksista vuoden 2017 talousarvioon

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Ao. virastot

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.01.2017 § 74

HEL 2016-014159 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää kaupunginhallituksen ehdotuksen mukai-
sesti oikeuttaa kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan, kaupungin-
kanslian, kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistölautakunnan, kult-
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tuuri- ja kirjastolautakunnan, liikuntalautakunnan, opetuslautakunnan, 
pelastuslautakunnan, rakennuslautakunnan, sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan, suomenkielisen työväenopiston johtokunnan taidemuseon joh-
tokunnan varhaiskasvatuslautakunnan, ympäristölautakunnan ja yleis-
ten töiden lautakunnan ylittämään vuoden 2017 talousarvion jäljempä-
nä olevilla kohdilla olevia määrärahoja seuraavasti:

TA-luku/kohta  Euroa
1 04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi 10 000 000
1 04 03 Vieraanvaraisuus, kaupunginjohtajan 

käytettäväksi
100 000

1 10 01 Kaupunginkanslia 470 000
1 10 02 Keskitetty tietotekniikka 1 200 000
1 14 03 Menovaraus, Khn käytettäväksi 7 526 000
1 39 13 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettä-

väksi
1 000 000

5 11 Kaupunkisuunnittelutoimi 87 000
5 21 05 Avustukset asuintalojen hissien raken-

tamiseen, Klkn käytettäväksi
574 000

   
 Käyttötalousosa yhteensä 20 957 000
   
TA-luku/kohta  Euroa
8 01 Kiinteä omaisuus  
8 01 02 Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden 

käyttöönoton edellyttämät toimenpi-
teet, Khn käyt.

19 084 000

8 01 03 Kiinteistöjen hankinta ja rakentamiskel-
poiseksi saatt. jne,. Klkn käytettäväksi

3 955 000

   
8 02 Talonrakennus  
8 02 01 Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennus-

hankkeet, Klkn käytettäväksi
14 600 000

8 02 02 Tilakeskuksen korjaushankkeet, Klkn 
käytettäväksi

20 680 000

8 02 04 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, 
Khn Käytettäväksi

980 000

8 02 05 Pelastustoimen rakennukset, Pelkn 
käytettäväksi

2 073 000

   
8 03 Kadut, liikenneväylät ja radat  
8 03 08 Uudisrakentaminen, Ytlkn käytettäväk-

si
1 900 000
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8 03 09 Perusparantaminen ja liikennejärjeste-
lyt, Ytlkn käytettäväksi

14 820 000

8 03 10 Yhteishankkeet Liikenneviraston kans-
sa, Khn käytettäväksi

2 412 000

8 03 20 Liityntäpysäköintipaikat, Khn käytettä-
väksi

1 370 000

8 03 30 Projektialueiden kadut, Khn käytettä-
väksi

22 780 000

   
8 05 Väestösuojat  
8 05 08 Väestönsuojat, Pelkn käytettäväksi 691 000
   
8 06 Puistorakentaminen  
8 06 08 Uudet puistot ja puistojen peruskor-

jaus, Ytlkn käyt.
670 000

8 06 30 Projektialueiden puistot, Khn käyt. 1 670 000
   
8 07 Liikuntarakentaminen  
8 07 08 Liikuntapaikkojen suunnittelu, rakenta-

minen ja perusparannukset, Lilkn käy-
tettäväksi

2 798 000

   
8 08 Korkeasaaren eläintarha  
8 08 08 Korkeasaaren rakennusten ja tarhojen 

suunn. jne., Ytlkn käytettäväksi
1 170 000

   
8 09 Irtaimen omaisuuden perushankinta  
8 09 06 Pelastustoimi 3 382 000
8 09 07 Ympäristökeskus 79 000
8 09 10 Kaupunginkanslia 4 530 000
8 09 12 Rakennusvirasto 127 000
8 09 14 Opetusvirasto 1 699 000
8 09 17 Suomenkielinen työväenopisto 15 000
8 09 19 Kirjastotoimi 298 000
8 09 20 Kulttuuritoimi 268 000
8 09 22 Kaupungin taidemuseo 124 000
8 09 32 Sosiaali- ja terveysvirasto 1 611 000
8 09 33 Varhaiskasvatusvirasto 964 000
8 09 35 Kaupunkisuunnittelutoimi 110 000
8 09 36 Kiinteistötoimi 500 000
8 09 37 Rakennusvalvonta 300 000
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8 22 Arvopaperit, Khn käyt. 2 180 000
   
8 29 Muu pääomatalous  
8 29 03 Lähiörahastosta rahoitettavat hank-

keet, Khn käytettäväksi
7 027 000

8 29 04 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettä-
väksi

753 000

   
Investointiosa yhteensä 135 620 000
   
TA-luku/kohta   
9 01 02 Muu antolainaus, Khn käyt. 7 057 000
   
Rahoitusosa yhteensä 7 057 000

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 20,96 milj. euroa ja in-
vestointiosassa 135,62 milj. euroa sekä rahoitusosassa 7,06 milj. euroa 
(liite 1). Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien perustana olevat 
käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, 
minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään edellä luetellun mu-
kaisina.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Kamppi-Töölönlahti –alu-
eelle myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 3 420 000 euroa tulos-
laskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 06 Kamppi – Töölönlahtirahas-
to. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin 
myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 7 027 000 euroa tuloslaskel-
maosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Vielä kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täytän-
töönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt 
määrärahat uudelleen ao. virastojen käyttöön.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
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§ 95
Eron myöntäminen rakennusvalvontaviraston virastopäällikölle

HEL 2017-000512 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
myöntää Lauri Jääskeläiselle eron rakennusvalvontaviraston virasto-
päällikön virasta 1.4.2017 alkaen. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Lauri Jääskeläisen eläkehakemus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 26.5.2004 ottaa rakennusvalvontaviraston 
virastopäällikön virkaan varatuomari Lauri Jääskeläisen. Lauri Jääske-
läinen on 15.1.2017 päivätyllä lomakkeella pyytänyt eroa Helsingin 
kaupungin rakennusvalvontaviraston virastopäällikön virasta 1.4.2017 
lukien siirtyäkseen vanhuuseläkkeelle.

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 rakennusvalvontavi-
raston virastopäällikön virkaa ole tarkoituksenmukaista tässä vaiheessa 
julistaa haettavaksi meneillään olevan johtamisjärjestelmän uudistuk-
sen vuoksi. Diplomi-insinööri, osastopäällikkö Kai Miller on hoitanut ra-
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kennusvalvontaviraston virastopäällikön viransijaisuutta 31.10.2016 - 
31.3.2017.

Hallintosäännön 15 §:n mukaan avoimen viran määräaikaisen hoitajan 
ja hänen palkkauksensa määrää virkasuhteeseen ottava viranomainen. 
Jos viranomainen on kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus voi antaa 
määräyksen enintään 180 päivän ajaksi. 

Hallintosäännön 16 §:n mukaan virkasuhteen päättämisestä päättää 
virkasuhteeseen ottava viranomainen. Hallintosäännön 23 §:n mukaan 
kaupunginjohtaja tai apulaiskaupunginjohtaja myöntää vuosiloman alai-
selleen viraston tai laitoksen päällikölle. 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimesta vastaava apulaiskaupungin-
johtaja on hakemuksesta myöntänyt virastopäällikkö Lauri Jääskeläisel-
le vuosilomaa ajaksi 31.10.2016 - 31.3.2017. Samalla hän on määrän-
nyt, rakennuslautakunnan hyväksymän sijaisjärjestyksen perusteella, 
virastopäällikön 1. sijaisen, yli-insinööri Kai Millerin toimimaan vs. viras-
topäällikkönä virkaan kuuluvin palkkaeduin ko. ajan, vapauttaen hänet 
samalla ko. ajaksi yli-insinöörin virasta. 

Virastopäällikön virka (vakanssi 017600) lakkautetaan johtamisjärjestel-
män uudistamisen yhteydessä 31.5.2017. Kaupunginhallitus on 
19.12.2016 (1144 §) perustanut kaupunkiympäristön toimialan palvelut 
ja luvat -palvelukokonaisuuden rakennusvalvonta-palvelujen johtavaksi 
viranhaltijaksi rakennusvalvontapäällikön viran 1.6.2017 alkaen. Ra-
kennusvalvontapäällikön virkasuhteeseen ottamisesta päättää kaupun-
ginhallituksen johtamisen jaosto. 

Kaupunginhallitus toteaa, että mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy eh-
dotuksen, kaupunginhallitus tulee täytäntöönpanopäätöksessään päät-
tämään, että ottaa rakennusvalvontaviraston osastopäällikkö, vs. viras-
topäällikkö Kai Millerin hoitamaan rakennusvalvontaviraston virasto-
päällikön avointa virkaa 7 426,69 euron mukaisin kokonaiskuukausi-
palkkaeduin 1.4.2017 alkaen 31.5.2017 asti, kuitenkin kauintaan siihen 
asti, kunnes rakennusvalvontapäällikön virkaan valittu ottaa virkansa 
vastaan. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Lauri Jääskeläisen eläkehakemus
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Tiedoksi

Rakennusvalvontavirasto
Rakennuslautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistövirasto
Asuntotuotantotoimisto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.01.2017 § 78

HEL 2017-000512 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Lauri Jääskeläiselle eron raken-
nusvalvontaviraston virastopäällikön virasta 1.4.2017 alkaen. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
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§ 96
Vuokrausperusteet Oulunkylän tontille 28327/1 (Suopellonkaari 16)

HEL 2017-000128 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 28. 
kaupunginosan (Oulunkylä) korttelin nro 28327 tontin nro 1 (osoite 
Suopellonkaari 16, pinta-ala 3 618 m²) lautakunnan määräämästä ajan-
kohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin 28327/1 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana 
asuinkerrosneliömetrihintana 33 euroa.

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

2

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verrattavien ti-
lojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin asuintilois-
ta.

3

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja ja 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Hitas-kohtei-
den osalta noudatetaan lisäksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhalli-
tuksen päättämiä asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyä koskevia eh-
toja.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Tontti 28327-1, sijaintikartta
2 Tontti 28327-1, ote ajantasaisesta asemakaavasta

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asuntotontille 28327/1 esitetään vahvistettaviksi vuokrausperusteet. 
Tontti on varattu vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon Hitas II -
ehdoin.

Esitettävien vuokrausperusteiden mukaan maanvuokran vaikutus asu-
miskustannuksiin on noin 2,54 euroa/m²/kk.

Esittelijän perustelut

Tontin varaustilanne

Kaupunginhallitus päätti 28.1.2013 (139 §) varata tontin 28327/1 Kan-
ta-Suomen Asumisoikeusyhdistykselle asumisoikeusasuntojen suunnit-
telua varten. Kiinteistölautakunta päätti 28.1.2016 (36 §) merkitä tontin 
28327/1 varauksen päättyneeksi, koska tontin rakentaminen ei ollut to-
teutusedellytysten puuttuessa edennyt. Kiinteistölautakunta päätti sa-
malla siirtää tontin jatkuvaan hakuun.

Kiinteistölautakunta päätti 16.6.2016 (284 §) varata tontin 28327/1 
31.12.2017 saakka MaxBuild Oy:lle vapaarahoitteisten Hitas II -ehdoin 
toteutettavien omistusasuntojen suunnittelua varten.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Tontti 28327/1 kuuluu asuinrakennusten korttelialueeseen (A). Tontin 
pinta-ala on 3 618 m² ja rakennusoikeus 1 447 k-m². Tontille rakennet-
tavan rakennuksen suurin sallittu kerrosluku on 2. 

Puolet rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerrokses-
sa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi. 

Rakennuksen kellarikerrosta suunniteltaessa on otettava huomioon 
korttelin pohjavesiolosuhteet ja rakentamisen mahdolliset haittavaiku-
tukset lähinaapureihin. Rakennusten julkisivujen on oltava pääosin 
muurattuja ja rapattuja. Asuinrakennuksessa on käytettävä punaisen, 
keltaisen tai ruskean eri sävyjä ja vierekkäisten asuinrakennusten tulee 
olla eri värisiä. Rakennukset on jäsennöitävä yhden huoneiston suurui-
siin osiin julkisivun värityksen, materiaalien, sisäänvetojen ja/tai katto-
muotojen keinoin. Asemakaavamääräysten mukaan asuntojen keski-
pinta-alan on oltava vähintään 120 m².
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Asemakaavaan merkityn kerrosalan ja rakennusalan estämättä saa ra-
kentaa enintään 5 % rakennusoikeudesta kuistitilaa, jota varten ei tar-
vitse rakentaa autopaikkoja. Kuistin ulkoseinäpinnasta vähintään 2/3 on 
oltava lasia. Kerrosalan estämättä saa myös rakentaa asunnon ulko-
puolisia autosuoja-, varasto- tms. tiloja. Tilan enimmäiskoko on 20 m²/ 
asunto. Rakennuksen enimmäiskorkeus on 7,0 metriä ja rakennusten 
vähimmäisetäisyys tontin rajoista on 4 metriä. 

Kunkin asunnon yhteydessä on oltava 1 autopaikka. Autopaikkoja tulee 
olla 1 ap/80 k-m².

Tontin 28327/1 osoite on Suopellonkaari 16. Tonttia ei ole vielä merkit-
ty kiinteistörekisteriin.

Tontin sijaintikartta on liitteenä 1 ja asemakaava liitteenä 2.

Vertailutiedot

Kaupunginvaltuusto päätti 4.11.2015 (282 §) oikeuttaa kiinteistölauta-
kunnan vuokraamaan Oulunkylästä kaksi rivitalojen ja pientalojen kort-
telialueen (AR, pientalo) tonttia, tontin 28287/6 vapaarahoitteisia Hitas 
II -ehdoin ryhmärakennuttamismenettelyllä toteutettavia omistusasunto-
ja varten, ja tontin 28314/2 asumisoikeusasuntoja varten 31.12.2080 
saakka pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavia 33 ja 32 euron suuruisia kerros-
neliömetrihintoja asuntokerrosalan osalta. 

Ehdotetut vuokrausperusteet

Vuokraushinnan määrittelyssä on otettu huomioon saman alueen vas-
taavien asuntotonttien vuokraushinnat, maaperän laatu, tontin sijainti, 
tontin rahoitus- ja hallintamuoto sekä ulkopuolisen asiantuntijan arvio 
tonttien rakennusoikeuksien arvoista. 

Vapaarahoitteiseen Hitas II -ehdoin toteutettavaan omistusasuntotuo-
tantoon varatun asuntotontin (rivitalo) 28327/1 vuosivuokra määräytyy 
ehdotuksen mukaan pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin 
”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihinta-
na 33 euroa. 

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

Tontin laskennallinen k-m²-hinta vastaa nykyarvoltaan (1/2017, ind. 
19,21) noin 635 euron kerrosneliömetrihintaa

Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi tällöin 
mainitussa hintatasossa noin 2,54 euroa/as-m²/kk.
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Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaan asun-
totontin vuosivuokra on 4 % tontin laskennallisesta hinnasta.

Vuokra-ajaksi esitetään noin 65 vuotta. Tällöin vuokra-aika päättyisi 
31.12.2080.

Lopuksi

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Tontti 28327-1, sijaintikartta
2 Tontti 28327-1, ote ajantasaisesta asemakaavasta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.01.2017 § 77

HEL 2017-000128 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraa-
maan Helsingin kaupungin 28. kaupunginosan (Oulunkylä) korttelin nro 
28327 tontin nro 1 (osoite Suopellonkaari 16, pinta-ala 3 618 m²) lauta-
kunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraa-
vin ehdoin:

1
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Tontin 28327/1 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana 
asuinkerrosneliömetrihintana 33 euroa.

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

2

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verrattavien ti-
lojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin asuintilois-
ta.

3

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja ja 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Hitas-kohtei-
den osalta noudatetaan lisäksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhalli-
tuksen päättämiä asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyä koskevia eh-
toja.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 12.01.2017 § 21

HEL 2017-000128 T 10 01 01 02

Suopellonkaari 16

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeu-
tetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 28. kaupunginosan (Oulun-
kylä) korttelin 28327 tontti 1 (osoite Suopellonkaari 16, pinta-ala 3 618 
m²) lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saak-
ka seuraavin ehdoin:

1

Tontin 28327/1 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana 
asuinkerrosneliömetrihintana 33 euroa.
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Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.

2

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verrattavien ti-
lojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin asuintilois-
ta.

3

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja ja 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Hitas-kohtei-
den osalta noudatetaan lisäksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhalli-
tuksen päättämiä asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyä koskevia eh-
toja.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Anne Nahi, valvontalakimies, puhelin: 09 310 64332

anne.nahi(a)hel.fi
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§ 97
Jätkäsaaren Tornihotellin ja Lars Sonckin makasiinien asemakaa-
van muuttaminen (nro 12351)

HEL 2012-014332 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 20. kaupunginosan (Länsisatama) korttelin 20803, osan kort-
telista 20262, satama-alueen sekä katu- ja vesialueiden asemakaavan 
muutoksen 9.6.2015 päivätyn ja 13.12.2016 muutetun piirustuksen nu-
mero 12351 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perus-
tein. Asemakaavan muutoksesta muodostuu uusi kortteli 20799.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12351 kartta, päivätty 9.6.2015, muutettu 
13.12.2016

2 Asemakaavan muutoksen nro 12351 selostus, päivätty 9.6.2015, muu-
tettu 13.12.2016, päivitetty Kslk:n 13.12.2016 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti liitteineen 13.12.2016
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
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Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Liite 1

Helen Sähköverkko Oy Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa suojeltujen Sonckin makasiinira-
kennusten käyttötarkoituksen muutoksen osittain hotelli- ja osittain toi-
mitilarakennuksiksi sekä kulttuurikäyttöön. Tyynenmerenkadulle on 
osoitettu lisäkaista, joka turvaa sataman liikenteen sujuvuuden. Asema-
kaavaa muutetaan vastaamaan uutta kadunlinjausta ja samalla päivite-
tään kaavaa vastaamaan 16-kerroksisen kongressihotellin tontinrajoja 
ja suunnitelmia korttelin pohjoisosassa. Kaavamuutos mahdollistaa L2-
makasiinin liittämisen osaksi kongressihotellia. Jätkäsaarenlaituri suun-
nitellaan korkeatasoiseksi julkiseksi kaupunkitilaksi, joka on osa Hieta-
lahtea kiertävää kaupunginosia yhdistävää rantapromenadia.

Asemakaavassa on rakennusoikeutta yhteensä 32 800 k-m², josta liike- 
ja toimitilakerrosalaa on yhteensä 11 000 k-m² ja hotellirakennuksen 
kerrosalaa 21 800 k-m².

Asemakaavan muutosehdotuksen nähtävilläolon jälkeen kaava-aluee-
seen on lisätty koko Tyynenmerenkadun katualue aina uudelle matkus-
tajaterminaalille asti. Lisätty katualue on jo kutakuinkin rakennettu voi-
massa olevan kaavan mukaiselle satama-alueelle. Katu tarvitaan ke-
väällä 2017 avattavan uuden matkustajaterminaalin liikenteelle. Lisätty 
katualue oli aiemmin Matkustajasatama pohjoinen -asemakaavassa, 
jonka luonnos hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
17.6.2014 (216 §).

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen osayleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin 
strategisten tavoitteiden toteutumista.

Tontille 20803/4 on valmistunut syksyllä 2016 kuusitoistakerroksinen
hotelli. Sen eteläpuolella sijaitsevat Lars Sonckin 1920- ja 30-luvuilla 
suunnittelemat asemakaavamerkinnällä sr-1 suojellut makasiinit L2 ja 
L3, joista L2 toimii osana uutta hotellia. Kaava-alueen eteläosassa sa-
tama-alueelle rakennetaan katuyhteyttä uudelle matkustajaterminaalil-
le.
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Alueella on voimassa asemakaava numero 11770 vuodelta 2009. Kaa-
van mukaan alue on hotellirakennusten korttelialuetta ja Jätkäsaaren-
laiturin katualuetta. Kaava-alueeseen lisätyllä Tyynenmerenkadun ka-
tualueella on voimassa asemakaava numero 8043 vuodelta 1979. Kaa-
van mukaan alue on satamatoimintojen aluetta.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin 
aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 7.8. - 
7.9.2015. Ehdotuksesta saatiin yksi muistutus.

Muistutus

Muistutuksessa todettiin, että kaavaratkaisu on hyvä, mutta rautatieyh-
teys Jätkäsaareen puuttuu.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kun-
tayhtymän, Helen Sähköverkko Oy:n, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksen, kiinteistölautakunnan, yleisten töiden lautakun-
nan, ympäristölautakunnan ja pelastuslautakunnan lausunnot.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tuo esiin kysymyk-
sen melu-, tärinä- ja ilmanlaatuselvitysten ajantasaisuudesta. Selvityk-
set on laadittu kymmenkunta vuotta sitten. Selostuksessa on syytä ar-
vioida niiden käyttökelpoisuus nykytilanteessa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä toteaa, että aluetta 
palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi. Muuto-
sehdotus ei edellytä niiden siirtämistä.

Kiinteistölautakunta on vuokrannut kaava-alueen tontit ja rakennukset. 
Lautakunnan lausunnossa korostetaan rakennusten huollon sujuvuutta.

Yleisten töiden lautakunta toteaa, että kun katualueen yläpuolella oleva 
nosturirakenne suojellaan, suojelu voi haitata väylien käytettävyyttä ja 
esteettömyyttä. Nosturirakenteen ylläpitovastuun tulee olla kiinteistöllä.

Ympäristölautakunnan lausunnossa todetaan, että ääneneristävyys-
vaatimus ja sen tarve liikenne- ja laivamelua varten tulee tarkastaa 
käynnissä olevasta meluselvityksestä huomioiden rakennusten käyttö-
tarkoitus ja tarvittaessa täydentää kaavamääräyksiä siltä osin.
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Pelastuslautakunnan lausunnossa todetaan, että tornihotellista ja 
Sonckin makasiineista tulee laatia erillinen palotekninen suunnitelma, 
joka hyväksytetään pelastusviranomaisella.

Helen Sähköverkko Oy:llä ei ollut huomautettavaa.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden 
referaatit sekä niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa (lii-
te 3).

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Selostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osalta. 
Muistutuksen ja lausuntojen johdosta, kaavan tavoitteet huomioon ot-
taen, ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa kaavaehdotusta. Kaavaeh-
dotukseen on tehty tarkistuksia ja vähäisiä muutoksia, jotka eivät olen-
naisesti muuta kaavaehdotuksen sisältöä.

Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti kaa-
vaselostuksen toiseksi viimeisestä luvusta. Tehdyt muutokset eivät ole 
olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistetun esityk-
sen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12351 kartta, päivätty 9.6.2015, muutettu 
13.12.2016

2 Asemakaavan muutoksen nro 12351 selostus, päivätty 9.6.2015, muu-
tettu 13.12.2016, päivitetty Kslk:n 13.12.2016 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti liitteineen 13.12.2016
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva 13.12.2016

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
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hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Liite 1

Helen Sähköverkko Oy Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kaupunginmuseo
Kiinteistölautakunta
Pelastuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 06.02.2017 § 103

HEL 2012-014332 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 20. kaupunginosan (Länsisata-
ma) korttelin 20803, osan korttelista 20262, satama-alueen sekä katu- 
ja vesialueiden asemakaavan muutoksen 9.6.2015 päivätyn ja 
13.12.2016 muutetun piirustuksen numero 12351 mukaisena ja asema-
kaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Asemakaavan muutoksesta 
muodostuu uusi kortteli 20799.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
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Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.12.2016 § 434

HEL 2012-014332 T 10 03 03

Ksv 0848_8, karttaruutu 670495 ja 671495

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 9.6.2015 
päivätyn ja 13.12.2016 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12351 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 20. kaupungino-
san (Länsisatama) korttelia 20803, osaa korttelista 20262, satama-
aluetta sekä katu- ja vesialueita (muodostuu uusi kortteli 20799).

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutukseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla 
kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan 
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavas-
ta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

09.06.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Matti Kaijansinkko, projektipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Sanna Ranki, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37146

http://www.hel.fi/ksv
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sanna.ranki(a)hel.fi
Helena Färkkilä-Korjus, diplomi-insinööri, geotekniikka, puhelin: 310 37325

helena.farkkila-korjus(a)hel.fi
Kati Immonen, insinööri, maaperän pilaantuneisuus, tuulisuus, puhelin: 310 37254

kati.immonen(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, kunnallistekniikka, alueellinen korkotaso, puhelin: 310 
37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 03.09.2015 § 380

HEL 2012-014332 T 10 03 03

Kiinteistökartta 49/671 495, Tyynenmerenkatu ja Jätkäsaarenlaituri

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle 20. kau-
punginosan (Länsisatama) tornihotellin ja Sonckin makasiinien asema-
kaavan muutosehdotuksesta nro 12351 seuraavan lausunnon:

Kiinteistölautakunta on vuokrannut kaava-alueelle sijoittuvan 7 018 
m²:n suuruisen määräalan tornihotellia ja kongressikeskusta varten 
ajalle 1.3.2015 - 31.12.2065. Vuokrattu määräala vastaa kaavaehdo-
tuksen tonttia 20803/4. Vuokra-alueelle rakennetaan parhaillaan hotelli-
rakennusta ja samalla L2-makasiini kunnostetaan ja muutetaan kong-
ressikeskukseksi. 

Kaupunginhallitus on päätöksellään 10.8.2015 (721 §) varannut suunni-
tellun tontin 20803/5 ja sillä sijaitsevan L3-makasiinirakennuksen Kiin-
teistö Oy Kaapelitalolle suunnittelua varten 31.12.2016 saakka. 

Tyynenmerenkadun uuden lisäkaistan toteuttaminen on käynnissä. Ma-
kasiinirakennusten länsipuolella Tyynenmerenkadulla kulkee jalkakäy-
tävä ja pyörätie. L3-makasiinin huolto on kaavaehdotuksen mukaan 
mahdollista toteuttaa rakennuksen päädyistä tai rannan puolelta. Ra-
kennukseen suunniteltu toiminta huomioon ottaen huolto saattaa ai-
heuttaa ongelmia. Po. rakennuksen huollon järjestämistä tulisi arvioida 
sen jälkeen, kun rakennuksen tarkempi suunnittelu on valmistunut ja 
sen tuleva käyttö on varmistunut.

Kiinteistölautakunta puoltaa kaavaehdotusta edellä mainituin huomioin.  

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen

Lisätiedot
Hanneli Alho, kiinteistölakimies, puhelin: 310 64159
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hanneli.alho(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 01.09.2015 § 371

HEL 2012-014332 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Sataman omaleimaisuutta halutaan korostaa säilyttämällä
satamatoiminnan rakenteita. Asemakaavamääräyksissä todetaan, että 
tontilla 20803/5 ja osin katualueella sijaitseva kiinteästi rakennukseen 
liittyvä nosturi on osa rakennuksen historiallista arvoa ja se on säilytet-
tävä. Näin ollen alue, jolla nosturi sijaitsee, tulee liittää osaksi tonttia 
20803/5. Nosturin alla kulkeva kevyenliikenteenväylä täytyy säilyä avoi-
mena yleiselle liikenteelle.

Nosturin alla kulkevan yleisen katualueen ylläpitoon ja turvallisuuteen 
liittyvistä vastuista tulee sopia nosturin omistajan ja rakennusviraston 
kanssa. Liikenneturvallisuuden takaamiseksi liikennejärjestelyt tulee 
suunnitella niin, että nosturi voidaan tarvittaessa eristää katualueesta 
aidoin.

Yleisten töiden lautakunta antoi lausunnon syksyllä 2012 Telakkaran-
nan alueen (5., 6. ja 20.ko) asemakaava- ja asemakaavan muutoseh-
dotuksesta (HEL 2011-003434). Asemakaavassa oli esitetty vanhojen 
alueella sijaitsevien satamanostureiden suojelemista. Lausunnossa to-
dettiin, että yhden nosturin perusteellinen kunnostaminen ja tarvittavat 
muutostyöt tulisi maksamaan yli 500 000 euroa. Jätkäsaaressa sijaitse-
va nosturi on vastaavaa tyyppiä kuin Telakkarannassa, joten nosturin 
kunnostamisen kustannukset ovat oletettavasti samaa luokkaa.

Jätkäsaarenlaiturin rantarakenteiden suojelussa ja säilyttämismääräyk-
sessä on huomioitava, että jalankululle- ja polkupyöräilylle varattu alue 
on käytössä turvallinen ja ylläpidettävissä. Rakenteiden poistaminen tu-
lee sallia, jos ne haittaavat turvallisuutta.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa Jätkäsaaren (20.ko) asemakaavan 
muutoksen nro 12351 hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Käsittely

01.09.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
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Esittelijän muutokset: 
Muutetaan lausuntoehdotuksen kappaleet kaksi ja kolme kuulumaan 
seuraavasti:

 "Sataman omaleimaisuutta halutaan korostaa säilyttämällä satama-
toiminnan rakenteita. Asemakaavamääräyksissä todetaan, että ton-
tilla 20803/5 ja osin katualueella sijaitseva kiinteästi rakennukseen 
liittyvä nosturi on osa rakennuksen historiallista arvoa ja se on säily-
tettävä. Näin ollen alue, jolla nosturi sijaitsee, tulee liittää osaksi 
tonttia 20803/5. Nosturin alla kulkeva kevyenliikenteenväylä täytyy 
säilyä avoimena yleiselle liikenteelle."

 "Nosturin alla kulkevan yleisen katualueen ylläpitoon ja turvallisuu-
teen liittyvistä vastuista tulee sopia nosturin omistajan ja rakennus-
viraston kanssa. Liikenneturvallisuuden takaamiseksi liikennejärjes-
telyt tulee suunnitella niin, että nosturi voidaan tarvittaessa eristää 
katualueesta aidoin."

Poistetaan lausuntoehdotuksen neljäs kappale.

Muutetaan lausuntoehdotuksen viides kappale kuulumaan seuraavasti:

 "Yleisten töiden lautakunta antoi lausunnon syksyllä 2012 Telakka-
rannan alueen (5., 6. ja 20.ko) asemakaava- ja asemakaavan muu-
tosehdotuksesta (HEL 2011-003434). Asemakaavassa oli esitetty 
vanhojen alueella sijaitsevien satamanostureiden suojelemista. Lau-
sunnossa todettiin, että yhden nosturin perusteellinen kunnostami-
nen ja tarvittavat muutostyöt tulisi maksamaan yli 500 000 euroa. 
Jätkäsaaressa sijaitseva nosturi on vastaavaa tyyppiä kuin Telakka-
rannassa, joten nosturin kunnostamisen kustannukset ovat oletetta-
vasti samaa luokkaa."

25.08.2015 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 01.09.2015 § 100

HEL 2012-014332 T 10 03 03

Lausunto
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Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Jätkäsaari, Tornihotelli 
ja Sonckin makasiinit asemakaavan muutoksesta (nro 12351):

Tornihotellista ja Sonckin makasiineista tulee laatia erillinen palotekni-
nen suunnitelma, joka hyväksytetään pelastusviranomaisella. Torniho-
telli ja makasiinit koostuvat olemassa olevista suojelluista ja kulttuuri-
historiallisesti arvokkaista rakennusosista sekä nyt suunnitellusta kor-
keasta uudisrakennuksesta. Näiden yhdistämiseen liittyy useita palo-
teknisiä haasteita ja yhteensovittamistarpeita.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 04.08.2015 § 258

HEL 2012-014332 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Ääneneristävyysvaatimus ja sen tarve liikenne- ja laivamelua varten tu-
lee tarkastaa käynnissä olevasta meluselvityksestä huomioiden raken-
nusten käyttötarkoitus ja tarvittaessa täydentää kaavamääräyksiä siltä 
osin.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

anu.haahla(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 7.7.2015

HEL 2012-014332 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa Jätkäsaaren 
asemakaavan muutoksesta nro 12351. Asemakaavan muutos mahdol-
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listaa suojeltujen Sonckin makasiinirakennusten käyttötarkoituksen 
muutoksen osittain hotelli- ja osittain toimitilarakennuksiksi sekä kult-
tuurikäyttöön. Tyynenmerenkadulle on rakennettu lisäkaista, joka tur-
vaa sataman liikenteen sujuvuuden. Asemakaavaa muutetaan vastaa-
maan uutta kadunlinjausta ja samalla päivitetään kaavaa vastaamaan 
rakennusluvan saaneen 16-kerroksisen kongressihotellin suunnitelmia 
korttelin pohjoisosassa. Kaavamuutos mahdollistaa L2 makasiinin liittä-
misen osaksi kongressihotellia.

Tyynenmerenkadulla liikennöivät nykyisin raitiolinjat 9 ja 6T Länsitermi-
naalille. Lähimmät pysäkit ovat Välimerenkadun liittymän eteläpuolella 
sekä etelämpänä Bunkkerin edustalla. Välimerenkatua pitkin liikennöi-
vän raitiolinjan pysäkki tulee sijoittumaan Tyynenmerenkadun ja Väli-
merenkadun liittymän läheisyyteen.

Ksv:n laatiman vuorovaikutusraportin (9.6.2015) mukaan HKL:n anta-
ma lausunto kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on huo-
mioitu seuraavasti: Tyynenmerenkadun keskellä kulkee raitiotie ajoneu-
voliikenteestä eroteltuna. Yhteiskäyttöpylväät kadun itäreunalla sijoittu-
vat rasitteena tontille. Kadun länsireunalla yhteiskäyttöpylväät sijoittu-
vat pysäköinnin lomaan.

Liikennelaitoksella ei ole lisättävää 27.4.2015 antamaansa lausuntoon.

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 27.4.2015

Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi

Rakennusvirasto 28.4.2015

HEL 2012-014332 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston lausuntoa Länsi-
sataman, Jätkäsaaren (20.ko) asemakaavan muutoksesta (Lars Sonc-
kin makasiinit L2 ja L3) 4.5.2015 mennessä.

Kaavaluonnoksessa on suojelumääräys, jolla kiinteistöön kuuluva, ka-
tu-alueen yläpuolella oleva nosturirakenne suojellaan. Nosturiraken-
teen ylläpitovastuu tulee olla kiinteistöllä. Nosturirakenne tulee tarvit-
taessa voida turvallisuuden takaamiseksi eristää katualueesta aidoin, 
jos rakenteen ylläpito ei ole riittävää. Käytännössä aitaaminen katkai-
see jalankulku- ja huoltoyhteyden rannassa. Tämä tulee huomioida lii-
kennejärjestelyjä suunniteltaessa.
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Nosturin suojelun vaihtoehtoja tulee tutkia: onko mahdollista suojella 
nosturin määräaikaisena tai siirtää se kokonaan tontin puolelle.

Jätkäsaarenlaiturin rantarakenteiden suojelussa ja säilyttämismääräyk-
sessä on huomioitava, että jalankululle- ja polkupyöräilylle varattu alue 
on käytössä turvallinen ja ylläpidettävissä.

14.12.2012 Lausunto annettu

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

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

anni.tirri(a)hel.fi

Kulttuurikeskus 18.12.2012

HEL 2012-014332 T 10 03 03

Kaavamuutoksen yhteydessä suojeltuihin rakennuksiin L2 ja L3 suunni-
tellaan liike- ja toimitiloja osana satamaliikennettä ja –matkustajia kos-
kevaa kokonaisuutta. Kaavoitettavan liiketilan on tarkoitus palvella -
kaupunkilaisten lisäksi -matkailijoita. 

Kaupungin strategiaan sisältyy tavoite matkailun edistämiseen, jossa 
keskeinen elementti on merellisen Helsingin kokonaisvaltainen kehittä-
minen. Ehdotus tukee tavoitteen toteutumista.

Kaupunginmuseo on todennut, ettei kaavoitettu käyttö heikennä raken-
nushistoriallisesti arvokkaiden makasiinirakennusten suojeluarvoja.  

Kulttuurikeskuksella ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta.

Lisätiedot
Paiju Tyrväinen, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 29874

paiju.tyrvainen(a)hel.fi

Nuorisoasiainkeskus 14.12.2012

HEL 2012-014332 T 10 03 03

Nuorisoasiainkeskuksella  ei ole huomautettavaa osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot
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Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036
harri.taponen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 13.12.2012

HEL 2012-014332 T 10 03 03

Kaupunginmuseo on päättänyt antaa seuraavan lausunnon. Alueen 
suojeltuihin rakennuksiin L2 ja L3 suunnitellaan liike- ja toimitiloja. Ra-
kennuksen maantasokerroksiin varataan liiketilaa, joka palvelee kau-
punkilaisten lisäksi matkustajasataman turisteja. Ylempiin kerroksiin 
suunnitellaan toimistotilaa. Vesialueella on matkustajasataman satama-
toimintoja.

Asemakaavan muutos ei heikennä kulttuurihistoriallisesti ja rakennus-
taiteellisesti arvokkaiden makasiinirakennuksen suojeluarvoja. Niiden 
suojelumääräys sr-1 säilyy ennallaan määräyksineen. Kaupunginmu-
seo – Keski-Uudenmaan maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa 
asemakaavan muutosluonnoksesta.

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483

sari.saresto(a)hel.fi

Terveyskeskus 10.12.2012

HEL 2012-014332 T 10 03 03

Suunnittelualue sijaitsee Länsisatamassa Jätkäsaaren pohjoisosassa. 
Alueelle laaditaan kaavamuutos sataman liikenteen sujuvuuden turvaa-
miseksi ja rakennusten käyttötarkoituksen muuttamiseksi. Kaavamuu-
toksen yhteydessä sataman liikenteestä ja alueen pysäköinnistä suun-
nitellaan kokonaiskonsepti. Alueen suojeltuihin rakennuksin L2 ja L3 
suunnitellaan liike- ja toimitiloja. Rakennuksen maantasokerroksiin va-
rataan liiketilaa, joka palvelee kaupunkilaisten lisäksi matkustajasata-
man turisteja. Ylempiin kerroksiin suunnitellaan toimistotilaa. Vesialu-
eella on matkustajasataman satamatoimintoja. Kaupunkisuunnitteluvi-
rasto arvioi kaavan vaikutuksia mm. terveyteen ja turvallisuuteen kaa-
van valmistelun yhteydessä. Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunni-
telmista sekä kaavaluonnoksista on pyydetty toimittamaan viimeistään 
14.12.2012.
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Terveyskeskus antaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaa-
valuonnoksesta seuraavan lausunnon:

Terveyskeskuksella ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaan. Kaavaluonnoksessa on esitetty määräykset mm. es-
teettömistä porrasyhteyksistä ja esteettömistä reiteistä sekä liikuntaes-
teisten pysäköintipaikoista. Terveyskeskus pitää tärkeänä, että jatko-
suunnittelussa varmistetaan, että liikuntaesteisten pysäköintipaikoilta 
on esteetön kulku esteettömille sisäänkäynneille.

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
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§ 98
Kaarelan Kuninkaantammenkallion asemakaavan muuttaminen (nro 
12313)

HEL 2014-004695 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 33. kaupunginosan (Kaarela, Kuninkaantammi) korttelin 
33315 tontin 3 sekä katu- ja lähivirkistysalueen asemakaavan muutok-
sen 9.12.2014 päivätyn ja 12.1.2016 muutetun piirustuksen numero 
12313 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 
Asemakaavan muutoksen myötä muodostuu uusi kortteli 33405. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12313 kartta, päivätty 9.12.2014, muutet-
tu 12.1.2016

2 Asemakaavan muutoksen nro 12313 selostus, päivätty 9.12.2014, muu-
tettu 12.1.2016, päivitetty Kslk:n 12.1.2016 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 9.12.2015 liitteineen, täydennetty 12.1.2016
4 Osa päätöshistoriaa
5 GoK _maankäyttösopimus.pdf
6 Spoki Oy_maankäyttösopimus.pdf

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 60 (523)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/9
15.02.2017

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

Liite 4
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut-kuntayhtymä/Vesihuolto
Vantaan kaupunki

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Kuninkaantammessa Hämeenlinnanväylän itäpuolella ra-
jautuen Vantaan kaupunkiin. Alue rajautuu idässä toimitilatonttiin, jolla 
sijaitsee suuri painotalon punatiilirakennus ja laaja pysäköintialue, poh-
joisessa Vantaan kaupungin teollisuusrakennusten tontteihin, lounaas-
sa metsäalueeseen ja kaakossa Katsastustien (Kuninkaantammenrin-
ne) katualueeseen. Suunnittelualue on rakentamaton. Asuntorakenta-
miseen varattu alue sijoittuu kallioselänteelle. Alueella on myös metsä-
maata sekä osa historiallista Kuninkaantammentietä, joka on ulkoilutie-
nä virkistysalueella.

Pääosa nykyisestä teollisuustontista ja osa virkistysalueesta muutetaan 
kerrostalotonteiksi ja kaduksi, muu osa säilyy virkistysalueena. Tavoit-
teena on alueen suunnittelu ja toteuttaminen kaupunkikuvallisesti kor-
keatasoisena, ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen tähtää-
viä teemoja painottaen. Kortteleiden suunnittelussa otetaan huomioon 
läheisen Hämeenlinnanväylän liikenteestä sekä viereisen painotalon 
toiminnasta aiheutuva melu. Ulkoilureittien jatkuvuudesta huolehditaan. 
Alue tulee muodostamaan Kuninkaantammen aluejulkisivun Hämeen-
linnanväylälle.

Muutosalueen pinta-ala on noin 9,7 ha. Uutta asuntokerrosalaa syntyy 
36 750 k-m² (korttelitehokkuus e = 1,15), mikä vastaa noin 900 uutta 
asukasta. Asemakaavan muutosehdotuksen nähtävillä olon jälkeen 
kerrosala on kasvanut 250 k-m².

Esittelijän perustelut

Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden kanssa. Uudenmaan maakuntakaavassa suunnitte-
lualue on taajamatoimintojen aluetta ja sen pohjoisosassa kulkee 110 
kV voimalinja. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualu-
een vieritse on osoitettu pääkaupunkiseudun poikittainen joukkoliiken-
teen yhteysväli.
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Alueella on voimassa Kuninkaantammen osayleiskaava vuodelta 2008, 
jossa suunnittelualue on kerrostalovaltaista asuntoaluetta ja lähivirkisty-
saluetta. Asuntoalueelle on merkitty ohjeellinen maanalainen tila, joka 
on varattu pysäköinnille, sekä alueen poikki kulkeva ulkoilureitti. Virkis-
tysalueelle on merkitty 110 kV voimalinja ja kulttuurihistoriallisesti arvo-
kas maantie jonka linjaus tulee säilyttää. Nyt laadittu asemakaavan 
muutos on osayleiskaavan mukainen.

Pääosalla alueesta on voimassa asemakaava numero 9360 vuodelta 
1989. Sen mukaan alueella on teollisuusrakennusten korttelialuetta se-
kä lähivirkistysaluetta, jolla kulkeva Kuninkaantammentie on merkitty 
suojeltavaksi alueeksi, ja jonka kautta on merkitty varaus sähkölinjalle. 
Alueen kaakkoiskulmassa on voimassa asemakaava numero 12150 
vuodelta 2014, jonka mukaan alue on katualuetta.

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman 
arvonlisäveroa katurakentamisesta 650 000 euroa sekä puisto- ja vir-
kistysalueiden rakentamisesta 250 000 euroa. Alue on rakennettavuu-
deltaan hyvä ja kytkettävissä alueella olevaan infraan.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin aloitteesta ja sitä on tehty 
kumppanuuskaavoituksena maanomistajien kanssa yhteistyössä.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 16.1. - 
16.2.2015. Ehdotuksesta on tehty kolme muistutusta.

Muistutukset

Muistutuksissa toivottiin alueen rakentamisen sijoittumista niin, että ny-
kyinen kallioinen alue jäisi uusienkin asukkaiden iloksi ja olemassa ole-
va polkuyhteys Keskuspuiston ja Kaivokselan välillä säilyisi.

YIT Rakennus, Sponda Kiinteistöt ja Nordic Morning esittivät muistutuk-
sessaan useita muutoksia ja kommentteja kaavaehdotukseen. YIT Ra-
kennus esitti lisäksi omana muistutuksenaan, että rakennusten ener-
giatehokkuutta koskevaa kaavamääräystä tulisi muuttaa.

Lausunnot

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa pelastuslautakunta, ympäris-
tölautakunta, kiinteistölautakunta, kaupunginmuseo, yleisten töiden lau-
takunta, Helen Sähköverkko Oy sekä Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymän vesihuolto.
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Lausunnoissa esitettiin Maria Wiikin puiston kaavamerkinnän muutta-
mista puistosta lähivirkistysalueeksi. Lisäksi kaavaselostuksen vesi-
huoltoliitettä ja kustannusarviota esitettiin tarkennettavaksi.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden 
referaatit sekä lausuntoihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusrapor-
tissa (liite 3).

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

YIT Rakennuksen ym. muistutuksen johdosta kaavaehdotusta on muu-
tettu vähäisessä määrin kerrosalojen, kerroslukujen, rakennusalojen ja 
korttelirajauksen osalta, ja kaavamääräyksiä on tarkistettu. Rakentami-
sen energiatehokkuutta koskevaa kaavamääräystä on muutettu. Asuk-
kaiden autopaikkojen rakentamista koskevia kaavamääräyksiä on muu-
tettu. Muutokset eivät oleellisesti vaikuta kaavaratkaisun sisältöön.

Virkistysyhteys Keskuspuiston ja Kaivokselan välillä sijaitsee kaava-
alueen ulkopuolella. Reitti suunnitellaan kyseisen alueen kaavamuutok-
sen yhteydessä myöhemmin.

Lausunnot on otettu huomioon siten, että Maria Wiikin puisto on merkit-
ty lähivirkistysalueeksi ja kaavaselostusta on täydennetty.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset on listattu yksi-
tyiskohtaisesti selostuksessa (liite 3, sivut 13 - 15).

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

Kaava-alueen osaan liittyvä maankäyttösopimus on allekirjoitettu 
25.1.2017.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistetun esityk-
sen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12313 kartta, päivätty 9.12.2014, muutet-
tu 12.1.2016

2 Asemakaavan muutoksen nro 12313 selostus, päivätty 9.12.2014, muu-
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tettu 12.1.2016, päivitetty Kslk:n 12.1.2016 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 9.12.2015 liitteineen, täydennetty 12.1.2016
4 Osa päätöshistoriaa
5 GoK _maankäyttösopimus.pdf
6 Spoki Oy_maankäyttösopimus.pdf

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, 12.1.2016

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut-kuntayhtymä/Vesihuolto
Vantaan kaupunki

Tiedoksi

Kaupunginmuseo
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistölautakunta
Pelastuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.01.2017 § 75
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HEL 2014-004695 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 33. kaupunginosan (Kaarela, 
Kuninkaantammi) korttelin 33315 tontin 3 sekä katu- ja lähivirkistysalu-
een asemakaavan muutoksen 9.12.2014 päivätyn ja 12.1.2016 muute-
tun piirustuksen numero 12313 mukaisena ja asemakaavaselostukses-
ta ilmenevin perustein. Asemakaavan muutoksen myötä muodostuu 
uusi kortteli 33405. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.01.2016 § 3

HEL 2014-004695 T 10 03 03

Ksv 0585_6, Kuninkaantammenrinne, karttaruutu 682493 ja 683493

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 9.12.2014 päivätyn ja 12.1.2016 muutetun 33. kaupunginosan (Kaa-
rela, Kuninkaantammi) korttelin 33315 tonttia 3 sekä katu- ja lähivir-
kistysaluetta (muodostuu uusi kortteli 33405) koskevan asemakaa-
van muutosehdotuksen nro 12313 hyväksymistä ja etteivät tehdyt 
muistutukset ja annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpitei-
siin. Muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti esityslistan liitteestä ja 
kaavaselostuksesta

 ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti

 antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä ja vuorovaikutus-
raportista ilmenevät vastaukset kaupungin perusteltuna kannanotto-
na tehtyihin muistutuksiin.
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27.10.2015 Poistettiin

20.10.2015 Pöydälle

09.12.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Ulla Jaakonaho, arkkitehti, puhelin: 310 37113

ulla.jaakonaho(a)hel.fi
Anu Lämsä, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37479

anu.lamsa(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Suvi Tyynilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 37264

suvi.tyynila(a)hel.fi
Topi Vuorio, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37193

topi.vuorio(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 31.03.2015 § 160

HEL 2014-004695 T 10 03 03

Kiinteistökartta 127/682 493 ja 127/683 493, Katsastustie

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle Helsingin 
kaupungin 33. kaupunginosan (Kaarela, Kuninkaantammi) korttelin 
33315 tonttia 3 sekä katu- ja lähivirkistysaluetta koskevasta asemakaa-
van muutosehdotuksesta nro 12313 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että kaavamuutosalue on yksityisomistuksessa 
(Nordic Morning Oyj ja Sponda Oyj). 

Asemakaavan muutosehdotuksessa teollisuustontti 33315/3 sekä tilas-
ta 91-402-4-19 muodostunut lähivirkistysalue (LV) muutetaan asunto-
kortteleiksi (AK) ja puistoksi (VP). Muutosalueelle on johdettu myös uu-
si tonttikatu.

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää aluejärjestelyjä maanomistajien 
ja kaupungin välillä. Tarvittavat aluejärjestelyt tullaan tekemään kaavan 
saatua lainvoiman.  

Asemakaavan muutos korottaa yksityisten maanomistajien omistamien 
alueiden arvoa merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 (269 
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§) tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut tulee käydä 
maanomistajien kanssa.

Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin maanomistajien 
kanssa on tehty sopimukset. 

Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotuksen joh-
dosta.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen

Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 10.02.2015 § 62

HEL 2014-004695 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavan muutos mahdollistaa kahden kerrostalokorttelin rakenta-
misen noin 900 uudelle asukkaalle. Nykyistä teollisuustonttia ja vihera-
luetta muutetaan asuntokortteleiksi, viheralueiksi ja alueelle johdetaan 
uusi katu nimeltään Maisemamaalauksenkatu.

Maria Wiikin puisto säilyy metsäisenä ja kallioisena viheralueena, johon 
asemakaavaehdotuksessa on osoitettu uusia käytäviä. Puiston pohjoi-
sosassa kulkeva vanha historiallinen, tiekunnan ylläpitämä Kuninkaan-
tammentie on osoitettu muinaismuistolailla suojelluksi ulkoilutieksi. Oi-
kea merkintä viheralueelle, jota ei ole tarkoitus muuttaa rakennetuksi 
puistoksi, on lähivirkistysalue (VL).

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia katu-
rakentamisesta 650 000 euroa sekä viheralueiden rakentamisesta 250 
000 euroa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutoksen nro 12313 
hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
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Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857
jere.saarikko(a)hel.fi

Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939
silja.hurskainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 10.02.2015 § 62

HEL 2014-004695 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Ympäristölautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavan muuto-
sehdotuksesta. 

27.01.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

anu.haahla(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 20.01.2015 § 17

HEL 2014-004695 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Kaarelan (33. ko) ase-
makaavan muutoksesta nro 12313:

Pelastuslautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksy-
mistä.

04.11.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Markku Holopainen, palomestari, puhelin: 310 30224

markku.holopainen(a)hel.fi
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Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 20.1.2015

HEL 2014-004695 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Kaarelan (33. KO), Kuninkaantammen, Kuninkaantammenkallion kort-
telin 33315 tontti 3 ja lähivirkistys- ja katualueen (muodostavat uudet 
korttelit 33405 ja 33406) asemakaavan muutosehdotuksesta nro 
12313. Kaupunginmuseo lausuu asiasta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta.

Alue sijaitsee Kuninkaantammessa Hämeenlinnanväylän itäpuolella ra-
jautuen pohjoisessa Vantaan kaupunkiin. Suunnittelualueeseen kuuluu 
nykyisen toimitilatontin länsiosa sekä sitä lännessä ja pohjoisessa reu-
nustava virkistysalue, jonka poikki kulkee osa Kuninkaantammentietä 
ulkoilutienä. Asemakaavan muutos mahdollistaa kahden ekotehokkaan 
kerrostalokorttelin rakentamisen noin 900 uudelle asukkaalle. Alueelle 
suunnitellaan myös uusi katu sekä puistoa.

Kaupunginmuseo on lausunut aiemmin kyseisen alueen asemakaavan 
muutosluonnoksesta. Asemakaavaehdotuksessa kulttuuriympäristön 
suojeluun liittyvät aluerajaukset ja määräykset eivät ole muuttuneet, jo-
ten ne ovat riittävät.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muu-
tosehdotukseen ja puoltaa sen hyväksymistä.

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

markku.heikkinen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 17.11.2014

HEL 2014-004695 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL-liikelaitokselta lausuntoa 
Kuninkaantammenkallion alueen asemakaavan muutoksesta sekä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Suunnittelualue sijaitsee Kunin-
kaantammessa Vantaan kaupunginrajalla, Editan painotalon länsipuo-
lella. Suunnittelualueeseen kuuluu osa teollisuusaluetta sekä sitä reu-
nustavaa virkistysaluetta. Kalliorinteelle Kuninkaantammen uuden asui-
nalueen länsiosaan on suunnitteilla asuntokorttelit noin 800 asukkaalle 
sekä lähivirkistysaluetta.
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Kuninkaantammen alueella palvelee tulevaisuudessa mm. runkolinja 
560 uutta joukkoliikennetunnelia pitkin Kuninkaantammenkierrontietä 
Hakuninmaantielle. Myöhemmin ko. linja muutetaan mahdollisesti pika-
raitiotielinjaksi.

HKL-liikelaitoksen kantana on, että Kuninkaantammenalueen kaavoi-
tuksessa huomioidaan mahdollinen pikaraitiotien rakentaminen tulevai-
suudessa. Suunnittelussa tulee huomioida riittävän katutilan varaami-
nen pikaraitiotien mahdolliselle toteuttamiselle. Kaavoituksessa huo-
mioitava myös pikaraitiovaunun liikennöinnistä johtuva melu- ja tärinä-
haitat joukkoliikennekadun viereisiin kiinteistöihin.

Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi

Helsingin Energia -liikelaitos Toimitusjohtaja 24.10.2014

HEL 2014-004695 T 10 03 03

Kuninkaantammen osayleiskaava-aluetta on kaavoitustyön edetessä 
profiloitu erityisen ekologiseksi alueeksi. Tämä onkin hyvä ja edistettä-
vä asia kaavoituksessa. Kaavoitus kokonaisuutena on nähtävä tehok-
kaan, mutta joustavan maankäytön ja rakentamisen mahdollistajana.  

Asemakaavamääräyksissä on otettava kantaa rakennusten rakenteisiin 
ja rakennustapaan sekä maankäyttöön. Näin asemakaava-alueelle on 
saavutettavissa haluttu joustava, omaleimainen arkkitehtoninen ilme 
sekä alueelliset erityspiirteet kaupallisine toimintoineen ja väestön akti-
viteetteineen.

Kuninkaantammenkallion asemakaavaluonnoksen kaavamääräyksissä 
velvoitetaan noudattamaan passiivirakentamisen periaatteita, sekä 
hyödyntämään uusiutuvaa energiaa. Rakennusten energiatehokkuuden 
ohjaaminen asemakaavamääräyksillä on monitahoinen asia: toisaalta 
asemakaavamääräyksillä tavoitellaan omaleimaisuutta ja hyvää raken-
nettua ympäristöä, toisaalta asemakaava on hyvin vahva juridinen asia-
kirja, joka lukitsee alueen toteutuksen. 

Asemakaavamääräykset liian tarkasti kirjoitettuina ovat hyvin jäykkä 
ohjausmenettely, joka voi pahimmillaan aiheuttaa merkittäviä aiheetto-
mia lisäkustannuksia hankkeeseen ryhtyvälle ja rakennuskannan lop-
pukäyttäjälle. Pahimmillaan nämä lisäkustannukset viivästyttävät hank-
keiden aloittamista ja estävät HITAS- ja ARA-rahoitteisen rakennustuo-
tannon, eli kohtuuhintaiseen asumisen mahdollistavan rakennustuotan-
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non. Vapaarahoitteiseen rakennustuotantoon vaatimuksilla ei ole aivan 
yhtä suurta merkitystä kuin tuettuun rakennustuotantoon, mutta vaiku-
tukset näkyvät myös vapaarahoitteisen rakennustuotannon aloituksis-
sa, erityisesti laskusuhdanteen aikana.

Asemakaavamääräykset ovat niin rakennushankkeisiin ryhtyviä kuin 
asemakaava-alueen toteuttamiseen osallistuvia viranomaisia velvoitta-
via. Niistä poikkeaminen vaatii monimutkaisen hallinnollisen prosessin 
läpikäynnin – pahimmillaan täyden asemakaavamuutosprosessin. Jos-
kus kaavamääräyksiin on haettava poikkeamaa, jotta rakennuspaikat 
herättävät mielenkiinnon hankkeisiin ryhtyville ja tuotannolle löytyy 
myös kysyntää asuntomarkkinoilla.

Rakentamista ohjaava lainsäädäntö ja siihen liittyvä säädösympäristön 
kehittyy EU-direktiivien velvoittamana jatkuvasti ja nopeasti kohti hyvin 
energiatehokasta rakennettua ympäristöä. Tämän kehityksen toteutu-
mista valvoo ja ohjaa Helsingissä Rakennusvalvontavirasto. Kunin-
kaantammenkallion asemakaava-alueen rakennushankkeiden raken-
nusluvissa tulee olemaan merkittäviä vaatimuksia rakennusten uusiutu-
van energian käytölle, joka ohjaa rakennusten energiatehokkuutta lä-
helle passiivitasoa.

Rakentamisen energiatehokkuutta on mahdollista ohjata myös maan-
luovutuksen ja maankäyttösopimusten yhteydessä, mikäli alueen ta-
voitteissa ja profiloinnissa on aitoa aihetta esittää korkeampia vaati-
muksia kuin mitä ajankohdan lainsäädäntö edellyttää.  Tämä onkin 
joustavin tapa toteuttaa kaupungin strategiaa ja tahtotilaa sekä vaalia 
kaupunkikonsernin kokonaisetua. Maankäyttösopimusten vaatimuksia 
on mahdollista muuttaa kulloinkin vallitsevan taloudellisen tilanteen ja 
kehittyvän säädösmaailman mukaisiksi.   

Kuninkaantammen alueen aiemmissa asemakaavoissa määrätään 
noudattamaan matalaenergiarakentamisen periaatetta. Tämä määräys 
on osittain vanhentunut vaikka asemakaava-alueille ei ole vielä haettu 
ensimmäistäkään rakennuslupaa. Rakentamisen säädökset ovat kehit-
tyneet nopeasti asemakaavan käsittelyn ajankohdasta – tuon ajan ma-
talaenergiarakentaminen vastaa tämän päivän hyvää rakentamista.

Helsingin Energia esittää, että Kuninkaantammenkallion asemakaava-
luonnoksen kaavamääräyksiä muokataan joustavammiksi, niin rakenta-
misen energiatehokkuusperiaatteiden kuvaamisessa kuin myös uusiu-
tuvan energian soveltamisessa, esimerkiksi siirtämällä maininnat kaa-
vaselostukseen. 

Helsingin Energia toivoo, että Kuninkaantammenkallion jatkosuunnitte-
lussa luodaan yhteistyössä edellytykset toteuttaa alueellinen yhdistetty 
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lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä, jonka avulla aleen käyttämän uusiu-
tuvan energian määrä on mahdollista lisätä huomattavasti.

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

jouni.kivirinne(a)helen.fi

Kiinteistövirasto Tonttiosasto 24.10.2014

HEL 2014-004695 T 10 03 03

Tonttiosasto toteaa, että asemakaavan muutosalue on yksityisomistuk-
sessa.  

Kaavamuutos korottaa alueen arvoa merkittävästi, joten kaupunginhal-
lituksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset maan-
käyttösopimusneuvottelut tulee käydä maanomistajien kanssa.

Lisäksi tonttiosasto esittää, että seuraavat kaavamääräykset tulisi joko 
muokata tai poistaa:

”Kiinnostava kaupunkiympäristö”

Tonttiosaston kommentti:

Määräys kiinnostavasta katutason ympäristöstä on luonteeltaan kaava-
selostukseen, alueelliseen ympäristösuunnitelmaan tai rakennusta-
paohjeisiin kuuluva yksittäistä subjektiivistä käsitettä ja mielipidettä 
edustava, jonka tulkitseminen on hyvin vaikeaa ja yksittäisen rakennus-
lupahankkeen kautta objektiivisesti arvioituna mahdotonta. Tällainen 
määräys ei ole asemakaavamääräyksenä soveltuva ja se tulisi poistaa 
asemakaavasta. Määräyksen henki ja luonne on siirrettävissä esimer-
kiksi kaavaselostukseen, alueelliseen ympäristösuunnitelmaan, raken-
nustapaohjeisiin tai vastaavaan. 

”Passiivi”
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Tonttiosaston kommentti:

Kaupunkisuunnittelun kannalta on hyvää ja tarkoituksenmukaista tavoi-
tella energiatehokkuutta kaikessa toiminnassa. Kaavamääräyksenä 
aseteltuna vastaava tavoitetta ei tule sitoa käsitteeseen, jota passiivira-
kentaminen sanana edustaa. Vaatimus ja käsitteistö energiatehokkuu-
den osalta tulee toden-näköisesti kaavaprosessin aikana vanhene-
maan, jonka vuoksi käsite ”passiivienergiarakentaminen” tulee poistaa 
kaavamääräyksenä. Uusiutuvan energiaan tarkoitetut laitteet tulee 
suunnitella osana rakennusten arkkitehtuuria on määräyksenä soveltu-
va. (Tämä määräys välillisesti ajaa myös hyvin tehokkaaseen energia-
tehokkuuteen myös esim. eristämisen kautta eli passiivivaatimus ja sen 
tavoite tulee kyllä lunastettua tätä kautta myös, suurella todennäköisyy-
dellä.)

Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi
Pekka Saarinen, tonttiasiamies, puhelin: 310 64182

pekka.t.saarinen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 23.10.2014

HEL 2014-004695 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston lausuntoa Kaare-
lan Kuninkaantammenkallion (33.ko) asemakaavan muutoksesta 
24.10.2014 mennessä.

Alue sijaitsee Kuninkaantammessa Hämeenlinnanväylän itäpuolella ra-
jautuen pohjoisessa Vantaan kaupunkiin. Suunnittelualueeseen kuuluu 
nykyisen toimitilatontin länsiosa sekä sitä lännessä ja pohjoisessa reu-
nustava virkistysalue. Asemakaavan muutos mahdollistaa kahden eko-
tehokkaan kerrostalokorttelin rakentamisen noin 900 uudelle asukkaal-
le. Alueelle suunnitellaan myös uusi katu sekä puistoa. Asuntorakenta-
miseen varattu alue sijoittuu kallioselänteelle.

Maria Wiikin puisto on yksi Kuninkaantammea ympäröivistä eriluontei-
sista puistoista. Siihen kuuluu tasoon +48 nouseva kallionharja, laake-
aa avokalliota, metsää ja historiallinen Kuninkaantammentien maantie 
hiekkapintaisena ulkoilutienä puistossa, jonka nykyinen asu suojellaan 
kaavassa muinaismuistolain perusteella. Kaavamääräyksessä tode-
taan, että tie tulee pitää nykyisessä asussaan (pinnoite, linjaus, leveys, 
rakenteet ja maisema). Sen nykyasun ylläpito ilman erillistä lupaa on 
sallittu. Puiston korkeimmalle kohdalle on tarkoitus rakentaa näkötorni.
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Kaava-alueelle johdetaan Kuninkaantammenrinteeltä uusi päättyvä 
tonttikatu, Maisemamaalauksenkatu. Maisemamaalauksenkadulle osoi-
tetaan vieras- ja asiointipysäköintiä sekä puurivi.

Kuninkaantammen alueella on osayleiskaavavaiheessa suunniteltu yk-
sityiskohtaisesti hulevesijärjestelyjä. 

Lausunto

Rakennusvirasto toivoo, että katualueen mitoituksessa huomioitaisiin 
aurauslumen vaatima tila. Kadun ja ulkoilureittien pituuskaltevuuksien 
tulee pyrkiä täyttämään esteettömyysnormit. Korttelien pysäköintipaikat 
tulee osoittaa tonteille. Luontevampi merkintä viheralueelle, jota ei ole 
tarkoitus rakentaa, on lähivirkistysalue (VL).

Rakennusvirasto on mielellään mukana alueen jatkosuunnittelussa.

2.6.2014 Lausunto annettu

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 14.10.2014

HEL 2014-004695 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 29.9.2014

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Kaarelan (33. KO), Kuninkaantammen, Kuninkaantammenkallion kort-
telin 33315 tontti 3 ja lähivirkistys- ja katualueen asemakaavan muutos-
luonnoksesta. Kaupunginmuseo lausuu asiasta kulttuuriympäristön 
vaalimisen näkökulmasta.

Alue sijaitsee Kuninkaantammessa Hämeenlinnanväylän itäpuolella ra-
jautuen pohjoisessa Vantaan kaupunkiin. Suunnittelualueeseen kuuluu 
nykyisen toimitilatontin länsiosa sekä sitä lännessä ja pohjoisessa reu-
nustava virkistysalue. Asemakaavan muutos mahdollistaa kahden eko-
tehokkaan kerrostalokorttelin rakentamisen noin 900 uudelle asukkaal-
le. Alueelle suunnitellaan myös uusi katu sekä puistoa.

Asemakaavan muutosluonnosalueen pohjoisosassa sijaitsee länsilou-
nais-itäkoillis –suuntainen osuus historiallisesti arvokkaasta Kuninkaan-
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tammentiestä. Vanha hiekkapintainen tie on osa Vantaanjoen eteläpuo-
lella Kaarelasta Haltialaan kulkevasta tielinjasta. Tie näkyy mm. Helsin-
gin pitäjän kartassa vuonna 1749. Tie on merkitty VP-alueella ulkoilu-
tieksi (~ut~/sm-1), jonka nykyinen asu on suojeltu muinaismuistolain 
perusteella. Tien asemakaavamerkintä ja määräys ovat riittävät: Alu-
een osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla suojeltu historiallinen tie 
(Muinaismuistolaki 295/1963). Tie tulee pitää nykyisessä asussaan 
(pinnoite, linjaus, leveys, rakenteet ja maisema). Sen nykyasun ylläpito 
ilman erillistä lupaa on sallittu. Aluetta koskevista toimenpiteistä on 
neuvoteltava kaupunginmuseon kanssa.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muu-
tosluonnokseen ja puoltaa sen hyväksymistä.

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

markku.heikkinen(a)hel.fi
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§ 99
Meri-Rastilan Lohiniemenrannan asemakaavan muuttaminen (nro 
12399)

HEL 2015-009106 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 54. kaupunginosan (Vuosaari, Meri-Rastila) korttelin 54207 
tontin 9, korttelin 54209 tontin 1 sekä lähivirkistys- ja vesialueiden ase-
makaavan muutoksen 14.06.2016 päivätyn ja 6.2.2017 muutetun pii-
rustuksen numero 12399 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta il-
menevin perustein.

Käsittely

Valtuutettu Eija Loukoila ehdotti valtuutettu Silvia Modigin kannattama-
na, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallituk-
selle uudelleen valmisteltavaksi siten, että koulutustilat sijoitetaan kaa-
va-alueen pohjoiselle tontille.

3 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Asia palautetaan valmisteluun siten, että koulutustilat sijoi-
tetaan kaava-alueen pohjoiselle tontille.

Jaa-äänet: 43
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bo-
gomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Veronica Hertz-
berg, Fatbardhe Hetemaj, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Laura Kol-
be, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, 
Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija 
Muurinen, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Sara Paa-
volainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perä-
lä, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamä-
ki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, 
Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, San-
na Vesikansa, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 37
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, 
Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Yrjö Hakanen, Eero Heinä-
luoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, 
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Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Jes-
sica Karhu, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkku-
la, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mä-
ki, Jarmo Nieminen, Maria Ohisalo, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, 
Tuomas Rantanen, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, 
Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 4
Laura Finne-Elonen, Jukka Järvinen, Björn Månsson, Jukka Relander

Poissa: 1
Tom Packalén

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12399 kartta, päivätty 14.6.2016, muutet-
tu 6.2.2017

2 Asemakaavan muutoksen nro 12399 selostus, päivätty 14.6.2016, muu-
tettu 6.2.2017, päivitetty Khn 6.2.2017 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti liitteineen 8.12.2015, täydennetty 14.6. ja 
29.11.2016

4 Osa päätöshistoriaa
5 Kaupunginhallituksen puheenjohtajan päätös

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
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Liite 5
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Ramsinrannassa Lohiniemenrannan alueella Vuosaares-
sa.

Asemakaavan muutos mahdollistaa Lohiniemenrannassa sijaitsevan 
edustustilan laajentamisen koulutustiloilla nykyisille A1-korttelialuetta 
palvelevien rakennusten korttelialueelle, lähivirkistys-, ja vesialueelle 
sekä toimintaa tukevan majoitustilan rakentamisen nykyiselle asuinton-
tille.

Alueelle rakennetaan 1 100 k-m² majoitusrakennus ja 500 k-m² koulu-
tustilaa. Lisäksi mahdollistetaan yhdyskäytävän rakentaminen olemas-
sa olevan edustustilan ja viereisen koulutustilan välille 50 k-m². Asema-
kaavan muutosalueen pinta-ala on 13 352 m².

Tavoitteena on parantaa hakijan edustaman suuren alueellisen työnan-
tajan toimintaedellytyksiä tarjota koulutusta kansainvälisille asiakkail-
leen. Korkean teknologian tuotteiden käyttö ja huolto vaatii runsaasti 
koulutusta, joten koulutustoiminnan laajentaminen on tarpeen yrityksen 
kasvaessa. Asemakaavan muutos mahdollistaa koulutus- ja majoitusti-
lojen rakentamisen viereisen edustustilan yhteyteen toimivan koulutus-
keskuksen aikaansaamiseksi ympäristön virkistys- ja kulttuurihistorialli-
sia arvoja vaarantamatta.

Esittelijän perustelut

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 29.11.2016 (424 §) palauttaa 
kaavan uudelleen valmisteltavaksi siten, että koulutustilat sijoitetaan 
kaava-alueen pohjoiselle tontille. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja 
päätti 7.12.2016 (18 §) käyttää kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeut-
taan ja ottaa kaavan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden kanssa. Uudenmaan maakuntakaavassa suunnitte-
lualue on taajamatoimintojen aluetta, jossa on viheryhteystarve. Uu-
denmaan 2. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue sijaitsee lähellä 
tiivistettävää aluetta.
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Oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa alue on pientalovaltaista- ja virkis-
tysaluetta. Nyt laadittu asemakaavan muutos poikkeaa yleiskaavasta 
siten, että alueelle sijoitetaan koulutus- ja majoitustoimintaa. Helsingin 
uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) alue on asun-
tovaltaista aluetta A4. Aluetta kehitetään pääasiassa asumisen, puisto-
jen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä lähipalvelujen käyttöön. Kortteli-
tehokkuus on pääasiassa alle 0,4. Alueen pinta-alasta keskimäärin 70 
% tai enemmän on korttelimaata.

Alueen länsiosassa on voimassa asemakaava numero 10670 vuodelta 
2000. Kaavan mukaan suunnittelualueen pohjoisosa on rivitalojen ja 
muiden kytkettyjen asuintalojen korttelialuetta (AR), jonka pinta-ala on 
2 862 m² ja tehokkuuslukema e = 0,4. Suunnittelualueen eteläosa on 
lähivirkistysaluetta (VL). Asemakaavasta on tehty poikkeamispäätös, 
jossa AR-korttelialue on muutettu erillispientalojen korttelialueeksi. Ton-
tille on viitesuunnitelmassa sijoitettu 6 pientaloa, yhteensä 1 100 k-m².

Alueen itäosassa on voimassa asemakaava numero 11572 vuodelta 
2007. Kaavan mukaan suunnittelualueen länsiosa on A1-korttelialuetta 
palvelevien rakennusten korttelialuetta (AH-1), jonka pinta-ala on 1508 
m² ja tehokkuuslukema e = 0,23. Itäosa on lähivirkistysaluetta (VL), jo-
ka rajoittuu vesialueeseen (W).

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti: Linja-auton kääntömahdollisuuden ra-
kentamisesta, pysäköintialueelle tehtävistä muutostöistä Harbonkadulla 
aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa noin 30 000 
euroa.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaupunginhallitus päätti 9.2.2015 (164 §) varata Planmeca Oy:lle Hel-
singin kaupungin 54. kaupunginosasta (Vuosaari) yhteensä noin 4 500 
m²:n suuruisen määräalan koulutuskeskuksen suunnittelua varten 
31.12.2016 saakka muun muassa seuraavin ehdoin:

 Varauksensaajan on laadittava suunnitelmat varattavan alueen ra-
kentamiseksi yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistö-
viraston tonttiosaston kanssa sekä esitettävä ennen tontin lopullista 
luovutussopimusta selvitys hankkeen toteutuksesta.

 Suunnittelussa on otettava huomioon rannan erityiset luontoarvot ja 
säilytettävä rannan tuntumassa kulkeva yleinen jalankulkureitti.

 Kaavaa valmisteltaessa tulee varmistaa se, että asukkailla on va-
paa pääsy rantaan.

Kaupunginhallitus päätti 23.1.2017 (67 §) muuttaa varausaluetta siten, 
että se vastaa tätä kaavamuutosta. Samalla kaupunginhallitus jatkoi 
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varausaikaa 31.12.2017 saakka. Varauksen ehdot ovat samat kuin ai-
emmassa päätöksessä (yllä).

Kaavoitustyö on käynnistetty Planmeca Oy:n aloitteesta. Lähivirkistysa-
lueen omistaa Helsingin kaupunki, asuintontti on hakijan omistuksessa 
ja A1-korttelialuetta palvelevien rakennusten korttelialue hakijan hallin-
nassa.

Asemakaavan muutosta valmisteltiin vuoden 2015 aikana siten, että 
koulutustila olisi sijoittunut edustustilan länsipuolelle. Kaupunkisuunnit-
telulautakunta palautti 15.12.2015 (410 §) asemakaavan muutoksen 
uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaava huomioi paremmin kaupun-
ginhallituksen tontinvarauspäätöksen ehdot. Nyt laadittu kaavaratkaisu 
on ko. ehtojen mukainen.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 12.8. - 
12.9.2016. Ehdotuksesta on tehty neljä muistutusta.

Muistutukset

Muistutukset kohdistuivat erityisesti koulutuskeskuksen sijaintiin vesilin-
nustoltaan rikkaan natura-alueen ja lepakkokohteen tuntumassa. Lisäk-
si huolta aiheutti kasvava huolto- ja asiakasliikenne. Rantarakentami-
sen välttämistä arvosteltiin huonosti toteutettuna kaupungin periaattee-
na, sillä alueen yleistä rantaa on pirstottu jo valmiiksi useilla hankkeilla. 
Rakentavina ehdotuksina kehotettiin tutkimaan koulutuskeskuksen si-
joittamista tärkeän rantareitin pohjoispuolelle tai keskittämään toiminnot 
jo kaavan mukaiseen läheiseen Hotelli Vuorantaan, joka vapautuu ny-
kyisestä käytöstään kuluvana vuonna. Laadukkaita majoituspalveluita 
alueella tarjoaa hotelli Rantapuisto.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Oy:n, Helen Sähköverkko Oy:n, Hel-
singin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL), Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY), liikennelaitos-liikelaitoksen 
(HKL), kaupunginmuseon, kiinteistöviraston, liikuntaviraston, pelastus-
lautakunnan, rakennusvalvontaviraston, yleisten töiden lautakunnan ja 
ympäristölautakunnan lausunnot.

ELY-keskuksen lausunnossa esitettiin, että lepakoiden elinympäristön 
suojelemiseksi asetettu kaavamääräys on riittämätön ja hankkeen vai-
kutusten arviointia tulee täydentää Kallahden niemen arvokkaan lepak-
koalueen osalta. Lisäksi ELY:n mukaan alin rakentamisen korkeus olisi 
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syytä merkitä kaavakarttaan yksiselitteisesti selkeyden takaamiseksi. 
Kaavaehdotusta ei tältä osin ole muutettu, koska asiantuntijalausunnon 
mukaan suunniteltu rakentaminen ei merkittävästi vaikuta alueen lepa-
koihin. Uusi koulutustila on tarkoituksenmukaista saattaa samaan lattia-
korkoon olemassa olevan edustustilan kanssa, joten alin rakentamis-
korkeus halutaan jättää jatkosuunnittelussa selvitettäväksi.

Helsingin seudun liikenne (HSL) toteaa hankkeen sijaitsevan joukkolii-
kenteen kannalta melko hyvällä paikalla lähimpien bussipysäkkien sijai-
tessa noin 500 metrin päässä Meri-Rastilantiellä. Harbonkadun päähän 
esitetty linja-auton kääntöpaikka palvelisi ensisijaisesti tilausajoliiken-
nettä, mutta kääntöpaikka olisi hyvä rakentaa niin, että kadun päähän 
olisi mahdollista liikennöidä pienkalustolinjalla. HSL pitää hyvänä, että 
rantaraitin toimivuus jalankulku- ja pyöräilyliikenteelle varmistetaan 
kaavoituksessa. HSL painottaa kuitenkin myös kävelyn ja pyöräilyn yh-
teyksien sujuvuuden parantamista rantaraitilta Meri-Rastilantien bussi-
pysäkeille ja Rastilan metroasemalle.

Kiinteistövirasto toteaa hankkeen tukevan kaupungin elinkeinopoliittisia 
tavoitteita mahdollistaen yritystoiminnan laajenemisen ja kehittämisen. 
Velvoittava viherkattomääräys pitäisi lieventää viherkaton sallivaksi esi-
merkiksi kokoontumistilojen palomääräysten vaatimusten helpottami-
seksi.

Rakennusvalvontavirasto toteaa uusien korttelialueiden muodostavan 
massiiviset rakennukset pienimittakaavaiseen ympäristöön nähden. 
Koulutuskeskus on liian massiivinen ja erottuva työntyessään vesialu-
eelle. Rakentaminen tulisi sovittaa paremmin väljään ja puistomaiseen 
kokonaisuuteen jättäen nykyisen edustustilan selkeämmin alueen maa-
merkiksi. Nyt esitetty koulutuskeskuksen tontin tehokkuus on lähes 
kaksinkertainen edustustilan tonttiin nähden. Rakennusvalvontavirasto 
näkee edellä mainittujen seikkojen olevan ristiriidassa sen kanssa, mitä 
kaava määrää yleisesti rakennusten sovittamisesta ympäristöönsä 
luonto- ja kulttuuriarvoja kunnioittaen eivätkä siksi riitä toivotun kaupun-
kikuvan tuottamiseksi. Määräys tummasta puusta julkisivuissa ei ole 
riittävää laadukkaan ympäristön aikaansaamiseksi. Asemakaavaa tulisi 
tarkentaa ja tehokkuutta tarkistaa huomioimaan paremmin ranta-alueen 
arvokas ympäristö.

Yleisten töiden lautakunta toteaa asemakaavan toteuttamisen poista-
van merenrantapuuston ja luonnonkasvillisuuden rakennusalueelta ja 
sen läheisyydestä. Rantareitin näkymät ja maiseman arvo heikentyvät. 
Rakennusten kohdalla näkymät merelle rajoittuvat tai poistuvat koko-
naan heikentäen rantareitin virkistysarvoa ja luonnonkokemuksia. Ra-
kentaminen rantavyöhykkeellä yksityistää rakennettujen alueiden lisäk-
si myös lähivirkistysalueen sen läpi kulkevan huoltoyhteyden vuoksi. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 81 (523)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/10
15.02.2017

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

Lähivirkistysalueen läpi kulkevan huoltoreitin tulee olla mahdollisimman 
lyhyt, kapea ja maastoon sovitettu rantaraitilta ajettaessa. Rantavyöhy-
ke tulee säilyttää yleisessä virkistyskäytössä.

Ympäristölautakunta kiinnittää huomiota lepakoiden elinolosuhteiden 
säilyttämiseen mm. olemassa olevan edustustilan ja läheisen
melontakeskuksen rakentamisesta huolimatta. Asemakaavamuutos 
heikentää rantareitin käytettävyyttä ja virkistysarvoja. Molemmin puolin 
rantareittiä sijoittuva rakentaminen muuttaa alueen luonnetta yhä yksi-
tyisempään suuntaan, mikä voi vähentää reitin houkuttelevuutta ulkoi-
luun ja virkistykseen. Virkistyskäyttöön kaavoitetun ranta-alueen raken-
taminen ja osoittaminen huoltoyhteydeksi heikentää alueen virkistys-
mahdollisuuksia. Rantojen vapaa virkistyskäyttö tulisi säilyttää edelleen 
suunnittelun periaatteena.

Helen sähköverkolla, kaupunginmuseolla, pelastuslautakunnalla, liiken-
nelaitos-liikelaitoksella ja liikuntavirastolla ei ollut huomautettavaa. He-
len Oy ilmoitti hankkeen olevan kytkettävissä Harbonkadulla olevaan 
kaukolämpöjohtoon.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden 
referaatit sekä niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa (lii-
te 3).

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Muistutusten ja lausuntojen johdosta, kaavan tavoitteet huomioon ot-
taen, ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa kaavaehdotusta. Kaavaeh-
dotukseen on tehty tarkistuksia ja vähäisiä muutoksia, jotka eivät olen-
naisesti muuta kaavaehdotuksen sisältöä. Kaavaehdotukseen tehdyt 
muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisestä 
luvusta (liite 2).

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12399 kartta, päivätty 14.6.2016, muutet-
tu 6.2.2017
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2 Asemakaavan muutoksen nro 12399 selostus, päivätty 14.6.2016, muu-
tettu 6.2.2017, päivitetty Khn 6.2.2017 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti liitteineen 8.12.2015, täydennetty 14.6. ja 
29.11.2016

4 Osa päätöshistoriaa
5 Kaupunginhallituksen puheenjohtajan päätös

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä

Tiedoksi

Kaupunginmuseo
Kiinteistövirasto
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Pelastuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 06.02.2017 § 104

HEL 2015-009106 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 54. kaupunginosan (Vuosaari, 
Meri-Rastila) korttelin 54207 tontin 9, korttelin 54209 tontin 1 sekä lähi-
virkistys- ja vesialueiden asemakaavan muutoksen 14.06.2016 päivä-
tyn ja 6.2.2017 muutetun piirustuksen numero 12399 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

06.02.2017 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Esteelliset: Jussi Pajunen

Palautusehdotus:
Silvia Modig:

Asia palautetaan valmisteluun siten, että koulutustilat sijoitetaan kaava-
alueen pohjoiselle tontille.

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Silvia Modigin palautusehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 11
Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Antti Koskela, Lasse Männistö, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Pilvi Torsti, Ulla-Marja 
Urho, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 4
Paavo Arhinmäki, Otso Kivekäs, Silvia Modig, Hannu Tuominen

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 11 - 4.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 84 (523)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/10
15.02.2017

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

30.01.2017 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.11.2016 § 424

HEL 2015-009106 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0601_6, karttaruutu 676506-07

Esitys

Lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi seuraa-
vasti:
Koulutustilat sijoitetaan kaava-alueen pohjoiselle tontille.

Käsittely

29.11.2016 Palautettiin

Palautusehdotus: Eija Loukoila: 
Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että koulutustilat si-
joitetaan kaava-alueen pohjoiselle tontille.

Kannattaja: Elina Moisio

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kou-
lutustilat sijoitetaan kaava-alueen pohjoiselle tontille.

Jaa-äänet: 4
Michael Berner, Matti Niiranen, Risto Rautava, Heta Välimäki

Ei-äänet: 5
Nuutti Hyttinen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Elina Moisio, Mikko Särelä

Tyhjä: 0

Poissa: 0
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Suoritetussa äänestyksessä jäsen Loukoilan palautusehdotus voitti ää-
nin 5 - 4.

21.06.2016 Ehdotuksen mukaan

14.06.2016 Pöydälle

15.12.2015 Palautettiin

08.12.2015 Pöydälle

Esittelijä
vs. asemakaavapäällikkö
Annukka Lindroos

Lisätiedot
Petri Leppälä, arkkitehti, puhelin: 310 37046

petri.leppala(a)hel.fi
Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

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

peik.salonen(a)hel.fi
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 12.9.2016

HEL 2015-009106 T 10 03 03

Lohiniemenranta

Lausunto

Kiinteistövirasto toteaa 54. kaupunginosan (Vuosaari) asemakaavan 
muutosehdotuksesta nro 12399 seuraavaa:

Yleistä

Planmeca Oy:llä on tarkoitus rakentaa koulutus- ja majoituskokonai-
suuteen liittyviä koulutustiloja noin 170 vieraalle. Korkean teknologian 
tuotteiden käyttö ja huolto vaatii runsaasti koulutusta, joten koulutustoi-
minnan laajentaminen on tarpeen yrityksen kasvaessa.

Alueella on jo ennestään Planmeca Oy:n omistamat koulutuskäytössä 
olevat Villa Harbo ja Harbo Lounge. 

Hankkeesta
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Asemakaavamuutoksella mahdollistettaisiin rantaan tontille 54209/2 
yhteensä 500 k-m²:n koulutustilojen rakentaminen ja tontille 54207/9 
yhteensä 1 100 k-m²:n majoitustilat koulutusvieraille.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa ranta-alueen ja Plameca Oy tontin 
54207/9.

Alueen suunnitteluratkaisusta

Asemakaavan muutos tukee kaupungin elinkeinopoliittisia tavoitteita 
mahdollistamalla yritystoiminnan laajentamisen ja kehittämisen.

Asemakaavamääräyksissä on velvoittava määräys kattojen toteuttami-
sesta viherkattoina. Kiinteistöviraston mielestä kaavamääräystä tulisi 
lieventää viherkaton sallivaksi, jotta esimerkiksi palomääräyksistä ei tu-
lisi kokoontumistiloille kohtuuttomia vaatimuksia.

Asemakaavaa on valmisteltu eri virastojen kanssa tiiviissä yhteistyös-
sä. Kiinteistövirasto puoltaa asemakaavamuutosta.

Lisätiedot
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 06.09.2016 § 90

HEL 2015-009106 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon:

Pelastuslautakunta päätti todeta, ettei sillä ole huomautettavaa 54.kau-
punginosan (Vuosaari, Meri-Rastila) Lohiniemenrannan tonttien 
54207/9 ja 54209/1 asemakaavan muutosehdotukseen nro 12399.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pulmu Waitinen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31237

pulmu.waitinen(a)hel.fi
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Yleisten töiden lautakunta 30.08.2016 § 347

HEL 2015-009106 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Vuosaaren Lohiniemenrannassa. 
Asemakaavamuutoksessa esitetään, että rannan kokoontumistilojen 
korttelialueen tontilla sijaitseva edustustila laajennetaan koulutustiloilla 
ja toimintaa täydennetään nykyisellä asuintontilla sijaitsevilla majoitusti-
loilla eli asuntolarakennuksilla rantaraitin pohjoispuolella. Edustustila 
palvelee tulevia koulutustiloja ruokailu- ja taukotiloina ja erillinen majoi-
tustila palvelee alueella majoittuvia koulutuskeskuksen asiakkaita. Kau-
pungin virkistysalueelle (VL) on merkitty rakennettavaksi huoltoraitti A-1 
tontille.

Harbonkadun päähän tulee rakentaa linja-autoille kääntömahdollisuus, 
mikä ulottuu 8 metrin matkalla Ison Kallahden puiston puolelle. Kääntö-
paikan vuoksi poistuu kolme kohtisuoraa pysäköintipaikkaa sekä puis-
ton puolella yksi koivu. Kääntöpaikasta on hyötyä myös viereiselle me-
lontakeskukselle, jonne tulee ajoittain asiakkaita bussilla. Tila toimii 
myös trailereiden lastaustilana. Kääntöpaikan rakentaminen edellyttää 
muutosta asemakaavaan, jota valmistellaan Meri-Rastilan täydennysra-
kentamisen yhteydessä. Kaupungin kanssa sovitaan rantaraitin huolto-
reitin järjestämisestä ja ympäristön huollosta rantaraitilla koulutus- ja 
majoitustilojen kohdalla.

Linja-auton kääntömahdollisuuden rakentamisesta ja pysäköintialueelle 
tehtävistä muutostöistä Harbonkadulla aiheutuu kaupungille kustannuk-
sia ilman arvonlisäveroa noin 30 000 euroa. Huoltoyhteyden rakentami-
nen rantareitiltä koulutuskeskukseen ei sisälly kustannusarvioon.

Asemakaavan toteuttaminen poistaa rakennusalueen kohdalta ja sen 
läheisyydestä merenrantapuuston ja luonnonkasvillisuuden. Rantareitin 
merenpuoleinen uusi rakentaminen vaikuttaa eniten merenrantareitin 
näkymiin ja siten heikentää alueen maiseman arvoa. Rakennuksen 
kohdalla näkymät merelle poistuvat tai ovat hyvin rajoitettuja, mikä vä-
hentää myös rantareitin virkistysarvoa ja luonnonkokemusta.

Asemakaavan muutos heikentää huomattavasti alueen luonto-, maise-
ma- sekä virkistysarvoja. Rakentaminen rantavyöhykkeelle lisää yksityi-
syyttä, koska pienelle säilyvälle VL-rantavyöhykkeelle on merkitty huol-
toajoyhteys. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että suuri osa rantavyö-
hykkeestä yksityistyy.
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Huoltoreitti tontille VL-alueen kautta tulee olla mahdollisimman lyhyt, 
kapea ja maastoon sovitettu rantaraitilta. Olemassa olevan rantavyö-
hykkeen on pysyttävä yleisessä virkistyskäytössä. 

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 30.08.2016 § 279

HEL 2015-009106 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon. 

Asemakaava-alue on luonnonympäristön, maiseman ja virkistyksen 
kannalta erittäin arvokas. Näitä arvoja on kaavoitustyön aikana pyritty 
ottamaan huomioon. Kaavaehdotuksen mukaan Harbo Lounge -edus-
tustilan länsipuolelle sijoittuva arvokas rantaniitty säilyy nykyisellään ra-
kentamattomana. 

Kaava-alue sijoittuu Kallahden harju-, niitty- ja vesialueet Natura-alu-
een (FI0100063) tuntumaan ja itäosa siitä Vuosaaren Kallahdenniemen 
I arvoluokan tärkeälle lepakkoalueelle. Kaavaehdotuksessa onkin an-
nettu määräys, jonka mukaan lepakoille aiheutuvat haitat on minimoita-
va ja rakentamisen ja valaistuksen toteuttamisessa on otettava huo-
mioon lepakoiden elinolosuhteiden säilyttäminen. Tämä on erityisen 
tärkeää, sillä ranta-alueella on jo tapahtunut paljon muutoksia mm. Har-
bo Loungen ja melontakeskuksen rakentamisen myötä. 

Ympäristölautakunnan mielestä asemakaavamuutos heikentää tärkeän 
rantareitin käytettävyyttä ja virkistysarvoja. Rakentaminen rantareitin 
molemmin puolin muuttaisi alueen luonnetta entistä yksityisempään 
suuntaan, mikä voi vähentää reitin houkuttelevuutta ulkoiluun ja virkis-
tykseen. 

Aiemmin virkistyskäyttöön kaavoitetulle ranta-alueelle rakentaminen 
heikentää alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Kaava-alueelle koulu-
tuskeskuksen ja melontakeskuksen väliin jäävän lähivirkistysalueen lä-
pi on osoitettu yhteys huoltoliikenteelle, mikä edelleen heikentää tilan-
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netta. Mm. uudessa yleiskaavaehdotuksessa rantareittien kehittäminen 
on nostettu keskeiseksi teemaksi koko kaupungin mittakaavassa. 

Ympäristölautakunnan mielestä rantojen vapaan virkistyskäytön tulisi 
edelleen säilyä alueiden käytön suunnittelun periaatteena.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

anu.haahla(a)hel.fi
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja (luonto), puhelin: +358 9 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 2.8.2016

HEL 2015-009106 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 4.7.2016

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Lohiniemenrannan tonttien asemakaavan muutosehdotuksesta. Kau-
punginmuseo tarkastelee kaavahanketta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Asemakaavan muutos mahdollistaa Lohiniemenrannassa sijaitsevan 
edustustilan laajentamisen koulutustiloilla nykyisille A1-korttelialuetta 
palvelevien rakennusten korttelialueelle, lähivirkistys-, ja vesialueelle 
sekä majoitustilan rakentamisen nykyiselle asuintontille.

Kaavamuutosta esitellään selostuksessa mm. seuraavasti:

Koulutustilojen korttelialue (A-1) 

Lähivirkistysalueesta rajataan korttelialue, johon sijoitetaan viereisen 
tontin edustustilaan liittyvä koulutustila. Koulutustilan räystäslinja nou-
dattelee edustustilan korkeutta muodostaen sen kanssa luontevan ko-
konaisuuden. Näkymät Villa Harbolta sekä rantaraitilta uudisrakennuk-
sen läpi merimaisemaan säilytetään mahdollisimman esteettöminä. Ra-
kennuksen korkeus rajoitetaan siten, että se ei rajaa merinäkymää Villa 
Harbon pihalta käsin. 

Asuntolarakennusten korttelialue (AS) 
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Asuntolarakennusten korttelialueelle rantaraitista pohjoiseen sijoitetaan 
koulutustiloja palvelevat majoitustilat huoltotiloineen. Kerroksittain por-
rastettu kokonaisuus sovitetaan metsäiseen ympäristöönsä, viereisiin 
arvohuviloihin ja rantaraitille. Rakennuksen korkeus rajoitetaan siten, 
että se ei rajaa merinäkymää Hiidenmaankadun varren asunnoilta. Uu-
disrakennuksia yhdistää tumma, puuverhoiltu ulkoasu, joka liittää ra-
kennukset rakennettuun ympäristöönsä. Rakennuksissa on viherkatto 
ja piha-alueiden pinnat ovat sadevettä läpäiseviä. Puustoa säästetään 
mahdollisimman paljon. 

A-1 korttelialuetta palvelevien rakennusten korttelialue (AH-1) Mahdol-
listetaan rantaraitilta merimaisemaan näkymiä avaavan lasisen, yksi-
kerroksisen yhdyskäytävän rakentaminen koulutustilan ja olemassa 
olevan edustustilan välille. 

Suojelukohteet

Uudisrakennusten kokoa, materiaaleja ja sijaintia ohjataan kaavamää-
räyksin siten, että suojeltujen huviloiden Villa Harboon ja Schätelichin 
huvilan kulttuurimaiseman muutokset jäävät vähäisiksi.

Luonnonympäristö

Luonnonympäristö muuttuu rakennetuksi ympäristöksi suunnittelualu-
eella. Kaavamääräykset ohjaavat avaamaan rannan virkistysreitin nä-
kymiä koulutustilan lävitse merimaisemaan mahdollisimman paljon.

Kaavamuutoksen vaikutuksista todetaan selostuksessa mm. seuraa-
vasti: Rantareitin merenpuoleinen uusi rakentaminen vaikuttaa eniten 
merenrantareitin näkymiin ja siten heikentää alueen maiseman arvoa. 
Rakennuksen kohdalla näkymät merelle poistuvat tai ovat hyvin rajoi-
tettuja, mikä vähentää myös rantareitin virkistysarvoa ja luonnonkoke-
musta.

Vaikutukset kulttuuriperintöön

Alueen kulttuuriperintö koostuu jäljellä olevista huvilakauden suojelluis-
ta rakennuksista ympäristöineen. Asemakaavan muutoksen vaikutuk-
set pyritään pitämään mahdollisimman vähäisinä uudisrakennusten yh-
tenevien julkisivumateriaalien, koon ja sijoittamisten kautta. Uudisra-
kennukset eivät rajoita huviloiden näkyvyyttä tai näkymiä meren suun-
taan.

Kaupunginmuseo korostaa, että rantavyöhykkeen maisemalliset arvot 
on otettava huomioon rakentamisvaiheessa niin, että puustoa ja kasvil-
lisuutta tuhoutuu mahdollisimman vähän. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 91 (523)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/10
15.02.2017

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

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muu-
tosluonnoksesta.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 22.4.2016

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 8.9.2015

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi

Rakennusvirasto 9.5.2016

HEL 2015-009106 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa Vuo-
saaren, Meri-Rastilan (54.ko) asemakaavan muutosta nro 12377, joka 
koskee Lohirannan tonttia 54207/9 ja lähivirkistysaluetta. Osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman määräaika on 9.5.2016 mennessä.

Lohiniemenrannan Villa Harbon huvilan ja Harbo Lounge -saunatilan 
yhteyteen suunnitellaan koulutus- ja majoitustiloja yrityskäyttöön. Sa-
man alueen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunni-
telma oli lausunnolla syksyllä 2015. Silloin yksikerroksista koulutuskes-
kusta suunniteltiin ulkoilureitin eteläpuolelle ja olevan saunatilan länsi-
puolelle. Nyt koulutuskeskusta suunnitellaan saunarakennuksen itä-
puolelle. Lisäksi tämä kaavamuutos mahdollistaisi kaksikerroksisen 
majoitustilan rakentamisen rantareitin pohjoispuolelle. Säilytettävä ul-
koilureitti kulkee tulevien rakennusten välistä.

Kaavamuutosalue sijoittuu Kallahden harju-, niitty- ja vesialueiden Na-
tura-alueelle (FI0100063) ja osittain Vuosaaren Kallahdenniemen I-ar-
voluokan tärkeälle lepakkoalueelle. 

Kaupunginhallitus linjasi 9.2.2015, että jatkosuunnittelussa on otettava 
huomioon rannan luontoarvot ja että rannan tuntumassa kulkeva ylei-
nen jalankulkureitin tulee säilyä. Jatkosuunnittelun yhteydessä tulisi 
varmistaa myös, että asukkailla on vapaa pääsy rantaan. 

Lausunto

Rakennusvirasto ei puoltanut edellisessä oas-vaiheessa rantaraitin ete-
läpuoleiselle lähivirkistysalueelle esitettyä rakentamista, koska se sijoit-
tui luontoarvoiltaan erittäin arvokkaalle niittyalueelle. Uudessa vaih-
toehdossa koulutuskeskusta suunnitellaan olemassa olevan saunara-
kennuksen itäpuolelle. Rakennusvirasto pitää nykyistä koulutuskeskuk-
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sen sijaintia parempana vaihtoehtona, koska arvokas rantaniitty säilyy 
näin koskemattomana. 

Rakennusviraston arvion mukaan asemakaavamuutos heikentää tär-
keän rantareitin käytettävyyttä ja virkistysarvoja. Alueen luonne raken-
tamisen jälkeen muuttuu yksityisemmäksi tai jopa yksityiseksi, koska 
rakentamista esitetään rantaraitin molemmin puolin. Uusi koulutuskes-
kus muodostaa yhdessä Harbo Loungen kanssa massiivisen rakennus-
massan, joka pahimmillaan voi tukkia maisemaa ja estää vapaan pää-
syn rantaan. 

Asemakaavan laadinnan edetessä tulisi selvittää huolella ja ratkaista 
turvallisesti koulutuskeskuksen tarvitsemat liikennejärjestelyt, mukaan 
lukien huoltoliikenne. Samoin alueella olevien maisemallisesti merkittä-
vien puiden soisi säilyvän.

Rakennusvirasto 23.9.2015

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi
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§ 100
Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite asumisen kustan-
nusten nousun pysäyttämisestä

HEL 2016-007251 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloitteen loppuun käsi-
tellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuuksia tuoda 
selvitys keinoista, joilla kaupunki voi hillitä asumisen hinnan 
nousua. Erityistä huomiota tulee kiinnittää vuokra-asumiseen. 
Olisi tärkeää tuoda selvitys seuraavalle valtuustolle siten, että 
tulevalla valtuustolla on käytössään konkreettinen keinovalikoi-
ma luoda edellytykset kohtuuhintaiselle asumiselle, kun se 
päättää seuraavasta strategiasta. (Silvia Modig)

Käsittely

Valtuutettu Silvia Modig ehdotti valtuutettu Paavo Arhinmäen kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuuksia tuoda 
selvitys keinoista, joilla kaupunki voi hillitä asumisen hinnan 
nousua. Erityistä huomiota tulee kiinnittää vuokra-asumiseen. 
Olisi tärkeää tuoda selvitys seuraavalle valtuustolle siten, että 
tulevalla valtuustolla on käytössään konkreettinen keinovalikoi-
ma luoda edellytykset kohtuuhintaiselle asumiselle, kun se 
päättää seuraavasta strategiasta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

4 äänestys

Valtuutettu Silvia Modigin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: valtuusto edellyttää että selvitetään mahdollisuuksia tuo-
da selvitys keinoista, joilla kaupunki voi hillitä asumisen hinnan nousua. 
Erityistä huomiota tulee kiinnittää vuokra-asumiseen. Olisi tärkeää tuo-
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da selvitys seuraavalle valtuustolle siten että tulevalla valtuustolla on 
käytössään konkreettinen keinovalikoima luoda edellytykset kohtuuhin-
taiselle asumiselle kun se päättää seuraavasta strategiasta.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 64
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Jussi 
Chydenius, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinä-
luoma, Veronica Hertzberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Re-
ne Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, 
Jukka Järvinen, Helena Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso Kive-
käs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, 
Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Eija Loukoi-
la, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi 
Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Maria Ohisalo, Sara Paavolai-
nen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mi-
ka Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, 
Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Jo-
hanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuo-
mo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki, Ville Yli-
kahri

Tyhjä: 20
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Laura 
Finne-Elonen, Fatbardhe Hetemaj, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, 
Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, 
Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja 
Urho

Poissa: 1
Osku Pajamäki

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Silvia Modigin ehdottaman toi-
vomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
Riikka Karjalainen, suunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite Kvsto 15.6.2016 asia 14
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2 Tietokeskuksen lausunto vuokrasääntelyn vaikutukset 251016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää ryhmäaloitteessaan, että Hel-
sinki selvittää mahdollisuuden ottaa käyttöön vuokrajarrun hillitsemään 
asumismenojen kasvua ylisuuriksi. Tällaisia malleja on viime vuosina 
otettu käyttöön esimerkiksi Saksassa ja Irlannissa. Vuokrajarru voisi 
esimerkiksi rajoittaa vuokrankorotuksia joka toiseen vuoteen tai rajata 
maksimikorotuksen tiettyyn indeksiin sidottuun prosenttilukuun. Aloit-
teen mukaan vuokrien rajaaminen vähentää pitkällä tähtäyksellä asun-
nottomuusriskiä ja toimii Helsingin talouskasvua kiihdyttävästi, sillä mo-
nilla aloilla Helsingissä on jo työvoiman saatavuusongelmia korkeiden 
asumiskustannusten takia.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 a §:n mukaan työjärjestyksen 
2 §:ssä tarkoitettu valtuustoryhmä voi tehdä ryhmäaloitteen. Ryhmä-
aloite on aloite, jonka on allekirjoittanut enemmän kuin puolet valtuusto-
ryhmän jäsenistä, ja joka otsikoidaan ryhmäaloitteeksi. Ryhmäaloitteen 
jättää puheenjohtajalle valtuustoryhmän puheenjohtaja tai varapuheen-
johtaja. Valtuustoryhmä voi tehdä neljä ryhmäaloitetta valtuustokauden 
aikana. Kaupunginhallituksen on esitettävä ryhmäaloite valtuuston käsi-
teltäväksi siten kuin 22 §:ssä määrätään sellaisen aloitteen käsittelemi-
sestä, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. Muuten ryh-
mäaloitteeseen sovelletaan, mitä 22 §:ssä on määrätty valtuutetun 
aloitteesta. 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin noin 350 000 asunnon kannas-
ta noin 50 prosenttia on vuokra-asuntoja. Tästä vajaa puolet on ARA-
rahoitteista ja vuokriltaan säänneltyä (omakustanteista) asuntokantaa 
ja hieman yli puolet vapaarahoitteista ja sääntelemätöntä vuokra-asun-
tokantaa. ARA-rahoitteista kantaa omistaa Helsingin kaupungin lisäksi 
yleishyödylliset vuokranantajat kuten Y-säätiö, Setlementtiasunnot ja 
HOAS, vapaarahoitteista kantaa puolestaan asuntosijoittamiseen eri-
koistuneet toimijat kuten SATO, VVO ja erilaiset eläkeyhtiöt ja rahastot. 
Viime aikoina asuntomarkkinoilla ovat lisääntyneet etenkin rahastot, joi-
den hallussa on arviolta muutama tuhat vuokra-asuntokäytössä olevaa 
asuntoa Helsingissä. Lisäksi omistusasuntokannassa on yksityisten 
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asunnonomistajien asuntoja, jotka ovat vuokra-asuntokäytössä, ja joi-
den vuokrat määräytyvät markkinaehtoisesti. 

Edelliseen viitaten vasemmistoliiton ryhmäaloite koskee arviolta noin 
95 000 asuntoa, mikä on noin 27 prosenttia Helsingin asuntokannasta. 
Vastaavasti säänneltyä vuokra-asuntokantaa on jo nyt noin 80 000 
asunnon verran, mikä on noin 23 prosenttia asuntokannasta. Pitkällä 
aikavälillä vuokra-asuntokannassa tapahtuu muutoksia, sillä sääntelys-
tä vapautuu asuntokantaa, ja sääntelemättömästä vuokra-asuntokäy-
töstä saattaa poistua asuntokantaa omistusasumisen suuntaan. Toi-
saalta asuntoja rakennetaan koko ajan lisää ja uudistuotanto vaikuttaa 
asuntokantaan pitkällä aikavälillä.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että asumis-
kustannukset ovat nousseet viime vuosina kotitalouksien tuloja no-
peammin varsinkin pääkaupunkiseudulla. ARA:n asuntomarkkinakat-
sauksen 1/2016 mukaan vuonna 2015 pääkaupunkiseudun vuokrat 
nousivat 4 prosenttia ja keskimäärin vapaarahoitteinen vuokra-asunto 
pääkaupunkiseudulla maksoi 17,5 euroa neliöltä. Kalleimmissa uusien 
yksiöiden vuokrasopimuksissa Helsingin alueella keskivuokra oli lähes 
25 euroa neliöltä. Pääkaupunkiseudulla ARA-vuokrat olivat vuonna 
2015 keskimäärin 12,0 euroa neliöltä, mikä on 2,9 prosenttia edellis-
vuotta enemmän. Helsingissä vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen hin-
taero ARA-vuokriin ylitti ensimmäistä kertaa 50 prosenttia. Muissa suu-
rissa kaupungeissa erot olivat maltillisempia ollen noin 10–20 prosent-
tia.

Suomessa vuokrat ovat ajoittain olleet säänneltyjä. Vapaarahoitteisten 
asuntojen vuokrasääntely purettiin vaiheittain vuosina 1992 ja 1995. 
Säännöstely perustui vuonna 1987 säädetyn huoneenvuokralain 
(653/1987) 26 pykälään, jonka mukaan Valtioneuvosto saattoi antaa 
yleisohjeen kohtuullisina pidettävistä asuinhuoneistojen vuokrista eri 
paikkakunnilla ja huoneiston vuokra-arvoa korottavista tai alentavista 
perusteista. Tämän tasoyleisohjeen lisäksi Valtioneuvoston tuli ainakin 
kerran kalenterivuodessa arvioida, oliko aihetta asuinhuoneistojen 
vuokrien korottamiseen, sekä antaa ns. korotusyleisohje korotusten 
enimmäismääristä ja ajankohdasta.

ARA-rahoitteiset vuokra-asunnot ovat edelleen vuokrasääntelyn piiris-
sä. ARA-vuokra-asunnoissa noudatetaan omakustannusperiaatteelle 
rakentuvaa enimmäisvuokranormiin perustuvaa sääntelyä, jonka mu-
kaan vuokrien tulee määräytyä asunnoista ja asumisesta aiheutuvien 
kustannusten mukaan. ARA-vuokranmääritys on velvoittava määrä-
ajan, minkä jälkeen myös nämä sopimussuhteet ovat sääntelystä va-
paita. 
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Vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa vuokra määräytyy sen mukaan, 
mitä siitä on vuokranantajan ja vuokralaisen välillä sovittu. Vuokran 
määräytymisen perusteista on säädetty sekä laissa asuinhuoneistojen 
vuokrauksesta että Hyvän Vuokratavan ohjeistuksessa. Lain mukaan 
vuokraa voidaan korottaa sopimuksen perusteella vain, mikäli tästä on 
maininta vuokrasopimuksessa. Lisäksi edellytetään, että sopimukseen 
on kirjattu vuokran korottamisen peruste ja korottamisen voimaantulo-
päivä. Indeksiin tai muuhun vastaavanlaiseen sidonnaisuuteen perustu-
vaa korotusehtoa ei voida sisällyttää alle kolmen vuoden määräaikai-
seen vuokrasopimukseen. Myöskään kiinteitä prosentti- tai euromääräi-
siä korotusperusteita ei suositella alle kolmen vuoden määräaikaisiin 
vuokrasopimuksiin. Toistaiseksi voimassa oleviin sekä vähintään kol-
men vuoden määräaikaisiin sopimuksiin korotusehto voidaan sisällyt-
tää. Vuokrankorotusten tulee olla kohtuullisia ja korotetun vuokran tulee 
vastata huoneiston vuokra-arvoa. Hyvän vuokratavan mukaan korotuk-
set eivät saa vuosittain ylittää 15 prosenttia muutoin kuin tilanteissa, 
joissa kiinteistössä tehdään merkittäviä kiinteistön ja huoneiston vuok-
ra- arvoa kohottavia korjauksia. Edellä mainittu lain mukainen kohtuulli-
sen vuokran vaatimus koskee myös ARA-vuokra-asuntoja ARA-vuok-
ran määrityksen aikana. 

Aloitteessa viitataan Saksassa ja Irlannissa lähiaikoina toteutettuun 
vuokrasääntelyyn. Saksassa tuli kesäkuussa 2015 voimaan laki, jonka 
perusteella voidaan määrätä kymmenen prosentin katto vuokrien koro-
tuksiin asuntomarkkina-alueilla, joilla kysyntä on voimakasta. Irlannissa 
puolestaan tuli joulukuussa 2015 voimaan lakimuutos, jonka avulla jar-
rutetaan vuokratasoa sallimalla korotukset vain joka toinen vuosi.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että selvitettä-
väksi esitetty vuokrasääntely on yksi keino hillitä vuokratason nousua, 
mutta se ei ole ainoa vuokratasoon vaikuttava tekijä. Vuokrasääntelyllä 
olisi toteutuessaan todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia asunto-
markkinoiden toimintaan. Sääntelyn käyttöönottoa ja sisältöä tuleekin 
harkita tarkoin ja järjestelmää tulisi kehittää yhdessä muiden, esimer-
kiksi verotuksellisten keinojen kanssa. Mikäli esitetty vuokrasääntely 
otettaisiin käyttöön, se voisi pitkään jatkuessaan vähentää rakentajien 
ja sijoittajien halukkuutta investoida asuntojen rakentamiseen ja hidas-
taa siten uusien asuntojen tuotantoa. Vuokra-asuntojen omistajat voisi-
vat myös pyrkiä siirtämään asumiskäytössä olevia vuokrakohteita kau-
palliseen käyttöön tai myymään nämä, jolloin vuokra-asuntojen tarjonta 
pienenisi. Vuokratason pysyessä matalana myös vuokranantajien ha-
lukkuus vuokra-asuntojen kunnossapitoon saattaa vähentyä. Edelleen 
vuokransääntelyllä voisi olla vuokra-asuntomarkkinoita vääristävä vai-
kutus, joka voisi luoda esim. ns. pimeitä markkinoita tai nostaa vuokria 
alueilla, joilla sääntelyä ei mahdollisesti olisi. Vuokralaiselle voisi aiheu-
tua haittaa sääntelyn aiheuttamasta kulutusrakenteen vinoumasta. 
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Vuokrasääntelyn myötä vuokra-asuntojen kysyntä kasvaisi entisestään 
ja kilpailu vuokra-asunnoista kovenisi. Liikakysynnän vallitessa vuokra-
laisen olisi mahdollisesti tyydyttävä asuntoon, jonka hän onnistuu saa-
maan, esimerkiksi tuloihin ja perhekokoon nähden liian pieneen tai suu-
reen asuntoon. Lisäksi entistä suurempi määrä kotitalouksia voisi liika-
kysynnän vuoksi jäädä kokonaan vuokra-asuntomarkkinoiden ulkopuo-
lelle.

Myös taloustieteellinen tutkimuskirjallisuus on pääasiassa yksimielinen 
siitä, että vuokrien sääntely on tehoton tapa puuttua vuokramarkkinoi-
den ongelmiin. Yleensä vuokrasääntelyllä tähdätään vuokrien nousu-
paineiden hillitsemiseen ja alempaan vuokratasoon ja vuokrien nousu 
saattaakin hidastua sääntelyn vaikutuksesta lyhyellä aikavälillä. Vuok-
rasääntely vaikuttaa itse vuokratason lisäksi myös vahvasti vuokranan-
tajien kannustimiin pitkällä aikavälillä. Pitkän aikavälin vaikutusten takia 
vuokrasääntely voikin aiheuttaa useita ongelmia vuokramarkkinoille ja 
vuokralaisille, vaikka kyseisellä instrumentilla pyritään parantamaan 
vuokralaisten asemaa. 

Kokemukset Suomen puretusta vapaarahoitteisten asuntojen vuokra-
sääntelystä ja aloitteessa viitatut Saksan ja Irlannin mallit eivät nekään 
kannusta vuokrajarrun käyttöönottoon. Suomessa sääntelyn purkami-
sen jälkeen vuokrat nousivat voimakkaasti. Vuokrien nousu sääntelyn 
päätyttyä ei kuitenkaan riitä todistamaan, että sääntely olisi ollut teho-
kasta. Suomessakin on näyttöä siitä, että vuokrasääntelyllä oli toden-
näköisesti negatiivinen vaikutus vuokra-asuntojen tarjontaan. Yksityis-
ten vuokra-asuntojen määrä väheni lähes 50 prosentilla vuosien 1970 
ja 1990 välillä kun vuokrasääntely oli voimassa. Vastaavasti vuokra-
asuntojen määrät kasvoivat huomattavasti sääntelyn päätyttyä ja ovat 
pysyneet kasvu-uralla tämän jälkeenkin. Näin ollen onkin todennäköis-
tä, että suuri osa vuokrien noususta johtuikin sääntelyn aiheuttamasta 
kroonisesta tarjontapulasta ja vain osittain itse sääntelyn purkautumi-
sesta. 

Saksassa ja Irlannissa vuokrajarrut ovat olleet voimassa vasta vähän 
aikaa, eikä sääntelyn aiheuttamia pitkän aikavälin vaikutuksia voi vielä 
arvioida. Toisaalta arviot vuokrajarrun lyhyen aikavälin hyödyistä eli 
hintojen nousua hidastavasta vaikutuksesta eivät nekään ole itsestään 
selviä. Vuonna 2016 valmistuneen tutkimuksen mukaan Saksassa hei-
näkuussa 2015 käyttöönotetulla vuokrajarrulla ei ole ollut vaikutusta 
nousevaan vuokratrendiin vaan kyseinen sääntely on jopa kiihdyttänyt 
vuokrien nousua joillakin alueilla.

Kaupunginhallitus toteaa, että saatujen lausuntojen perusteella on pe-
rusteltua, että vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrien kehityk-
seen pyritään ensisijaisesti vaikuttamaan kysyntään nähden riittävällä 
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vuokra-asuntotuotannolla ja tätä kautta riittävällä asuntotarjonnalla. 
Helsingissä viime vuosina toteutetuista sääntelemättömistä asunnoista 
iso osa on ollut juuri vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. Vapaarahoit-
teisten vuokra-asuntojen toteuttamisesta kiinnostuneiden toimijoiden 
määrä ja toimijoiden investointihalukkuus ovat korkealla tasolla, joten 
edellytykset korkeille tuotantomäärille ovat olemassa. Riittävän vuokra-
asuntuotannon edellytyksiä ovat lisäksi riittävä ja vahvasti kerrostalo-
painotteinen kaavoitus, kohtuulliset tontinluovutusehdot sekä tonttien 
saattaminen rakentamiskelpoiseksi asuntohankkeiden edellyttämässä 
aikataulussa. 

Vielä kaupunginhallitus toteaa kiinteistölautakunnan lausuntoon viita-
ten, että mahdollinen vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen hintasäänte-
lymalli on Helsingissä toteutettavien uudiskohteiden osalta ainakin teo-
riassa mahdollista toteuttaa Hitas-sääntelyn tavoin kaupungin luovutta-
milla tonteilla tontinluovutusehdoin. Tällaisen uuden rahoitus- ja hallin-
tamuodon luominen nykyisten toimintamallien rinnalle yksin Helsinkiin 
ei kuitenkaan liene perusteltua, koska se kohdistuisi vain uudiskohtei-
siin, jolloin asuntomäärät olisivat pitkään hyvin vähäisiä. Järjestelmän 
toteuttaminen edellyttäisi lisäksi oman valvontaorganisaation luomista 
ja lisäisi näin hallinnon kustannuksia ja byrokratiaa. Mikäli valtion tuke-
man vuokra-asuntotuotannon edellytykset esim. valtion toimesta kui-
tenkin heikkenevät olennaisesti, voitaisiin tällaisen oman mallin luomis-
ta kuitenkin tutkia.

Kaupunginhallitus viittaa edellä esitettyyn ja toteaa, että tarkoituksen-
mukaisinta olisi pyrkiä vaikuttamaan asumisen kustannusten nousuun 
ensisijaisesti asuntotuotannon keinoin. Asuntomarkkinoiden rakennetta 
ja toimivuutta sekä vuokra-asuntojen hintakehitystä voidaan seurata 
vuosittain maankäytön ja asumisen toteutusohjelman (AM-ohjelman) 
seurantaraportin yhteydessä. Mikäli kehitys vaikuttaa huolestuttavalta, 
voidaan ryhtyä selvittämään myös muiden asumisen kustannusten 
nousua hillitsevien keinojen käyttöönottoa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
Riikka Karjalainen, suunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite Kvsto 15.6.2016 asia 14
2 Tietokeskuksen lausunto vuokrasääntelyn vaikutukset 251016
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 01.02.2017 § 61

HEL 2016-007251 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

18.01.2017 Pöydälle

30.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
Riikka Karjalainen, suunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 21.11.2016 § 1036

HEL 2016-007251 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa Vasemmistoliiton valtuustoryhmän 
ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

21.11.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että esityksen perusteluissa täsmen-
netään viittauksia työjärjestykseen (kohta 4) ja lakiin asuinhuoneiston 
vuokrauksesta (kohta 10).

14.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
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kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
Riikka Karjalainen, suunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Asuntolautakunta 27.10.2016 § 86

HEL 2016-007251 T 00 00 03

Lausunto

Asuntolautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Asumiskustannukset ovat nousseet viime vuosina kotitalouksien tuloja 
nopeammin varsinkin pääkaupunkiseudulla. 

ARA:n asuntomarkkinakatsauksen 1/2016 mukaan vuonna 2015 pää-
kaupunkiseudun vuokrat nousivat 4 % ja keskimäärin vapaarahoittei-
nen vuokra-asunto pääkaupunkiseudulla maksoi 17,5 euroa neliöltä. 
Kalleimmissa uusien yksiöiden vuokrasopimuksissa Helsingin alueella 
keskivuokra oli lähes 25 euroa neliöltä.

Pääkaupunkiseudulla ARA-vuokrat olivat vuonna 2015 keskimäärin 
12,0 euroa neliöltä, mikä on 2,9 % edellisvuotta enemmän. Helsingissä 
vapaarahoitteisten hintaero ARA-vuokriin ylitti ensimmäistä kertaa 50 
%, Espoossa eroa oli 25 %. Muissa suurissa kaupungeissa (yli 100 000 
asukasta) vapaarahoitteiset olivat 10–20 % kalliimpia kuin ARA-vuok-
rat. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella kalleinta oli Tampereella, jossa 
ARA-vuokrat oli 11,9 euroa neliöltä ja vapaarahoitteiset 13,6 euroa ne-
liöltä.

Vuokrasääntely Suomessa

Suomessa vuokrat ovat ajoittain olleet säänneltyjä. Vapaarahoitteisten 
asuntojen vuokrasääntely purettiin kokonaan vaiheittain vuosina 1992 
ja 1995.

Säännöstely perustui vuonna 1987 säädetyn Huoneenvuokralain 
(653/1987) 26 pykälään, jonka mukaan Valtioneuvosto saattoi antaa 
yleisohjeen kohtuullisina pidettävistä asuinhuoneistojen vuokrista eri 
paikkakunnilla ja huoneiston vuokra-arvoa korottavista tai alentavista 
perusteista.

Tämän tasoyleisohjeen lisäksi Valtioneuvoston tuli ainakin kerran ka-
lenterivuodessa arvioida, oliko aihetta asuinhuoneistojen vuokrien ko-
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rottamiseen, sekä antaa ns. korotusyleisohje korotusten enimmäismää-
ristä ja ajankohdasta.

Aravarahoitteiset vuokra-asunnot ovat edelleen vuokrasääntelyn piiris-
sä. Aravavuokra-asunnoissa noudatetaan omakustannusperiaatteelle 
rakentuvaa enimmäisvuokranormiin perustuvaa sääntelyä, jonka mu-
kaan vuokrien tulee määräytyä asunnoista ja asumisesta aiheutuvien 
kustannusten mukaan. Aravavuokranmääritys on velvoittava määrä-
ajan, minkä jälkeen myös nämä sopimussuhteet ovat sääntelystä va-
paita.

Saksan ja Irlannin malli

Aloitteessa viitataan Saksassa ja Irlannissa lähiaikoina toteutettuun 
vuokrasääntelyyn. Saksassa tuli kesäkuussa 2015 voimaan laki, jonka 
perusteella voidaan määrätä kymmenen prosentin katto vuokrien koro-
tuksiin asuntomarkkina-alueilla, joilla kysyntä on voimakasta. Irlannissa 
puolestaan tuli joulukuussa 2015 voimaan lakimuutos, jonka avulla jar-
rutetaan vuokratasoa sallimalla korotukset vain joka toinen vuosi.

Huoneenvuokralain säännökset vuokran määräytymisestä

Vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa vuokra määräytyy sen mukaan, 
mitä siitä on vuokranantajan ja vuokralaisen välillä sovittu. 

Vuokran määräytymisen perusteista on säädetty sekä laissa asuinhuo-
neistojen vuokrauksesta että Hyvän Vuokratavan ohjeistuksessa.

Huoneenvuokralain mukaan vuokraa voidaan korottaa sopimuksen pe-
rusteella vain, mikäli tästä on maininta vuokrasopimuksessa. Lisäksi 
edellytetään, että sopimukseen on kirjattu vuokran korottamisen perus-
te ja korottamisen voimaantulopäivä. Indeksiin tai muuhun vastaavan-
laiseen sidonnaisuuteen perustuvaa korotusehtoa ei voida sisällyttää 
alle kolmen vuoden määräaikaiseen vuokrasopimukseen. Myöskään 
kiinteitä prosentti- tai euromääräisiä korotusperusteita ei suositella alle 
kolmen vuoden määräaikaisiin vuokrasopimuksiin. Toistaiseksi voimas-
sa oleviin sekä vähintään kolmen vuoden määräaikaisiin sopimuksiin 
korotusehto voidaan sisällyttää.

Vuokrankorotusten tulee olla kohtuullisia ja korotetun vuokran tulee 
vastata huoneiston vuokra-arvoa. Hyvän vuokratavan mukaan korotuk-
set eivät saa vuosittain ylittää 15 prosenttia muutoin kuin tilanteissa, 
joissa kiinteistössä tehdään merkittäviä kiinteistön ja huoneiston vuok-
ra-arvoa kohottavia korjauksia.
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Edellä mainittu huoneenvuokralain mukainen kohtuullisen vuokran vaa-
timus koskee myös aravavuokra-asuntoja aravavuokran määrityksen 
aikana.

Vuokranantaja tai vuokralainen voi saattaa vuokran tai sen määräyty-
mistä koskevan ehdon kohtuullisuuden tuomioistuimen tutkittavaksi.  
Vuokran korotusta koskevia kanteita nostetaan kuitenkin vähän, sillä 
kynnys kanteen nostamiseen on suuri. Koska hävinnyt osapuoli mak-
saa myös voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikulut, ei riskiä häviämi-
sestä useinkaan haluta ottaa. Kannemahdollisuus ei siten ole tarpeeksi 
tehokas keino pitämään yllä kohtuullista vuokratasoa.

Vuokrasääntelyn vaikutuksista

Onnistuneen vuokrasääntelyn avulla vuokrien jatkuvaa kasvua pysty-
tään hillitsemään. 

Pitkään jatkuessaan vuokrasääntely vähentää rakentajien ja sijoittajien 
halukkuutta investoida asuntojen rakentamiseen ja hidastaa siten uu-
sien asuntojen tuotantoa. Vuokratason pysyessä matalana myös vuok-
ranantajien halukkuus vuokra-asuntojen kunnossapitoon vähenee, mi-
kä puolestaan johtaa tarjolla olevan vuokra-asuntokannan kunnon heik-
kenemiseen, kun omistajilla ei ole riittävää taloudellista kannustinta pi-
tää huolta vuokra-asunnoistaan.

Alueilla ja asunnoissa, joilla vuokrasääntely ei ole käytössä vuokrat 
saattavat jopa nousta. Lisäksi keinotekoisen alhaiset vuokrat voivat, 
vaikuttaessaan vääristävästi kysyntään ja tarjontaan, pahimmassa ta-
pauksessa synnyttää ns. pimeät asuntomarkkinat, joilla ihmiset maksa-
vat sääntelystä huolimatta asumisestaan laillisia vuokria kovempia hin-
toja.

Vuokralaiselle saattaa aiheutua haittaa sääntelyn aiheuttamasta kulu-
tusrakenteen vinoumasta. Vuokrasääntelyn myötä vuokra-asuntojen 
kysyntä kasvaa entisestään ja kilpailu vuokra-asunnoista kovenee. Lii-
kakysynnän vallitessa vuokralaisen on usein tyydyttävä asuntoon, jon-
ka hän onnistuu saamaan, esimerkiksi tuloihin ja perhekokoon nähden 
liian pieneen tai suureen asuntoon. Lisäksi entistä suurempi määrä ko-
titalouksia tulee liikakysynnän vuoksi jäämään kokonaan vuokramarkki-
noiden ulkopuolelle. 

Yhteenveto

Vuokrat ovat kasvaneet viime vuosina 3–4 prosentin vuosivauhtia, mikä 
on huomattavasti inflaatiota ja palkkakehitystä enemmän. Vuokrankoro-
tuksia tulisikin pystyä hillitsemään ainakin korkeimpien vuokrien kasvu-
keskuksissa.
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Pidemmällä aikavälillä asuntojen reaalisen hinta- ja vuokratason mää-
rää tarjonta. Mikäli uusia asuntoja saadaan markkinoille aiempaa edulli-
semmin, koko asuntokannan, myös vanhojen asuntojen, reaalinen hin-
ta- ja vuokrataso alentuu. Paras tapa vaikuttaa asumisen hintaan ja 
vuokratasoon onkin riittävän asuntotuotannon varmistaminen. Lisää-
mällä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjontaa siellä, missä asun-
noille on eniten kysyntää, saadaan myös vuokrien nousuvauhtia hillit-
tyä. 

Vuokrasääntely on yksi keino hillitä vuokratason nousua, mutta se ei 
ole ainoa vuokratasoon vaikuttava tekijä. Vuokrasääntelyllä olisi toteu-
tuessaan merkittäviä vaikutuksia asuntomarkkinoiden toimintaan. 
Sääntelyn käyttöönottoa ja sisältöä tuleekin harkita tarkoin ja järjestel-
mää tulisi kehittää yhdessä muiden, esimerkiksi verotuksellisten keino-
jen kanssa.

29.09.2016 Pöydälle

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

Kiinteistölautakunta 20.10.2016 § 426

HEL 2016-007251 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle vasemmistoliiton val-
tuustoryhmän aloitteesta seuraavan lausunnon:

Yleistä

Asumiskustannukset ovat nousseet viime vuosina kotitalouksien tuloja 
nopeammin varsinkin pääkaupunkiseudulla. ARA:n asuntomarkkinakat-
sauksen 1/2016 mukaan vuonna 2015 pääkaupunkiseudun vuokrat 
nousivat 4 % ja keskimäärin vapaarahoitteinen vuokra-asunto pääkau-
punkiseudulla maksoi 17,5 euroa neliöltä. Kalleimmissa uusien yksiöi-
den vuokrasopimuksissa Helsingin alueella keskivuokra oli lähes 25 eu-
roa neliöltä.

Pääkaupunkiseudulla ARA-vuokrat olivat vuonna 2015 keskimäärin 
12,0 euroa neliöltä, mikä on 2,9 % edellisvuotta enemmän. Helsingissä 
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vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen hintaero ARA-vuokriin ylitti ensim-
mäistä kertaa 50 %. Muissa suurissa kaupungeissa erot ovat maltilli-
sempia ollen tasolla noin 10 - 25 %. 

Asuntojen vuokransääntely Suomessa

Suomessa vuokrat ovat ajoittain olleet säänneltyjä. Vapaarahoitteisten 
asuntojen vuokrasääntely purettiin kokonaan vaiheittain vuosina 1992 
ja 1995. Säännöstely perustui vuonna 1987 säädetyn huoneenvuokra-
lain (653/1987) 26 pykälään, jonka mukaan Valtioneuvosto saattoi an-
taa yleisohjeen kohtuullisina pidettävistä asuinhuoneistojen vuokrista 
eri paikkakunnilla ja huoneiston vuokra-arvoa korottavista tai alentavis-
ta perusteista. Tämän tasoyleisohjeen lisäksi Valtioneuvoston tuli aina-
kin kerran kalenterivuodessa arvioida, oliko aihetta asuinhuoneistojen 
vuokrien korottamiseen, sekä antaa ns. korotusyleisohje korotusten 
enimmäismääristä ja ajankohdasta.

Aravarahoitteiset vuokra-asunnot ovat edelleen vuokrasääntelyn piiris-
sä. Aravavuokra-asunnoissa noudatetaan omakustannusperiaatteelle 
rakentuvaa enimmäisvuokranormiin perustuvaa sääntelyä, jonka mu-
kaan vuokrien tulee määräytyä asunnoista ja asumisesta aiheutuvien 
kustannusten mukaan. Aravavuokranmääritys on velvoittava määrä-
ajan, minkä jälkeen myös nämä sopimussuhteet ovat sääntelystä va-
paita.

Huoneenvuokralain säännökset vuokran määräytymisestä

Vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa vuokra määräytyy sen mukaan, 
mitä siitä on vuokranantajan ja vuokralaisen välillä sovittu. Vuokran 
määräytymisen perusteista on säädetty sekä laissa asuinhuoneistojen 
vuokrauksesta että Hyvän Vuokratavan ohjeistuksessa.

Huoneenvuokralain mukaan vuokraa voidaan korottaa sopimuksen pe-
rusteella vain, mikäli tästä on maininta vuokrasopimuksessa. Lisäksi 
edellytetään, että sopimukseen on kirjattu vuokran korottamisen perus-
te ja korottamisen voimaantulopäivä. Indeksiin tai muuhun vastaavan-
laiseen sidonnaisuuteen perustuvaa korotusehtoa ei voida sisällyttää 
alle kolmen vuoden määräaikaiseen vuokrasopimukseen. Myöskään 
kiinteitä prosentti- tai euromääräisiä korotusperusteita ei suositella alle 
kolmen vuoden määräaikaisiin vuokrasopimuksiin. Toistaiseksi voimas-
sa oleviin sekä vähintään kolmen vuoden määräaikaisiin sopimuksiin 
korotusehto voidaan sisällyttää.

Vuokrankorotusten tulee olla kohtuullisia ja korotetun vuokran tulee 
vastata huoneiston vuokra-arvoa. Hyvän vuokratavan mukaan korotuk-
set eivät saa vuosittain ylittää 15 prosenttia muutoin kuin tilanteissa, 
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joissa kiinteistössä tehdään merkittäviä kiinteistön ja huoneiston vuok-
ra-arvoa kohottavia korjauksia.

Edellä mainittu huoneenvuokralain mukainen kohtuullisen vuokran vaa-
timus koskee myös aravavuokra-asuntoja aravavuokran määrityksen 
aikana.

Saksan ja Irlannin malli

Aloitteessa viitataan Saksassa ja Irlannissa lähiaikoina toteutettuun 
vuokrasääntelyyn. Saksassa tuli kesäkuussa 2015 voimaan laki, jonka 
perusteella voidaan määrätä kymmenen prosentin katto vuokrien koro-
tuksiin -alueilla, joilla kysyntä on voimakasta. Irlannissa puolestaan tuli 
joulukuussa 2015 voimaan lakimuutos, jonka avulla jarrutetaan vuokra-
tasoa sallimalla korotukset vain joka toinen vuosi.

Kiinteistölautakunnan kannanotto

Selvitettäväksi esitetty vuokrasääntely on yksi keino hillitä vuokratason 
nousua, mutta se ei ole ainoa vuokratasoon vaikuttava tekijä. Vuokra-
sääntelyllä olisi toteutuessaan todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia 
asuntomarkkinoiden toimintaan. Sääntelyn käyttöönottoa ja sisältöä tu-
leekin harkita tarkoin ja järjestelmää tulisi kehittää yhdessä muiden, 
esimerkiksi verotuksellisten keinojen kanssa. Mikäli esitetty vuokran-
sääntely otettaisiin käyttöön, se voisi pitkään jatkuessaan vähentää ra-
kentajien ja sijoittajien halukkuutta investoida asuntojen rakentamiseen 
ja hidastaa siten uusien asuntojen tuotantoa. Vuokratason pysyessä 
matalana myös vuokranantajien halukkuus vuokra-asuntojen kunnos-
sapitoon saattaa vähentyä. Edelleen vuokransääntelyllä voisi olla vuok-
ra-asuntomarkkinoita vääristävä vaikutus, joka voisi luoda esim. ns. pi-
meitä markkinoita tai nostaa vuokria alueilla, joilla sääntelyä ei mahdol-
lisesti olisi.

Kiinteistölautakunta pitääkin perusteltuna, että vapaarahoitteisten vuok-
ra-asuntojen vuokrien kehitykseen pyritään ensisijaisesti vaikuttamaan 
kysyntään nähden riittävällä vuokra-asuntotuotannolla ja tätä kautta riit-
tävällä asuntotarjonnalla. Helsingissä viime vuosina toteutetuista sään-
telemättömistä asunnoista iso osa onkin ollut juuri vapaarahoitteisia 
vuokra-asuntoja. 

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen toteuttamisesta kiinnostuneiden 
toimijoiden määrä ja toimijoiden investointihalukkuus ovat nykyisellään 
korkealla tasolla, joten edellytykset korkeille tuotantomäärille ovat ole-
massa. Riittävän vuokra-asuntuotannon edellytyksiä ovat kuitenkin 
mainitun lisäksi riittävä ja vahvasti kerrostalopainotteinen kaavoitus, 
kohtuulliset tontinluovutusehdot sekä tonttien saattaminen rakentamis-
kelpoiseksi asuntohankkeiden edellyttämässä aikataulussa. 
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Kiinteistölautakunta toteaa lopuksi, että mahdollinen vapaarahoitteisten 
vuokra-asuntojen hintasääntelymalli on Helsingissä toteutettavien uu-
diskohteiden osalta ainakin teoriassa mahdollista toteuttaa Hitas-sään-
telyn tavoin kaupungin luovuttamilla tonteilla tontinluovutusehdoin. Täl-
laisen uuden rahoitus- ja hallintamuodon luominen nykyisten toiminta-
mallien rinnalle yksin Helsinkiin ei kuitenkaan liene perusteltua, koska 
se kohdistuisi vain uudiskohteisiin, jolloin asuntomäärät olisivat pitkään 
hyvin vähäisiä. Järjestelmän toteuttaminen edellyttäisi lisäksi oman val-
vontaorganisaation luomista ja lisäisi näin hallinnon kustannuksia ja by-
rokratiaa. Mikäli valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon edellytykset 
esim. valtion toimesta kuitenkin heikkenevät olennaisesta, voitaisiin täl-
laisen oman mallin luomista kuitenkin tutkia.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Miia Pasuri, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi
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§ 101
Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite kaupungin liittymisestä May-
ors for Peace -verkostoon

HEL 2015-012404 T 00 00 03

Päätös

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

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuusto kehot-
taa kaupunginhallitusta selvittämään, miten Helsingin jäsenyys 
Mayors for Peace -verkostossa voidaan huomioida kaupungin 
rauhankasvatustyössä. (Thomas Wallgren)

Käsittely

Valtuutettu Thomas Wallgren ehdotti valtuutettu Sara Paavolaisen kan-
nattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuusto kehot-
taa kaupunginhallitusta selvittämään, miten Helsingin jäsenyys 
Mayors for Peace -verkostossa voidaan huomioida kaupungin 
rauhankasvatustyössä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

5 äänestys

Valtuutettu Thomas Wallgrenin ehdottaman toivomusponsi JAA, vas-
tustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuusto 
kehottaa kaupunginhallitusta selvittämään miten Helsingin jäsenyys 
Mayors for Peace -verkostossa voidaan huomioida kaupungin rauhan-
kasvatustyössä.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 47
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Laura Finne-
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Elonen, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Veronica Hertzberg, Veroni-
ka Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, 
Seppo Kanerva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa 
Korkkula, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami 
Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Niemi-
nen, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Sirpa Puhakka, Marcus Ranta-
la, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Osmo Soi-
ninvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Tors-
ti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, 
Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 6
Hennariikka Andersson, Nuutti Hyttinen, Helena Kantola, Mika Raati-
kainen, Timo Raittinen, Wille Rydman

Tyhjä: 30
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Matti En-
roth, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Ville Jalo-
vaara, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, 
Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo 
Laaninen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, 
Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Jukka Relander, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho, Ville Yli-
kahri

Poissa: 2
Lasse Männistö, Osku Pajamäki

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Thomas Wallgrenin ehdotta-
man toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 110 (523)
Kaupunginvaltuusto

Kj/12
15.02.2017

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

Valtuutettu Thomas Wallgren ja 39 muuta valtuutettua esittävät, että 
Helsinki liittyisi Mayors for Peace -verkostoon.

Kaupunginvaltuusto palautti 25.5.2016, 142 § aloitteen uudelleen val-
misteltavaksi siten, että Helsinki voi päättää liittyä ao. verkostoon.

Kaupunginhallitus päätti 12.9.2016, 790 § liittyä Mayors for Peace -ver-
kostoon.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 01.02.2017 § 62

HEL 2015-012404 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

18.01.2017 Pöydälle

30.11.2016 Pöydälle

25.05.2016 Palautettiin

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 980

HEL 2015-012404 T 00 00 03

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää kaupunginhallituksen ehdotuksen mukai-
sesti katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyk-
si.

09.05.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi
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§ 102
Valtuutettu Silvia Modigin aloite kilpailukiellon asettamisesta johta-
ville viranhaltijoille ja työntekijöille

HEL 2016-006227 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Silvia Modigin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Päivi Rissanen, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29202

paivi.rissanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Modig Silvia, valtuustoaloite Kvsto 25.5.2016 asia 23

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Silvia Modig ja 47 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 
25.5.2016, että Helsingin kaupunki selvittää, onko kaupungin johtaville 
viranhaltijoille ja työntekijöille tarpeellista ja kaupungin etujen mukaista 
asettaa määräaikainen kilpailukielto koskemaan tilanteita, joissa he siir-
tyvät johtavaan asemaan kilpailevaa toimintaa harjoittavaan yksityiseen 
yritykseen. Lisäksi valtuuston kokouksessa 25.5.2016 asetetussa Yrjö 
Hakasen ponnessa kehotetaan kaupunkia selvittämään, onko tältä osin 
tarpeen tehdä lainsäädännön kehittämistä koskeva aloite. 

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

Kaupunkikonsernin palveluksessa työskentelevä henkilöstö on työ- tai 
virkasuhteessa kaupunkiin,  työsuhteessa kaupunkikonserniin kuulu-
vaan säätiöön/osakeyhtiöön tai toimitusjohtajasuhteessa kaupunkikon-
serniin kuuluvaan osakeyhtiöön. Kilpailukielto- ja karenssisopimuksia 
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tarkastellaan virka- ja työsuhteen sekä toimitusjohtajasuhteen näkökul-
mista. Vertailun vuoksi selvitetään lisäksi valtion virkasuhteita koskevaa 
sääntelyä.

Viranhaltijoita koskeva sääntely

Viranhaltijoiden vaitiolovelvollisuus ja tietojen hyväksikäyttökielto sito-
vat viranhaltijaa julkisuuslain 23 §:n ja rikoslain 40 luvun 5 §:n perus-
teella osin myös virkasuhteen päättymisen jälkeen. Julkisuuslain sään-
tely koskee tältä osin koko julkisyhteisön palveluksessa olevaa henki-
löstöä palvelussuhteen laadusta riippumatta. Velvollisuus lakkaa kunkin 
tiedon osalta silloin, kun vastaavan asiakirjan salassapito päättyy. 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (jäljempänä viranhaltija-
laki) ei ole säädetty mahdollisuudesta tehdä palvelussuhteen jälkeiseen 
aikaan kohdistuvaa kilpailukielto- tai karenssisopimusta. Lainsäädäntö-
perustan puuttuessa kunnallisten viranhaltijoiden kanssa ei ole mahdol-
lista tehdä palvelussuhteen jälkeiseen aikaan kohdistuvaa karenssiso-
pimusta. Oikeustila on kuitenkin tältä osin hieman epäselvä.

Jotta viranhaltijan kanssa voitaisiin sopia palvelussuhteen jälkeiseen ai-
kaan kohdistuvista rajoituksista, asiasta tulisi säätää lain tasolla perus-
tuslain 80 §:n ja 18 §:n säännöksistä johtuen. Perustuslain 80 §:n mu-
kaan lailla on säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perus-
teista ja 18 §:n mukaan jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa 
valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla.

Viranhaltijalakia suunnitellaan muutettavan sote- ja maakuntauudistuk-
sen yhteydessä. Sote- ja maakuntauudistuksen hallituksen esitysluon-
noksessa (jäljempänä hallituksen esitysluonnos) ehdotetaan, että viran-
haltijalakiin lisätään uusi 5 a §, jonka perusteella karenssisopimuksen 
tekeminen on mahdollista. 

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan lakiin lisättävässä uudessa 5 a 
§:ssä säädettäisiin mahdollisuudesta sopia sopimuksella (karenssisopi-
mus) määräajasta, jonka aikana ehdollisesti rajoitetaan viranhaltijan oi-
keutta siirtyä toisiin tehtäviin. Karenssisopimus tehtäisiin viranomaisen 
todettua säännöksessä asetettujen kriteerien täyttyvän.

Sopimuksen tekeminen edellyttäisi uuden lainkohdan 2 momentin mu-
kaan, että viranhaltijalla olisi virkasuhteessaan pääsy salassa pidettä-
viin tai julkisuutta muuten rajoittavien säännösten suojaamaan tietoon, 
jota voitaisiin olennaisella tavalla käyttää omaksi tai toisen hyödyksi toi-
sen työnantajan palveluksessa taikka elinkeinon- tai ammatinharjoitta-
misessa tai muussa vastaavassa toiminnassa. Harkinnassa siitä, voi-
daanko tietoa käyttää olennaisella tavalla hyödyksi, tulee ottaa huo-
mioon, voisiko viranhaltija käyttää hyödyksi esimerkiksi tietoja kilpaile-
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vista yrityksistä tai kyseisen toimialan olosuhteista tai markkinoista. 
Harkinnassa olisi myös otettava huomioon, onko viranhaltijalla sellaista 
tietoa, jota alalla toimivilla yrityksillä ei ole yleisesti käytössä. Harkin-
nassa on olennaista sen tiedon laatu, johon viranhaltijalle on pääsy. 
Karenssisopimuksen piiriin kuuluisivat ne viranhaltijat, joilla on pääsy 
muun muassa arkaluontoisiin tai merkittävää taloudellista arvoa omaa-
viin tietoihin.

Rajoitusajan kesto voisi uuden lainkohdan 3 momentin mukaan olla 
enintään 12 kuukautta virkasuhteen päättymisestä. Rajoitusajalta viran-
haltijalle maksettaisiin palvelussuhteen päättyessä maksettavaa sään-
nöllisen työajan palkkausta vastaava korvaus kuukausierissä.

Uuden lainkohdan mukaan sopimukseen voitaisiin myös ottaa määräys 
sopimussakosta, jonka enimmäismäärä on viranhaltijalle rajoitusajalta 
maksettu korvaus kaksinkertaisena. Jos sopimussakosta ei sovita, so-
pimuksen rikkomisesta seuraava vahingonkorvausvelvollisuus määräy-
tyy vahingonkorvauslain mukaisesti. 

Uuden lainkohdan 4 momentin mukaan viranhaltijalla olisi virkasuhteen 
aikana ja virkasuhteen päättymisen jälkeen karenssisopimuksessa so-
vittua rajoitusaikaa vastaavana määräaikana ilmoittamisvelvollisuus vi-
ranomaiselle siirtymisestä toiseen palvelussuhteeseen tai tehtävään 
taikka elinkeinon-, ammatinharjoittamisen tai muun toiminnan aloittami-
sesta. Ilmoituksen saatuaan viranomaisen tulisi harkita suhteessa il-
moituksessa kuvattuihin tehtäviin, onko kyse sellaisista tehtävistä, jois-
sa rajoitusaika tulee voimaan. Viranomainen käy viranhaltijan kanssa 
rajoitusajan tarpeellisuuden selvittämiseksi keskustelun, jossa arvioi-
daan tarve karenssisopimuksen mukaiselle rajoitusajalle. Jos tehtävät 
ovat sellaisia, ettei viranhaltija niissä voi hyödyntää saamiaan tietoja tai 
rajoitusaikaan ei viranomaisen toiminnan kannalta muutoinkaan ole tar-
vetta, viranomainen voi päättää, että karenssisopimuksen ehto karens-
siajasta ei toteudu, eikä viranomaisella ole velvoitetta maksaa viranhal-
tijalle virkasuhteen päättymisen jälkeisen rajoitusajan korvausta. Tällöin 
viranhaltija ei myöskään ole estynyt työskentelemästä uuden työnanta-
jan palveluksessa tai muussa tehtävässä tai toiminnassa.

Karenssisopimus ei sitoisi viranhaltijaa, jos palvelussuhde päättyisi työ-
nantajasta johtuvasta syystä.

Työntekijöitä koskeva sääntely

Työntekijällä ei lähtökohtaisesti ole työsuhteen päättymisen jälkeen työ-
suhteesta johtuvia velvoitteita entiseen työnantajaansa nähden, ellei 
asiasta ole toisin sovittu. Työsopimuslain (jäljempänä TSL) 3 luvun 4 
§:ssä säädetty liike- ja ammattisalaisuuksien ilmaisemisen kielto lakkaa 
lähtökohtaisesti työsuhteen päättyessä. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 115 (523)
Kaupunginvaltuusto

Kj/13
15.02.2017

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

Kaupungin työntekijöitä koskee kuitenkin palvelussuhteen päättymisen 
jälkeen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (jäljempänä 
julkisuuslaki) 21 §:n 2 momentin mukaan lain 23 §:n mukainen vaitiolo-
velvollisuus. Vaitiolovelvollisuus pitää sisällään salassa pidettävien tie-
tojen ilmaisemisen kiellon: viranomaisen palveluksessa oleva ei saa 
paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakir-
jaan merkittynä olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan viranomaisessa 
toimiessaan tietoonsa saamaansa seikkaa, josta lailla on säädetty vai-
tiolovelvollisuus. Julkisuuslain 23 §:n 3 momentissa on lisäksi erikseen 
säädetty tietojen hyväksikäyttökiellosta, joka ulottuu myös kaupungin 
työntekijän työsuhteen päättymisen jälkeiseen aikaan. Lainkohdan mu-
kaan vaitiolovelvollinen henkilö ei saa käyttää salassa pidettäviä tietoja 
omaksi tai toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi. Rangaistussäännökset 
vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta on rikoslain 40 luvun 5 §:ssä.

Kilpailukieltosopimuksella tarkoitetaan TSL 3 luvun 5 §:n 1 momentin 
mukaan sopimusta, jolla rajoitetaan työntekijän oikeutta tehdä työsopi-
mus työsuhteen päättymisen jälkeen alkavasta työstä sellaisen työnan-
tajan kanssa, joka harjoittaa ensiksi mainitun työnantajan kanssa kilpai-
levaa toimintaa samoin kuin työntekijän oikeutta harjoittaa omaan lu-
kuunsa tällaista toimintaa.

TSL 3 luvun 5 §:n 2 momentin mukaan kilpailukieltosopimus voidaan 
tehdä vain työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvästä erityisen 
painavasta syystä. Kilpailukieltosopimuksen perusteen erityistä paina-
vuutta arvioitaessa otetaan muun ohella huomioon työnantajan toimin-
nan laatu ja sellainen suojan tarve, joka johtuu liike- tai ammattisalai-
suuden säilyttämisestä tai työnantajan työntekijälle järjestämästä eri-
tyiskoulutuksesta, samoin kuin työntekijän asema ja tehtävät. Ilman eri-
tyisen painavaa syytä tehty kilpailukieltosopimus on pätemätön koko-
naisuudessaan. Erityisen painavan syyn tulee olla voimassa sekä sopi-
musta tehtäessä että myös silloin, kun sopimukseen vedotaan. 

TSL 3 luvun 5 §:n 3 momentin mukaan kilpailukieltosopimuksella saa-
daan rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä uusi työsopimus tai harjoittaa 
ammattia enintään kuuden kuukauden ajan. Jos työntekijän voidaan 
katsoa saavan kohtuullisen korvauksen hänelle kilpailukieltosopimuk-
sesta aiheutuvasta sidonnaisuudesta, rajoitusaika voidaan sopia enin-
tään vuoden pituiseksi. Kilpailukieltosopimukseen voidaan ottaa mää-
räys vahingonkorvauksen sijasta tuomittavasta sopimussakosta, joka 
saa enimmäismäärältään vastata työntekijän työsuhteen päättymistä 
edeltäneen kuuden kuukauden palkkaa. 

TSL 3 luvun 5 §:n 5 momentin mukaan kilpailukieltosopimus on mitätön 
siltä osin kuin se on tehty vastoin edellä selvitettyjä kilpailukieltosopi-
muksen enimmäiskestoa tai sopimussakon enimmäismäärää koskevia 
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säännöksiä. Kilpailukieltosopimuksen enimmäiskestoa ja sopimussa-
kon enimmäismäärää koskevia säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta joh-
tavassa asemassa oleviin työntekijöihin. Johtavassa asemassa on 
työntekijä, jonka ”tehtäviensä ja asemansa perusteella katsotaan teke-
vän yrityksen, yhteisön tai säätiön tai sen itsenäisen osan johtamistyötä 
tai olevan tällaiseen johtamistehtävään välittömästi rinnastettavassa it-
senäisessä asemassa”.

TSL 3 luvun 5 §:n 4 momentin mukaan kilpailukieltosopimus ei sido 
työntekijää, jos työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä. 

Osakeyhtiöiden toimitusjohtajia koskeva sääntely

Toimitusjohtaja saa toimessaan tietoonsa kaikki yhtiön liikesalaisuudet 
ja yleensä toimitusjohtajien kanssa voidaan sopia kilpailukielloista. 

Osakeyhtiön toimitusjohtajat eivät ole työsuhteessa osakeyhtiöön. Kos-
ka työsopimuslakia ei siten sovelleta, myöskään työsopimuslain kilpai-
lukieltoa koskevia säännöksiä tai rajoituksia ei sovelleta. Kuitenkin 
myös toimitusjohtajasopimusten kilpailukieltoehtoja rajoittaa yleinen 
kohtuullisuuden vaatimus. Kilpailukielto ei siten voi olla määräämättö-
män pitkä eikä soveltamisalueeltaan kohtuuttoman laaja. Kilpailukielto 
ei saa myöskään olla kilpailunrajoituslain vastainen. 

Vertailu valtion virkamiehiä koskevaan sääntelyyn

Kunnallisia viranhaltijoita vastaavalla tavalla myös valtion virkamiesten 
vaitiolovelvollisuus ja tietojen hyväksikäyttökielto ulottuvat osin virka-
suhteen päättymisen jälkeiseen aikaan julkisuuslain 23 §:n ja rikoslain 
40 luvun 5 §:n perusteella. 

Viranhaltijalakia vastaavasti myöskään valtion virkamieslaissa ei ole 
säädetty mahdollisuudesta tehdä palvelussuhteen jälkeiseen aikaan 
kohdistuvaa karenssisopimusta viranhaltijan kanssa. 

Valtion virkamieslaissa 44 §:ssä kuitenkin säädetään, että virasto voi 
tehdä virkamiehen kanssa kirjallisen sopimuksen palvelussuhteessa 
noudatettavista ehdoista. Lisäksi valtiovarainministeriö on antanut vir-
kamiehen siirtymisestä pois valtion palveluksesta ohjeen, jonka mu-
kaan virastojen tulee arvioida tarve tehdä virkamieslain mukainen virka-
sopimus myös virkasuhteen päättymisen jälkeen erikseen sovittavan 
karenssiajan keston aikana maksettavasta palkkauksesta. 

Valtiovarainministeriön ohjeen mukaan virastojen tulee arvioida tarve 
tehdä sopimus palvelussuhteen ehdoista niiden virkamiesten kanssa, 
jotka ovat tekemisissä valtion intressien tai yritystoiminnan kannalta eri-
tyisten arkaluonteisten tietojen kanssa. Kysymys on tilanteista, joissa 
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virkamiehelle hänen siirtyessään valtionhallinnosta muuhun tehtävän 
avautuu tilaisuus käyttää hyödyksi virka-asemassaan saamiaan tietoja 
esimerkiksi kilpailevista yrityksistä tai kyseisen toimialan olosuhteista 
tai markkinoista. Ohjeen mukaan virkasopimuksen solmiminen on poik-
keuksellista ja tulee kyseeseen ainoastaan harvojen virkamiesten koh-
dalla.

Sopimuksessa tulisi sopia virkamiehen palkkauksesta rajoitusajan kes-
ton aikana, minkä vastineeksi virkamies sitoutuu karenssiaikaan, jonka 
aikana hän ei voi työskennellä uuden työnantajan palveluksessa. Ka-
renssiajan enimmäisaika on yksi vuosi, ja virasto maksaa virkamiehelle 
palkan karenssiajan keston ajalta.

Valtion virkamieslakiin on ehdotettu lisättävän karenssisopimuksia kos-
keva säännös. Lain valtion virkamieslain muuttamiseksi on sitä koske-
van hallituksen esityksen mukaan tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017. Val-
tion virkamieslakiin ehdotettu uusi lainkohta sekä sen hallituksen esi-
tyksen mukaiset perustelut vastaavat käytännössä yllä selostettua kun-
nallisen viranhaltijalain hallituksen esitysluonnokseen kirjattua.

Kilpailukielto- ja karenssisopimusten käyttäminen Helsingin kaupunki-
konsernissa

Kilpailukieltosopimus on mahdollista tehdä työsuhteessa olevien henki-
löiden kanssa työsopimuslaissa säädetyin edellytyksin. Kaupungilla kil-
pailukieltosopimuksia ei kuitenkaan ole tehty johtavien työsuhteisten 
henkilöiden kanssa, koska on katsottu, että muun muassa julkisuuslain 
mukainen vaitiolovelvollisuus on riittävä turvamaan kaupungin edun. Li-
säksi kilpailukieltosopimukset aiheuttavat kustannusvaikutuksia kau-
pungille, koska työntekijän on saatava  kohtuullinen korvaus kilpailu-
kieltosopimuksen aiheuttamasta sidonnaisuudesta.

Kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen johtajasopimusmalliin on 
sisällytetty kilpailukieltoa koskeva ehto. Kilpailukiellon kesto on ollut 
yleensä 6-12 kuukautta johtajasopimuksen päättymisestä. Kaupungin-
kansliassa on valmistelussa uusi osakeyhtiön toimitusjohtajaa koskeva 
johtajasopimusmalli sekä säätiöiden toiminnanjohtajaa koskeva työso-
pimusmalli, joihin on sisällytetty myös kilpailukieltoa koskevat ehdot.

Karenssisopimusten tekeminen kaupungin viranhaltijoiden kanssa ei 
voimassa olevan viranhaltijalain perusteella ole mahdollista. Virastojen 
ja liikelaitosten ylin johto eli virastopäälliköt ja liikelaitosten johtajat sekä 
osastopäälliköt ovat viranhaltijoita. Myös 1.6.2017 alkavassa uudessa 
organisaatiossa johtajat ovat viranhaltijoita.

Viranhaltijalain muuttamista koskien on kuitenkin vireillä lainmuutos-
hanke, jonka johdosta viranhaltijalakiin todennäköisesti lisätään uusi 
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karenssisopimusta koskeva säännös. Muutoksen on tarkoitus tulla voi-
maan 1.1.2019.  Kun uusi säännös tulee voimaan, myös kaupungin vi-
ranhaltijoiden kanssa voidaan tehdä karenssisopimus. Kaupunginkans-
liassa ryhdytään tällöin asian vaatimiin valmistelutoimenpiteisiin.

Uuden säännöksen mukainen karenssisopimus ei tarkoita sovitun ka-
renssiajan automaattista voimaantuloa virkasuhteen päättymisen jäl-
keen. Rajoitusaika tulisi voimaan vain siinä tapauksessa, että kaupunki 
arvioisi, että viranhaltijan uusi tehtävä edellyttää karenssiajan voimaan-
tuloa. Vain siinä tapauksessa, että rajoitusaika tulee voimaan, viranhal-
tijalle on maksettava korvausta rajoitusajalta.

Kaupungilla ei ole tarvetta tehdä lainsäädännön kehittämistä koskevaa 
aloitetta siitä, että kunnalliseen viranhaltijalakiin lisättäisiin karenssiso-
pimusta koskeva säännös, koska lainmuutoshanke on jo vireillä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Päivi Rissanen, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29202

paivi.rissanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Modig Silvia, valtuustoaloite Kvsto 25.5.2016 asia 23

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 01.02.2017 § 63

HEL 2016-006227 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

18.01.2017 Pöydälle

30.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
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Päivi Rissanen, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29202
paivi.rissanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 981

HEL 2016-006227 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Silvia Modigin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Päivi Rissanen, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29202

paivi.rissanen(a)hel.fi
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§ 103
Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite terassien aukioloaikojen pidentä-
misestä

HEL 2016-006919 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

 Kaupunki on aloittamassa laajan selvitystyön lievempien teras-
siaukioloaikojen puolesta. Valtuusto edellyttää, että selvitetään 
mahdollisuuksia tuoda kyseinen selvitystyö kaupunginvaltuus-
toon vuoden 2017 loppuun mennessä. (Sami Muttilainen)

  
 Selvitysryhmää koottaessa selvitetään mahdollisuutta liittää 

myös kulttuuri ja vapaa-ajan johtaja niin kuin aloitteessa on 
alun perin linjattu. (Sami Muttilainen)

Käsittely

Valtuutettu Sami Muttilainen ehdotti valtuutettu Jaana Pelkosen kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavat kaksi toivomuspontta:

1. Kaupunki on aloittamassa laajan selvitystyön lievempien teras-
siaukioloaikojen puolesta. Valtuusto edellyttää, että selvitetään 
mahdollisuuksia tuoda kyseinen selvitystyö kaupunginvaltuus-
toon vuoden 2017 loppuun mennessä.

  
2. Selvitysryhmää koottaessa selvitetään mahdollisuutta liittää 

myös kulttuuri ja vapaa-ajan johtaja niin kuin aloitteessa on 
alun perin linjattu.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

Toivomusponsien hyväksymisestä äänestettiin erikseen.

6 äänestys

Valtuutettu Sami Muttilaisen ehdottama ensimmäinen toivomusponsi 
JAA, vastustus EI
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JAA-ehdotus: Kaupunki on aloittamassa laajan selvitystyön lievempien 
terassiaukioloaikojen puolesta. Valtuusto edellyttää, että selvitetään 
mahdollisuuksia tuoda kyseinen selvitystyö kaupunginvaltuustoon vuo-
den 2017 loppuun mennessä.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 59
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Paavo 
Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Jussi Chy-
denius, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Veronica 
Hertzberg, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Seppo Kaner-
va, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso 
Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Terhi Koulumies, Tuuli Kou-
sa, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka 
Majuri, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Niemi-
nen, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, 
Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus 
Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Jukka 
Relander, Laura Rissanen, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, 
Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pert-
ti Villo, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 2
Maija Anttila, Jukka Järvinen

Tyhjä: 20
Pentti Arajärvi, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Ville Ja-
lovaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Minerva Krohn, Timo Laaninen, 
Seija Muurinen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Sara Paavolainen, Terhi 
Peltokorpi, Wille Rydman, Tomi Sevander, Leo Stranius, Ulla-Marja Ur-
ho, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Poissa: 4
Harry Bogomoloff, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Nasima Razmyar

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Sami Muttilaisen ehdottaman 
toivomusponnen.

7 äänestys

Valtuutettu Sami Muttilaisen ehdottama toinen toivomusponsi JAA, vas-
tustus EI

JAA-ehdotus: Selvitysryhmää koottaessa selvitetään mahdollisuutta liit-
tää myös kulttuuri ja vapaa-ajan johtaja niin kuin aloitteessa on alun pe-
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rin linjattu. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 57
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Paavo 
Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Jussi Chy-
denius, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Ha-
mid, Veronica Hertzberg, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veroni-
ka Honkasalo, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Seppo Ka-
nerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, 
Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Heimo 
Laaksonen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami 
Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Maria 
Ohisalo, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, 
Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, 
Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Jukka Relander, Laura Rissanen, Os-
mo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Tuomo Valokai-
nen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 2
Maija Anttila, Jukka Järvinen

Tyhjä: 22
Pentti Arajärvi, Mika Ebeling, Eero Heinäluoma, Nina Huru, Ville Jalo-
vaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, 
Timo Laaninen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Sari Mäki-
mattila, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Wille Rydman, Tomi Se-
vander, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren

Poissa: 4
Harry Bogomoloff, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Nasima Razmyar

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Sami Muttilaisen ehdottaman 
toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Päivi Munther, asiantuntija, puhelin: 310 64800

paivi.munther(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen valtuustoaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Muttilainen ja 34 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 
kaupungin johdon käynnistävän selvityksen terassien aukiolopolitiikan 
lieventämiseksi tai siirtymiseksi Espoon ja Vantaan tavoin järjestel-
mään, jossa kaupunki ei erikseen määrittele terasseille sallittavia aukio-
loaikoja. Selvitys tulisi aloitteen mukaan tehdä yhteistyössä poliisin, 
aluehallintoviraston, Valviran ja kaupunkilaisten kanssa. Nykyinen kau-
pungin määrittelemä aukioloaika terasseille on 07-22. 

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22§:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jon-
ka on allekirjoittanut vähintään viisitoista valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa elinkeino-osaston selvityksiin ja toteaa, että 
kaupunki käynnistää laajan keskustelun ja selvitystyön eri viranomais-
ten kanssa siitä, miten terassien aukiolopolitiikkaa voitaisiin lieventää 
Helsingissä.

Taustaa

Tästä asiasta on valtuutettu Kimmo Helistö tehnyt 17 muun valtuutetun 
kanssa aloitteen valtuustolle 8/2009, asia 44, jossa toivotaan terassien 
pidennettyjä aukioloaikoja. Valtuutettu Helistön aloite liittyi yleisesti kau-
punkielämän elävöittämiseen eikä se pohjautunut elinkeinopoliittiseen 
näkökulmaan, kuten valtuutettu Muttilaisen aloite. 

Valtuutettu Helistön aloitetta käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 
25.11.2009, josta se palautettiin uudelleen valmisteluun. Valtuustolle 
esitetty kanta oli se, että terassien anniskeluluvan myöntää hakemuk-
sesta sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus tai Etelä-Suo-
men lääninhallitus. Kaupunki ulkoterassien vuokranantajana ei yksin 
voi vaikuttaa terassien aukioloaikoihin.

Kiinteistövirasto oli 2006 selvittänyt Etelä-Suomen lääninhallitukselta, 
poliisilaitokselta, ympäristökeskukselta ja tuotevalvontakeskukselta mi-
tä edellytyksiä Helsingissä on terassien anniskeluaikojen jatkoajalle klo 
23 asti niissä paikoissa, joissa se on rajoitettu päättyväksi klo 22. Kaik-
kien tahojen suhtautuminen pidennettyihin aukioloaikoihin olivat tuolloin 
kielteisiä. Kaupunginhallitus katsoi tuolloin selvityksen olevan riittävä 
asian suhteen.

Kiinteistölautakunnan lausunnon jälkeen kaupunginhallitus käsitteli asi-
aa 15.11.2010 ja palautti aloitevastauksen jälleen uudelleenvalmiste-
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luun todeten, että se yhtyy kiinteistölautakunnan lausuntoon eikä vuon-
na 2004 tehtyjen ohjeiden muuttaminen ole tarpeellista. 

Kaupunginhallitus totesi myös, että terassien luvat siirtyvät 1.1.2011 
kiinteistövirastolta rakennusvirastoon.  Kaupunginhallitus edellytti ra-
kennusviraston selvittävän vuoden 2011 aikana terassien aukioloaikoja 
yhteistyössä aluehallintoviraston, ympäristökeskuksen ja Helsingin po-
liisilaitoksen kanssa.

’Kaupunginvaltuusto edellyttää, että rakennusvirasto raportoi kaupun-
ginhallitukselle vuoden 2011 aikana selvityksistä ja neuvotteluista alue-
hallintoviraston, ympäristökeskuksen ja Helsingin poliisilaitoksen kans-
sa terassiaikojen jatkamisesta.’ (Kimmo Helistö, äänin 44-6)

Yleisten töiden lautakunta antoi 10.5.2011 lausunnon aloitteen asiasta, 
jossa se totesi, ettei se voi vuokraajana sitovasti määrätä terasseilla ta-
pahtuvaan anniskeluun liittyviä ehtoja, kuten tarjoilun lopettamisajan-
kohtaa. Tästä vastaa osaltaan kunnan terveydensuojeluviranomainen, 
aluehallintavirasto ja poliisi. Yleisten töiden lautakunta piti sinänsä hy-
vänä, että soveliaissa kohteissa aukioloaikoja jatketaan. Lausunnos-
saan se totesi myös, että se on käynnistänyt viranomaisneuvottelut ko. 
tahojen kanssa yhteisen toimintatavan luomiseksi kevään 2011 aikana 
ja tulee raportoimaan neuvottelujen etenemisestä kaupunginhallituksel-
le kaupunginvaltuuston edellyttämällä tavalla. 

Muttilaisen aloite

Nyt käsittelyssä oleva valtuutettu Muttilaisen aloite terassien aukioloai-
kojen pidentämiseksi koskee samaa asiaa, jota rakennusvirasto on lu-
vannut selvittää kaikkien asiaan vaikuttavien tahojen kanssa ja rapor-
toida selvityksen tuloksista kaupunginhallitukselle vuonna 2011.

Elinkeino-osaston mielestä selvitys on edelleen ajankohtainen, ehkä jo-
pa enemmän kuin silloin ja se tulisi tehdä nyt rakennusviraston johdolla 
yhteistyössä elinkeino-osaston kanssa siten, että asia käydään läpi 
kaikkien asiaan vaikuttavien tahojen kanssa, kuten kaupungin hallinto-
kunnat, joilla voi olla asiassa päätösvaltaa, Etelä-Suomen aluehallinto-
virasto sekä poliisi. Lisäksi selvityksen teon yhteydessä tulisi kuulla kat-
tavasti elinkeinon ja järjestöjen kannat asiaan.

Rakennusviraston 2013 antamissa kaupungin terassiohjeissa siirretään 
vastuu aukioloajoista aluehallintoviranomaisille ja ympäristöviranomai-
sille, mutta muilta osin asetetaan tiukat vaatimukset terasseille. Vaikka 
vastuu siirretäänkin muille tahoille, nykyisistä aukioloajoista ei kuiten-
kaan ole mahdollista poiketa.
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Valtuutettu Muttilaisen aloitteessa esitetyt perustelut väljemmälle teras-
sien aukioloaikoja koskevalle ohjeistukselle tai kokonaan naapurikau-
punkien malliin siirtymiselle ovat nykyisen valtuustostrategian mukaisia 
ja elinkeinopoliittisesti laajalti alan hyväksymiä. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Päivi Munther, asiantuntija, puhelin: 310 64800

paivi.munther(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen valtuustoaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia, elinkeino-osasto

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 01.02.2017 § 64

HEL 2016-006919 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

18.01.2017 Pöydälle

30.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Päivi Munther, asiantuntija, puhelin: 310 64800

paivi.munther(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 21.11.2016 § 1037

HEL 2016-006919 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

14.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Päivi Munther, asiantuntija, puhelin: 310 64800

paivi.munther(a)hel.fi
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§ 104
Valtuutettu René Hurstin aloite yli 100-vuotiaiden helsinkiläisten 
huomioimisesta Suomi 100-juhlavuotena

HEL 2016-006871 T 00 00 03

Päätös

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

Käsittely

Valtuutettu René Hursti ehdotti valtuutettu Mari Holopaisen kannatta-
mana, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhal-
litukselle uudelleen valmisteltavaksi niin, että Helsingissä varmistetaan 
yli 100-vuotiaiden huomioiminen ja resurssit siihen. Esimerkiksi siten, 
että laitoksissa ja sairaaloissa olevia muistettaisiin kukkasin, musiikkie-
sityksin ja yhteisillä kahvihetkillä. Kotona asuvia kotihoidon piirissä ole-
via, kotihoidon käynnin yhteydessä kahvituksin ja kukkasin.

8 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Esitän asian palauttamista uudelleen valmisteluun siten, et-
tä Helsingissä varmistetaan yli 100-vuotiaiden huomioiminen ja resurs-
sit siihen. Esimerkiksi siten, että laitoksissa ja sairaaloissa olevia muis-
tettaisiin kukkasin, musiikkiesityksin ja yhteisillä kahvihetkillä. Kotona 
asuvia kotihoidon piirissä olevia, kotihoidon käynnin yhteydessä kahvi-
tuksin ja kukkasin.

Jaa-äänet: 33
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa As-
ko-Seljavaara, Laura Finne-Elonen, Eero Heinäluoma, Veronica Hertz-
berg, Fatbardhe Hetemaj, Nuutti Hyttinen, Jessica Karhu, Otso Kive-
käs, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Björn 
Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokor-
pi, Erkki Perälä, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, 
Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, 
Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Vil-
le Ylikahri

Ei-äänet: 24
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Yrjö 
Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina 
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Huru, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Harri Lindell, 
Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muuri-
nen, Sari Mäkimattila, Maria Ohisalo, Sirpa Puhakka, Leo Stranius, Pil-
vi Torsti, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 23
Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Vil-
le Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja 
Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, 
Pekka Majuri, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Jaana Pelkonen, Mika 
Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Ulla-
Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen

Poissa: 5
Harry Bogomoloff, Emma Kari, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Nasi-
ma Razmyar

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Liitteet

1 Hursti René ym. valtuustoaloite Kvsto 8.6.2016 asia 19

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu René Hursti ja 31 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsingin kaupunki huomioisi Suomen itsenäisyyden 100-
vuotisjuhlatapahtumissa Helsingissä asuvat sata vuotta täyttäneet.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
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Kaupunginhallitus viittaa elinkeino-osaston selvityksiin ja toteaa, että 
aloitteessa esitettyä huomioimista voidaan harkita osana juhlatapahtu-
mia, mutta sen toteuttaminen vaatii resursointia.

Kaupunki järjestää vuosittaisen Helsinki-päivän 12. kesäkuuta, Suomen 
itsenäisyyden 100-vuotisjuhlien kunniaksi kaksipäiväisenä, johon yhtey-
teen aloitteessa mainittu muistaminen olisi luontevaa sijoittaa. Tämä 
kaksipäiväinen tapahtuma tarvitsee kuitenkin lisärahoituksen. Helsinki-
päivän sisältöä koordinoi Helsingin Markkinointi Oy.

Lisäksi Helsingin kaupungin tietokeskuksen antaman selvityksen mu-
kaan Helsingin kaupungin kuntarekisterin väestötietojärjestelmän väes-
tötiedot on hankittu Väestörekisterikeskuksesta ja ne on saatu kaupun-
gin tehtävien hoitamiseen. Väestörekisterikeskus voi lisäksi luovuttaa 
osoitetietoja vain sellaisista henkilöistä, jotka eivät ole kieltäneet niiden 
luovuttamista edelleen.

Helsingin sosiaali- ja terveysvirastolla on mahdollisuus saada käyttöön-
sä listan 100-vuotiaista helsinkiläisistä. Tämän listan käytössä on kui-
tenkin rajoitteita.

Sosiaali- ja terveysviraston listaa satavuotiaista helsinkiläisistä ei kui-
tenkaan voida luovuttaa kaupungin hallinnon ulkopuolisille tahoille, ku-
ten esimerkiksi Helsingin Markkinointi Oy. Tämän vuoksi aloitteessa 
mainittu huomioiminen tulisikin järjestää yhteistyössä sosiaali- ja ter-
veysviraston eri palvelukokonaisuuksien ja -piirien sekä hoivayksikkö-
jen ja kotihoidon kanssa esimerkiksi siten, että laitoksissa ja sairaalois-
sa olevia muistettaisiin kukkasin, musiikkiesityksillä ja yhteisillä kahvi-
hetkillä ja kotona asuvia kotihoidon piirissä olevia kotihoidon käynnin 
yhteydessä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Liitteet

1 Hursti René ym. valtuustoaloite Kvsto 8.6.2016 asia 19

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 01.02.2017 § 65

HEL 2016-006871 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

18.01.2017 Pöydälle

30.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 983

HEL 2016-006871 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu René Hurstin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi
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§ 105
Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite työpaikkakiusaamiseen puuttu-
misesta

HEL 2016-007250 T 00 00 03

Päätös

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

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus tutkisi 
mahdollisuuksia puuttua työpaikkakiusaamisiin asiaan kuulu-
valla tavalla. Monet poissaolot työpaikoilta, varsinkin terveyden 
ja lastenhoitoaloilta kertovat, ettei niin sanottu Helsingin henki 
ole hyvä, ja todistettavasti työpaikkakiusaamista esiintyy edel-
leen, vaikka joitain lehtisiäkin on painettu. Työpaikkakiusaami-
set aiheuttavat kuluja ja mittaamatonta pahoinvointia työyhtei-
söissä. (Tuomo Valokainen)

Käsittely

Valtuutettu Tuomo Valokainen ehdotti valtuutettu Jape Lovénin kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus tutkisi 
mahdollisuuksia puuttua työpaikkakiusaamisiin asiaan kuulu-
valla tavalla. Monet poissaolot työpaikoilta, varsinkin terveyden 
ja lastenhoitoaloilta kertovat, ettei niin sanottu Helsingin henki 
ole hyvä, ja todistettavasti työpaikkakiusaamista esiintyy edel-
leen, vaikka joitain lehtisiäkin on painettu. Työpaikkakiusaami-
set aiheuttavat kuluja ja mittaamatonta pahoinvointia työyhtei-
söissä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

9 äänestys

Valtuutettu Tuomo Valokaisen ehdottama toivomusponsi JAA, vastus-
tus EI
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JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus tut-
kisi mahdollisuuksia puuttua työpaikkakiusaamisiin asiaan kuuluvalla 
tavalla.
Monet poissaolot työpaikoilta, varsinkin terveyden ja lastenhoitoaloilta 
kertovat, ettei niin sanottu Helsingin henki ole hyvä, ja todistettavasti     
työpaikkakiusaamista esiintyy edelleen, vaikka joitain lehtisiäkin on pai-
nettu. Työpaikkakiusaamiset aiheuttavat kuluja ja mittaamatonta pa-
hoinvointia työyhteisöissä.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 53
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebe-
ling, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluo-
ma, Veronica Hertzberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene 
Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Juk-
ka Järvinen, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa 
Korkkula, Tuuli Kousa, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia 
Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, 
Jarmo Nieminen, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Erk-
ki Perälä, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Jukka 
Relander, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin 
Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Ve-
sikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 25
Hennariikka Andersson, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Seppo Ka-
nerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koski-
nen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laani-
nen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Jaana Pelkonen, 
Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, 
Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Vil-
le Ylikahri

Poissa: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Emma Kari, Lasse Männistö, 
Osku Pajamäki, Nasima Razmyar, Ulla-Marja Urho

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Tuomo Valokaisen ehdotta-
man toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi
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Liitteet

1 Valokainen Tuomo ym. valtuustoaloite Kvsto 15.6.2016 asia 13

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Tuomo Valokainen ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunginvaltuusto edellyttäisi Helsingin kaupunkia tut-
kimaan mahdollisuuksia puuttua kaupungin henkilökunnan kiusaamis-
tapahtumiin rakentavasti, niin että kenenkään ei tarvitsisi kärsiä työ-
paikkakiusaamisesta.

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, että Helsingin 
kaupungilla on nollatoleranssi kiusaamisen suhteen. Helsingin kaupun-
ki on tehnyt työtä kaupunkitasolla jo pitkään ehkäistäkseen epäasiallis-
ta kohtelua sekä tukeakseen kaupungin työpaikkoja kiusaamistapaus-
ten selvittämisessä ja sovittelussa. Näin tullaan tekemään jatkossakin 
ja tämä asia paranee kaikkien yhteisten ponnistusten avulla.

Kaupungin työntekijöille halutaan taata turvallinen ja terveellinen 
työympäristö. Jokaisen työntekijän ja esimiehen tulee tietää, miten me-
netellä kohdatessaan epäasiallista kohtelua tai häirintää. Virastossa ja 
liikelaitoksessa tapauksen selvittely ja ratkaisu on virastopäällikön vas-
tuulla.

Vuoteen 2013 asti tehdyn Työhyvinvointikyselyn perusteella Helsingin 
kaupungin työyhteisöt ovat olleet hyvin toimivia unohtamatta tosiasiaa, 
että kaikilla työpaikoilla esiintyy näkemyseroja ja ristiriitoja. 

Helsingin kaupunki työnantajana oli ensimmäisten kuntien joukossa 
laatimassa toimintaohjetta henkisen väkivallan, kiusaamisen ja syrjin-
nän ehkäisemiseksi vuonna 1999. Vuonna 2012 ohje uusittiin ja kau-
pungille laadittiin Helsingin hengessä – sopua ja sovittelua työyhteisön 
arkeen -opas. Opas on laajalle levinnyt ja sitä on painettu vuosien 2012 
-2016 aikana 13 000 kappaletta. Voidaan siis olettaa, että jokaisessa 
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kaupungin työyhteisössä on päivitetty opas.  Sopua ja sovittelua -opas 
on luettavissa myös kaupungin intranet-sivuilla.

Kaupungin Työhyvinvoinnin toimintaohjelmassa 2014 -17 on asetettu 
tavoitteeksi, että johto huolehtii siitä, että esimiehet tuntevat epäasialli-
sen kohtelun Sopua ja sovittelua -toimintamallin ja toimivat sen mu-
kaan. Lisäksi tavoitteeksi asetettiin, että työyhteisöt käsittelevät esimie-
hen johdolla oppaan vuosittain. 

Sopua ja sovittelua -oppaassa sekä Epäasiallisen kohtelun ja häirinnän 
-intranetsivuilla kerrotaan laajasti, miten tulee menetellä kun työntekijä 
kokee joutuneensa kiusatuksi, havaitsee kiusaamista tai joutuu syyte-
tyksi kiusaamisesta. Oppaassa ja ohjeissa kerrotaan myös, mistä on 
mahdollista saada tukea asian selvittelyyn työpaikalla. Tukea tarjoavat 
työsuojeluvaltuutetut ja -päälliköt, luottamusmiehet, työterveyshuolto, 
virastojen ja liikelaitosten henkilöstöpäälliköt ja -asiantuntijat sekä alue-
hallintoviraston työsuojeluviranomaiset. 

Viime vuosina kaupunkitasolla ja virastoissa on tehty paljon työtä epä-
asiallisen käyttäytymisen ja kiusaamisen vähentämiseksi. Koettua työ-
paikkakiusaamista ja häirintää on selvitetty Kunta10-kyselyn avulla 
vuonna 2014. Helsingissä 16 prosenttia vastaajista oli kokenut olleensa 
työpaikkakiusaamisen kohteena ja muissa kunnissa (mm. Espoo, Van-
taa, Turku, Tampere) vastaava luku oli 15 %. Toisaalta Helsingissä ky-
syttiin asiasta ensimmäistä kertaa ja vastauksissa saattoi olla ns. pa-
toutunutta vastaamista.  Kyselyssä ei selkeästi rajattu kiusaamisen 
ajankohtaa vuoteen 2014. Kunta10-kyselyn jälkeen useimmat virastot 
ja liikelaitokset ovat reagoineet kyselyn tuloksiin erilaisilla kehittämistoi-
menpiteillä. Näiden toimenpiteiden tulokset nähdään syksyllä 2016 to-
teutettavassa Kunta10-kyselyssä. Kahden vuoden välein toistuvan 
Kunta10-kyselyn avulla virastot ja liikelaitokset pystyvät seuraamaan 
säännöllisesti asian kehittymistä – toivon mukaan parempaan suun-
taan.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Liitteet

1 Valokainen Tuomo ym. valtuustoaloite Kvsto 15.6.2016 asia 13

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 135 (523)
Kaupunginvaltuusto

Kj/16
15.02.2017

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

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 01.02.2017 § 66

HEL 2016-007250 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

18.01.2017 Pöydälle

30.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 984

HEL 2016-007250 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi
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§ 106
Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite meluluvan jatkamisesta musiikki- 
ja kulttuuritapahtumissa

HEL 2015-000526 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Muttilainen Sami valtuustoaloite Kvsto 14.1.2015 asia 24
2 Ulkoilmakonserttien vaikutukset -asukaskysely 2015.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 23 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessa, että Helsingissä järjestettävien musiikki- ja kulttuuritapahtumien 
ulkoilmakonserttien päättymisaikaa pidennetään siten, että soittoaika 
olisi sunnuntaista torstaihin kello 23 ja perjantaisin ja lauantaisin kello 
24.

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

Meluilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaan tapahtumajärjestä-
jien tulee tehdä kirjallinen ilmoitus eli meluilmoitus ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselle erityisen häiritsevää melua aiheuttavista tilaisuuksista ku-
ten konserteista ja muista ulkoilmatapahtumista, joissa esitetään ää-
nentoistoa edellyttävää musiikkia. Ympäristönsuojelulain 122 §:n mu-
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kaan ympäristönsuojeluviranomaisen on tehtävä ilmoituksen johdosta 
päätös, jossa tarvittaessa annetaan meluhaittojen torjuntaa koskevia 
määräyksiä. Määräykset voivat koskea esimerkiksi päättymisaikoja, 
sallittuja melutasoja ja melumittausten järjestämistä. Tapahtumien me-
luvalvonta perustuu ympäristönsuojelulakiin ja kaupunginvaltuuston hy-
väksymiin, ympäristönsuojelulain nojalla annettuihin ympäristönsuojelu-
määräyksiin.

Helsingin ympäristökeskus noudattaa erityisen häiritsevää melua ai-
heuttavien tilapäisten tapahtumien melun aikarajoituksissa pääsääntöä, 
jonka mukaan useampipäiväisten ulkoilmatapahtumien on päätyttävä 
viimeistään kello 22.00. Tämä yöajan alkamisen raja pohjautuu valtio-
neuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista (993/1992) ja sosiaali- 
ja terveysministeriön asetukseen (545/2015) ja aiemmin ennen asetuk-
sen antamista sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysoppaassa 
(2003:1) käytettyyn yöajan määrittelyyn. Perusteena mm. unen ja levon 
tarpeen huomiointi. Yksipäiväinen tapahtuma voi kestää kello 23.00 as-
ti. Kokonaisharkinnan perusteella on sallittu myöhempiä aikoja tapahtu-
mapaikoittain huomioiden melun tilapäisyys. Olennaista asiassa on 
kohtuuttoman haitan syntymisen estäminen. 

Tästä pääsäännöstä on toisinaan poikettu tapahtumapaikkakohtaisen 
harkinnan perusteella. Poikkeuksia on sallittu pääsääntöisesti yksi ta-
pahtumapaikkaa kohden, Näin on voitu pitää naapurustolle aiheutuvat 
meluhaitat kohtuullisina. Muissa Pohjoismaissa ja Euroopan maissa 
konserttien päättymisajat vastaavat varsin hyvin Helsingin päättymisai-
koja. Ympäristökeskuksen saaman asiakaspalautteen mukaan musiik-
kimelun aiheuttama häiriö kasvaa merkittävästi klo 22 jälkeen.

Ympäristökeskus on todennut, että Helsingissä tehdään vuosittain noin 
200 ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista meluilmoitusta erityisen 
häiritsevää melua aiheuttavasta toiminnasta. Näistä noin kolmasosa 
koskee tapahtumia ja kaksikolmasosaa rakennustöitä. Ympäristönsuo-
jelulain mukaisen ilmoitusmenettelyn tavoitteena on estää kohtuutto-
man haitan aiheutuminen asukkaille. Ilmoituksen perusteella tehtävän 
päätöksen määräykset voivat koskea päättymisaikoja, sallittuja meluta-
soja, asukkaille tiedottamista ja melumittausten asettamista. Häiritse-
vyyden kokemisen kannalta päättymisaika on merkittävin tekijä. Kaikille 
tapahtumille on valmisteltu myönteinen päätös. Päättymisaikaa on ra-
joitettu vain hyvin harvoin. Tällöin perusteena on ollut myöhään yöhön 
jatkuvaksi suunniteltu monipäiväinen ulkoilmakonsertti

Melutyöryhmän mietintö ja tapahtumapaikkojen konseptoinnin käynnistäminen

Kaupunginjohtajan 28.11.2012 asettama melutyöryhmä selvitti Helsin-
gissä pidettävien ulkoilmakonserttien melurajoja, ympäristömääräysten 
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melurajat ylittäneiden konserttien määrää ja ylitysten kestoja. Lisäksi 
työryhmä selvitti kilpailevien kaupunkien toimintatapoja tapahtumien 
meluasioissa. Työryhmän mietintö valmistui 27.5.2013

Työryhmän mietinnön mukaan Helsingin ympäristökeskuksen asetta-
mia melutason rajoja ei koeta toiminnalle haitalliseksi. Ongelmaksi 
muodostuvat aikarajat ja niiden harkinnanvarainen ja toimijoiden kan-
nalta ennakoimaton ja usein liian myöhään tapahtuva päätöksenteko.

Mietinnössä todetaan, että kesän 2012 melua aiheuttavat tapahtumat 
sijoittuivat tasaisesti ympäri kaupunkia ja melupäätöksen määräyksiä 
rikkoneita konsertteja oli vuosina 2011–2012 neljä (missään konsertis-
sa ei ylitetty melutasoa vaan konsertit venyivät järjestäjästä riippumat-
tomista syistä puolesta tunnista tuntiin). Kuutoskaupungit (Helsinki, Es-
poo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu) ovat yrittäneet löytää hyviä yh-
teisiä toimintamalleja tapahtumien meluasioiden yhtenäistämisessä, 
mutta toistaiseksi niitä ei ole löydetty.

Melutyöryhmän mietinnön pohjalta kaupunginjohtaja päätti 16.4.2014 
kehottaa elinkeino-osastoa valmistelemaan kaupungin strategiaohjel-
massa 2013-2016 mainittua tapahtumapaikkojen konseptointia, mu-
kaan lukien suositeltavia melutaso- ja aikarajoja. Lisäksi kehotettiin val-
mistelemaan yhdessä ympäristökeskuksen kanssa esityksen suositel-
tavista aikarajojen joustovaihtoehdoista osana tapahtumapaikkakoh-
taista konseptointia siten, että ulkoilmakonserttien päättymisaika olisi 
lähtökohtaisesti arkisin klo 23.00 ja viikonloppuisin klo 24.00, yksipäi-
väisen tapahtuman oletusaikarajan ollessa klo 24.00. Tämä konsep-
tointityö on vireillä.

Asian valmistelu aloitteen johdosta

Kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
kaupunki aloittaa dialogin valtion kanssa, jossa se suosittaa Helsinkiä 
koskevan yöajan määritelmän olevan jatkossa arkisin klo 23-7 sekä 
perjantaina ja lauantaina klo 24-7.  Asiassa järjestettiin tapaaminen, 
jossa oli edustus valtion taholta ympäristöministeriöstä ja sosiaali- ja 
terveysministeriöstä ja kaupungin osalta kaupunginkanslian elinkeino- 
ja hallinto-osastolta sekä ympäristökeskuksesta ja kulttuurikeskukses-
ta. Ympäristöministeriön edustajan mukaan asiassa on lähinnä kyse 
ympäristönsuojelulain 118 §:n kohtuuttoman haitan (erityisen häiritse-
vän melun) tulkinnasta. Taustalla on naapuruussuhdelaki (26/1920), 
erityisesti sen 17 §, jonka mukaan arvioitaessa haitan kohtuuttomuutta 
on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, haitan muu tavanomai-
suus, haitan voimakkuus ja kesto, haitan syntymisen ajankohta sekä 
muut vastaavat seikat. Viime kädessä haitan kohtuuttomuus jää tuo-
mioistuimen harkittavaksi. Oikeuskäytännössä valitusten määrä korreloi 
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kohtuuttoman haitan kanssa. Konserttien osalta perusongelma on pie-
nitaajuiset äänet. Teknisiä keinoja haitan eliminoimiseksi on käytetty 
mm. satama-alueilla ikkunarakenteissa mutta tämä koskee pysyväm-
pää haittaa, ei yksittäisiä kertaluonteisia tapahtumia. Lisäksi koettu 
haitta korreloi ajan kanssa, mitä myöhempään melua aiheuttava tapah-
tuma jatkuu, sitä haitallisempana se koetaan.

Sosiaali- ja terveystoimen osalta asiaa tarkastellaan lähinnä terveys- ja 
terveydensuojeluasiana. Ratkaisut on kunnan terveydensuojeluviran-
omaisen tehtävänä. Taustalla on STM:n asumisterveysasetus 
(545/2015). Asetuksen 3 §:n mukaan terveyshaittaa on arvioitava koko-
naisuutena, jolloin huomioon otetaan altistumisen todennäköisyys, tois-
tuvuus, kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai poistaa haitta se-
kä poistamisesta aiheutuvat olosuhteet ja muut vastaavat tekijät. Ase-
tuksen 12 §:ssä säädetään asunnon ja muun oleskelutilan sisämelun 
päivä- ja yöajan keskiäänitasoista siten, että momentissa viitataan liit-
teen 2 (melun toimenpiderajat) taulukossa 1 oleviin toimenpiderajoihin. 
Pykälän 3 momentissa säädetään yöaikaisesta musiikkimelusta tai 
muusta vastaavasta, mahdollisesti unihäiriöitä aiheuttavasta melusta, 
joka erottuu selvästi taustamelusta. Tällaiseen meluun sovelletaan yh-
den tunnin keskiäänitasoa LAeq, 1h (klo 22-7), joka ei saisi ylittää 25 
dB niissä tiloissa, joissa nukutaan. Muulla vastaavalla, mahdollisesti 
unihäiriötä aiheuttavalla, melulla tarkoitetaan sellaista normaalista poik-
keavaa meluhaittaa, joka vaikeuttaa nukahtamista. Tällaisia meluhaitto-
ja voi syntyä esim. elokuvateatterin äänistä, joka sisältää informatiivisiä 
elementtejä tai esim. tuulivoimalan aiheuttamasta melusta, joka ei ole 
kapeakaistaista tai impulssimaista, mutta melun kokemisen ja haittavai-
kutuksen kannalta arvioitavissa yhtä haitalliseksi. Toimenpiderajan käy-
tön keskeisenä kriteerinä on se, että meluhaitta olisi taustamelusta sel-
västi erottuvaa, eli jatkuva hyväksyttävissä oleva taustamelu ei peittäisi 
sitä kuulumattomiin. Asetuksen yöajanmääritelmä (klo 22-7) koskee 
kaikkea melua niin em. musiikki- tai muuta vastaavaa melua kuin tek-
nisten laitteiden aiheuttamaa melua.  

Ympäristönsuojelulainsäädännössä yöajanmääritelmä ei sinänsä ole 
merkityksellinen, olennaista on haitan kohtuullisuus, jota arvioidaan 
haitan kärsijän näkökulmasta. Asumisterveysasetuksen mukaan ter-
veyshaitta on arvioitava kokonaisuutena siten, että altisteen toimenpi-
derajaa sovellettaessa on otettava huomioon altistumisen todennäköi-
syys, toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai pois-
taa haitta sekä poistamisesta aiheutuvat olosuhteet ja muut vastaavat 
tekijät. Asetuksen yöajan (klo 22-7) rajoitukset koskevat sekä musiikki-
melua ja muuta vastaavaa mahdollisesti unihäiriöitä aiheuttavaa melua 
että teknisten laitteiden aiheuttamaa melua.
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Tässä vaiheessa asian valmistelun tilanne tuotiin kaupunginhallituksen 
tietoon.

Toimenpiteenä ongelman ratkaisemiseksi kaupungin eri toimijoiden 
kesken pyritään löytämään tapahtumien järjestelyille ratkaisut ja peli-
säännöt, jotka tyydyttävät sekä tapahtumajärjestäjiä että asukkaita. Tä-
hän tapahtumapaikkakonseptointiin pyritään tapahtumapaikkojen tarve-
kartoituksella, jossa on mukana nykyiset, ns. vajaakäyttöiset, poistuvat 
ja uudet tarvittavat paikat. Tapahtumapaikkojen vuokrauskäytäntöjä py-
ritään yhdenmukaistamaan ja yhteen sovittamaan (ajat/paikat). Ympä-
ristökeskus valmistelee etukäteisohjeistuksen tapahtumajärjestäjille ja 
tapahtuma-alueiden vuokraajille. Toimenpiteet tehdään hyvissä ajoin 
ennen kesää 2016. Konseptointi käynnistetään tekemällä asukaskysely 
konserttien vaikutuksista tapahtuma-alueiden lähiasutukselle.

Asukaskysely

Syksyllä 2015 suoritettiin asukaskysely, jolla selvitettiin helsinkiläisten 
kokemuksia asuinalueen läheisyydessä järjestetyistä ulkoilmakonser-
teista sekä yleisiä asenteita ulkoilmakonserttien järjestämistä kohtaan. 
Lisäksi kysyttiin asukkaiden mielipidettä siitä, milloin ja kuinka usein 
konsertteja voitaisiin järjestää ja milloin niiden pitäisi loppua. Kysely 
kohdistettiin seuraaville viidelle alueelle, joissa ulkoilmakonsertteja oli 
järjestetty kesällä 2015: Olympiastadion, Kaisaniemi, Suvilahti, Tukku-
tori Teurastamo ja Kyläsaari. Kyselyalueet kattoivat kunkin tapahtuma-
alueen lähiympäristön asunnot kaikissa niissä ilmansuunnissa, joissa 
asuntoja on ja joihin melu pääsee leviämään esteettä. Vastaajat edusti-
vat helsinkiläisiä, joille ulkoilmakonserteista arveltiin olevan enemmän 
haittaa kuin kaupunkilaisille keskimäärin. Otoksen koko oli yhteensä 4 
921 henkilöä. Vastauksia saatiin kaikkiaan 1 837. Vastausaktiivisuus oli 
37,3 %. 

Suurin osa kyselyyn vastanneista suhtautui myönteisesti ulkoilmakon-
serttien järjestämiseen lähialueillaan, ja että konserteilla nähtiin olevan 
myönteisiä vaikutuksia sekä Helsingin kaupungille että asuinympäristöl-
le. Vastaajista peräti 85 % oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että 
ulkoilmakonsertit elävöittävät heidän kaupunginosaansa. Konserttien 
katsottiin myös parantavan kaupungin mainetta (80 % täysin tai osittain 
samaa mieltä) ja kaupunginosan mainetta (71 %). Konserttien järjestä-
misen katsottiin myös olevan hyvä asia kaupungin, kaupan ja palvelu-
jen talouden kannalta. 

Melun suuresti kiusalliseksi kokevia oli 17 % vastaajista. Kyläsaaren 
ympäristössä osuus oli 25 % ja seuraavaksi suurin Kaisaniemen ympä-
ristössä 20 %. Pienin melun suuresti kiusalliseksi kokevien osuus oli 
Tukkutorin- Teurastamon ympäristössä, 7 % vastaajista. 
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Konserteille soveltuvat päättymisajat

Vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa ulkoilmakonserttien sopivaan 
päättymisaikaan, erikseen viikonloppuisin perjantaisin ja lauantaisin se-
kä viikon muina iltoina. Viikonloppuisin noin 85 % hyväksyisi klo 23 asti 
kestävät konsertit ja noin 66 % klo 24 asti kestävät konsertit. Muina il-
toina (su-to) vastaavasti 89 % vastaajista hyväksyisi klo 22 asti kestä-
vät konsertit ja 64 % klo 23 jatkuvat. Henkilöt, joiden asuntoon sisään 
konserttiäänet kuuluvat ikkunoiden ja parvekeoven ollessa kiinni halua-
vat aikaisempaa päättymisaikaa kuin ne, joiden asuntoon äänet eivät 
kuulu lainkaan tai kuuluvat vain ikkunoiden tai parvekeoven ollessa au-
ki.

Ehdotetut päättymisajat eroavat myös tapahtumapaikoittain. Kaisanie-
men ympäristössä konserttien halutaan päättyvän aikaisemmin kuin 
keskimäärin ja toisaalta Tukkutorin- Teurastamon ja Suvilahden ympä-
ristössä hyväksytään hiukan myöhäisemmät päättymisajat. Myös vas-
taajien ikä vaikuttaa sopivaksi katsottuun päättymisaikaan. Nuoret salli-
vat pitempään kestäviä konsertteja kuin keski-ikäiset ja iäkkäämmät. 
Eri elämäntilanteissä olevat asukkaat suosivat erilaisia päättymisaikoja. 
Eläkkeellä tai perhevapaalla olevat suosivat aikaisempia päättymisaiko-
ja kuin muut ryhmät. 

Sopiva konserttimäärä

Vastaajia pyydettiin kertomaan, kuinka usein konsertteja voitaisiin jär-
jestää, jos ne päättyvät edellisessä kysymyksessä valittuun kellonai-
kaan. Vastanneista enemmistö, 62 %, olisi valmis lisäämään konsertte-
ja kesäsesongin aikana touko- syyskuussa. Myönteisimmin lisäykseen 
suhtauduttiin Olympiastadionin ja kielteisimmin Kyläsaaren ympäristös-
sä. Kaikkein kielteisimmin konserttien lisäämiseen suhtautuivat ne, joi-
den asuntoon konserttiäänet kuuluivat ikkunoiden ja parvekeoven olles-
sa kiinni ja suuresti meluherkiksi itsensä kokevat. Useampien mielestä 
konsertteja voitaisiin järjestää joka toinen viikonloppu tai kerran kuu-
dessa. Myös joka viikonloppu sai melko suuren kannattajia. Vastaajista 
30 % esitti konserttia yhteensä viikonloppuna kuukausittain, 33 % olisi 
valmis kahteen konserttiviikonloppuun kuukausittain ja 18 % esitti kon-
serttia joka viikonloppu. Tämän perusteella kerran kuukaudessa järjes-
tettävät konsertit hyväksyisi 81 % vastaajista. Noin puolet hyväksyisi jo-
ka toinen viikonloppu järjestettävät konsertit.

Kesän 2016 tapahtumat ja melu

Kesällä 2016 järjestettiin 11 suurta ulkoilmakonserttitapahtumaa, jotka 
päättyivät klo 22 jälkeen, tapahtumapäiviä oli yhteensä 17. Isojen ul-
koilmatapahtumien lisäksi Helsingissä järjestetään vuosittain noin 60 
meluilmoitusvelvollista pienempää tapahtumaa, jotka päättyvät viimeis-
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tään klo 22. Eniten konsertteja oli Suvilahdessa ja Kaisaniemessä. Kai-
saniemeen sijoittui myös tapahtumia, jotka todennäköisesti olisi järjes-
tetty Olympiastadionilla, jos se ei olisi ollut remontissa. Myös Kyläsaa-
ressa ja Tukkutorilla järjestettiin konsertteja, jotka päättyivät myöhään. 
Hietaniemessä ja Kaivopuistossa ei konsertteja järjestetty.

Uudet käyttöönotetut päättymisaikalinjaukset

Keväällä 2016 otettiin käyttöön uudet tapahtumapaikkojen konserttien 
päättymislinjaukset, jotka tuotiin kaupunginhallitukselle tiedoksi. Ne pe-
rustuvat syksyllä 2015 tehtyyn asukaskyselyyn, joka oli kohdistettu ta-
pahtumapaikkojen lähiasutukselle eli eniten musiikkimelulle altistuville 
asukkaille. Kyselyn mukaan suurin osa asukkaista piti sopivana ulkoil-
makonserttien päättymisaikana arkisin klo 23 tai viikonloppuisin klo 24, 
jos tällaisia tapahtumia on korkeintaan noin kerran kuukaudessa. 

Ympäristökeskuksen tammikuussa 2016 julkaisemissa linjauksissa 
käytetyimmille tapahtumapaikoille on määritelty klo 23 tai 24 päättyvien 
tapahtumapäivien enimmäismäärä ottaen huomioon kyselyn tulokset 
sekä kohteen sijaintitekijät. 

Tapahtumapaikkojen vuokraajia on yhteistyössä kaupunginkanslian 
kanssa ohjeistettu priorisoimaan vuokrauspäätöksissään ne tapahtu-
mat, jotka nämä myöhäisemmät päättymisajat saavat. Ympäristökes-
kus valmistelee meluilmoituksista tehtävät päätökset näiden priorisoin-
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tien mukaan. Muussa tapauksessa toimitaan ilmoitusten saapumisjär-
jestyksen mukaan. Konsertit pyritään suunnittelemaan siten, että häiriö 
kohdistuu eri konserteissa eri alueille. 

Palautteet klo 22 jälkeen päättyneistä konserteista

Melupalautteita myöhäisistä konserteista tuli kesällä 2016 yhteensä 
291 kpl, kun edellisenä vuotena palautemäärä oli 436 kpl.

Suurimmassa osassa palautteita kiinnitettiin huomiota äänen voimak-
kuuteen, bassoääniin, myöhäiseen päättymisaikaan, tiedotuksen puut-
teeseen ja äänen kulkeutumiseen kauas. Weekendistä tuli palautetta 
laajalta alueelta Itä-Helsingistä (Herttoniemi, Herttoniemenranta, Kulo-
saari, Roihuvuori, Itäkeskus, Marjaniemi, Laajasalo, Vuosaari, Kontula, 
Myllypuro). Eniten valitettiin bassoäänien kantautumisesta sisätiloihin 
asti. Palautteissa kiinnitettiin huomiota myös meluisten konserttien kes-
kittymisestä lähekkäisille  tapahtumapaikoille ja painottumisesta ajalli-
sesti elokuulle.

Kokemukset päättymisaikalinjauksista

Meluilmoituspäätökset voitiin keväällä 2016 tehdä aiempaa aikaisem-
min, kun päättymisaikalinjaus oli tiedossa. Päättymisajoista saatiin so-
vittua hyvin vuokraajien priorisoitua myöhemmät tapahtumat. Myös tie-
dotus tehdyistä päätöksistä voitiin hoitaa aikaisemmin ja kootummin 
kuin edellisvuosina.

Melupalautteiden määrä tapahtumissa, joista viime vuonna tuli eniten 
palautteita (Weekend, Flow) laski, vaikkakin se näissä kahdessa oli sel-
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västi muita tapahtumia suurempi. Weekendin palautemäärä oli edel-
leen selvästi korkein: viime vuonna 345 palautetta, tänä vuonna 223.

Muilla tapahtumapaikoilla palautteita tuli alle 10 kpl tapahtumaa kohti.  
Viimeistään klo 22 päättyneistä tapahtumista tuli vain muutamia melu-
palautteita.

Kaikki konsertit päättyivät meluilmoituspäätösten mukaisesti. Yhdessä 
konsertissa tapahtumajärjestäjä ei hoitanut tiedotusta määräysten mu-
kaisesti ja kolmessa konsertissa ylitettiin melutasoraja.

Hernesaarenrannan uudella ravintola-alueella järjestettiin kesällä 2016 
neljä isompaa ja myöhäisempää konserttia ja noin parikymmentä live-
esitystä taustamusiikin ohella. Ravintolamelulle on tehty terveydensuo-
jelulain mukainen päätös ja live-esityksille sekä isoille konserteille ym-
päristönsuojelulain mukainen meluilmoituspäätös. Palautteita musiikki-
melusta on tullut pitkin kesää yhteensä noin 60 kpl.

Tukkutorilla on ravintolatoimintaa, viikkotapahtumia ja isoja ulkoilma-
konsertteja. Palautteita on tullut yhteensä 9 kpl. Niissä on kiinnitetty 
huomiota sekä konserttien että alueen muun toiminnan aiheuttamiin 
meluhäiriöihin.

Kallio Block Partysta on tullut sekä melu- että roskaantumispalautteita 
ja Huvilateltan konserteista kaksi melupalautetta.

Joitakin palautteita on tullut myös tapahtumista, joista ei ole tehty me-
luilmoitusta: Kansalaispuisto, Rantakesä.

Ympäristökeskuksen ja kaupunginkanslian elinkeino-osaston mukaan 
päättymisaikalinjaukset ovat toimineet varsin hyvin. Päättymisajoista 
saatiin sovittua hyvin, vuokranantajat priorisoivat tapahtumia. Elinkeino-
osaston mukaan tapahtumajärjestäjiltä on tullut erittäin myönteistä pa-
lautetta pidennetyistä ajoista, varsin taloudellisesti niillä on ollut suuri 
merkitys.

Päätelmiä kesää 2017 ajatellen

Talvella 2016 käyttöön otetuilla päättymisaikalinjauksilla on tarkoitus 
jatkaa myös vuonna 2017 ja tilannetta tarkastellaan uudelleen kesän 
2017 jälkeen. 

Meluilmoituspäätöksissä tapahtumajärjestäjiä on velvoitettu tiedotta-
maan konserteista aiempaa laajemmalle alueelle, jotta ympäristön 
asukkaat osaisivat varautua paremmin tapahtuman tuottamiin mahdolli-
siin häiriöihin. Tapahtumajärjestäjien toimesta tapahtuvaa tiedottamista 
laajennettiin kesällä 2016 myös asukasyhdistyksille. Lisäksi ympäristö-
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keskus lisäsi omaa tiedottamistaan ulkoilmakonserttien meluilmoitus-
päätöksistä ja päättymisaikalinjauksista omilla verkkosivuillaan.

Tiedottamista on tarpeen edelleen kehittää ja laajentaa, koska melupa-
lautteita tulee eniten varsinaisten tapahtumien tiedotusalueiden ulko-
puolelta. Tässä tulisi nostaa myös kaupungin omaa roolia. Kaupungin 
hallintokuntien sisäisessä yhteistyössä tulisi sopia tarvittavat viestinnän 
kehittämistoimet.

Tapahtumaprosessin sujuvuuden ja konserttien päättymisaikalinjausten 
toimivuuden kannalta on edelleen tärkeää, että vuokraajatahot huoleh-
tivat myöhäisemmät päättymisajat saavien alueiden vuokrauksista kau-
pungin priorisointien mukaan yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa.

Tapahtumapaikkakonseptointi

Meneillään olevalla tapahtumapaikkakonseptoinnilla pyritään paranta-
maan tapahtumajärjestäjien palvelemista. Pyrkimyksenä on luoda yh-
teiset pelisäännöt, tapahtumapaikkakortit, joihin on koottu eri tahojen 
ohjeistus. Tapahtumien järjestämistä ja sijoittumista pyritään koordinoi-
maan aiempaa paremmin tapahtumien mahdollistamiseksi ja tapahtu-
mista aiheutuvan häiriytymisen ehkäisemiseksi. Tiedottamista pyritään 
tehostamaan ja parantamaan, sillä häiriön kokemisen kannalta enna-
kolta tapahtuvalla tiedottamisella on suuri merkitys. Itsenäisyyden juh-
lavuonna 2017 tapahtumia tulee olemaan aiempaa enemmän ja näin 
ollen myös tapahtumista tullaan tiedottamaan enemmän.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Muttilainen Sami valtuustoaloite Kvsto 14.1.2015 asia 24
2 Ulkoilmakonserttien vaikutukset -asukaskysely 2015.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 01.02.2017 § 68

HEL 2015-000526 T 00 00 03
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Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

18.01.2017 Pöydälle

30.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 21.11.2016 § 1038

HEL 2015-000526 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

14.11.2016 Pöydälle

11.05.2015 Palautettiin

04.05.2015 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

timo.linden(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 24.03.2015 § 121

HEL 2015-000526 T 00 00 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
Sami Muttilaisen valtuustoaloitteesta ulkoilmakonserttien päättymisajan 
pidentämisestä.
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Kaupungin strategian mukaan Helsingin tavoitteena on olla hauska ja 
toimiva tapahtumakaupunki. Yhtenä osana tähän kuuluvat erilaiset kau-
punkia elävöittävät tapahtumat. Myös ympäristölautakunta tukee toi-
minnallaan tätä tavoitetta huomioiden sekä tapahtumien järjestäjät ja 
asiakkaat että myös muut kaupunkilaiset.  

Ympäristökeskukseen tulee vuosittain noin 200 - 250 meluilmoitusta, 
joista 70 - 80 koskee erilaisten ulkoilmatapahtumien melua.  Kaikille ta-
pahtumille on valmisteltu myönteinen päätös. Päättymisaikaa on rajoi-
tettu vain hyvin harvoin. Tällöin perusteena on ollut myöhään yöhön jat-
kuvaksi suunniteltu monipäiväinen ulkoilmakonsertti. Ympäristökeskuk-
sen noudattama, useiden vuosien aikana muotoutunut toimintalinja on 
osoittautunut toimivaksi kompromissiksi, jolla turvataan kaikille kaupun-
kilaisille viihtyisä ympäristö. Jatkossa on kuitenkin kiinnitettävä erityis-
huomiota siihen, ettei kaupunkikulttuuria rajoiteta liiaksi yksittäisten va-
litusten perusteella, vaan päätöksissä huomioidaan kaupungin kokonai-
setu.

Kaupunginkanslia on käynnistämässä tapahtumapaikkojen konseptoin-
tiin tähtäävää projektia. Ympäristölautakunta pitää tärkeänä, että niin 
tapahtumajärjestäjiä kuin asukkaita voidaan jatkossa palvella tapahtu-
ma-asioissa nykyistä paremmin ja ennakoitavammin.

Meluilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan tapahtumajärjestäjien tulee teh-
dä kirjallinen ilmoitus eli meluilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle 
erityisen häiritsevää melua aiheuttavista tilaisuuksista kuten konserteis-
ta ja muista ulkoilmatapahtumista, joissa esitetään äänentoistoa edel-
lyttävää musiikkia. Lain 122 §:n mukaan ympäristönsuojeluviranomai-
sen on tehtävä ilmoituksen johdosta päätös, jossa tarvittaessa anne-
taan meluhaittojen torjuntaa koskevia määräyksiä. Määräykset voivat
koskea esimerkiksi päättymisaikoja, sallittuja melutasoja ja melumit-
tausten järjestämistä. Tapahtumien meluvalvonta perustuu ympäristön-
suojelulakiin ja kaupunginvaltuuston hyväksymiin, 
ympäristönsuojelulain nojalla annettuihin ympäristönsuojelumääräyk-
siin. Lisäksi päätösvalmistelussa
huomioidaan Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut konserttien päät-
tymisajoista.

Ulkoilmatapahtumien päättymisajat Helsingissä

Helsingin ympäristökeskus noudattaa erityisen häiritsevää melua ai-
heuttavien tilapäisten tapahtumien melun aikarajoituksissa pääsääntöä, 
jonka mukaan useampipäiväisten ulkoilmatapahtumien on
päätyttävä viimeistään kello 22.00. Tämä yöajan alkamisen raja poh-
jautuu valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista (993/1992) 
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ja sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysoppaassa (2003:1) käy-
tettyyn yöajan määrittelyyn. Yksipäiväinen tapahtuma voi kestää kello 
23.00 asti.

Tästä pääsäännöstä voidaan poiketa tapahtumapaikkakohtaisen har-
kinnan perusteella ottaen huomioon muun muassa muiden tapahtu-
mien määrä, kesto ja ajoitus alueella ja sen lähiympäristössä
sekä melun leviämisolosuhteet konserttipaikalla. Poikkeuksia on sallittu 
pääsääntöisesti yksi tapahtumapaikkaa kohden. Ympäristökeskuksen 
kokemuksen mukaan tätä linjaa noudattamalla on voitu pitää naapurus-
tolle aiheutuvat meluhaitat kohtuullisina. Ympäristökeskuksen tietojen 
mukaan muissa Pohjoismaissa ja Euroopan maissa konserttien päätty-
misajat vastaavat varsin hyvin Helsingin päättymisaikoja.

Ympäristölautakunta toteaa, että päättymisajalla on kaikkein suurin 
merkitys konserttimelun häiritsevyyteen. Häiritsevyys kasvaa mitä myö-
hempään konsertti jatkuu. Ympäristökeskuksen saaman asukaspalaut-
teen perusteella musiikkimelun aiheuttama häiriö kasvaa merkittävästi 
kello 22.00 jälkeen. Toisaalta on huomioitava asiakaspalautteen edus-
tavuus verrattuna musiikkitapahtumien kävijäjoukkoon ja kaupungin 
saamaan kokonaishyötyyn. Kaupunkitapahtumat ovat osa viihtyisää 
kaupunkikulttuuria, ja ne kuuluvat kaupunkiasumiseen, eikä ympäristö-
keskus voi varmistaa täyttä hiljaisuutta kaupungissa myöskään yöai-
kaan. 

Tapahtumapaikkakonseptointi

Helsingin keskeisimpien tapahtumapaikkojen konseptointi on käynnis-
tymässä kaupunginkanslian koordinoimana. Konseptoinnin tavoitteena 
on osoittaa tapahtumille ja niiden kohderyhmille sopivat
tapahtumapaikat. Lisäksi konseptoinnin tavoitteena on muun muassa 
tiedottamisen ja viestinnän kehittäminen sekä ympäristöasioiden huo-
mioimisen vahvistaminen.

Ympäristölautakunta toteaa, että tapahtumapaikkakonseptoinnissa olisi 
tarpeen määritellä tapahtumien vuosittainen enimmäismäärä, ohjeelli-
set päättymisajat, mahdolliset hiljaiset ajanjaksot ja suunnitelma
asukkaiden tiedottamisesta. Tämä parantaisi meluilmoituspäätösten 
ennakoitavuutta ja palvelisi tapahtumanjärjestäjiä, alueiden vuokraajia 
ja asukkaita parhaiten. Samalla asukkaiden kokema meluhaitta piene-
nisi, kun tapahtumapaikan toiminta suunniteltaisiin ja sovitettaisiin ym-
päristömelu huomioon ottaen ja naapureille etukäteen tiedottaen. En-
nakkotiedon lisäksi olisi tärkeää järjestää asukkaille mahdollisuus pa-
lautteenantoon. Konseptoinnin toimivuus voitaisiin jokaisen tapahtuma-
kauden jälkeen arvioida ja tarkistaa seuraavaa vuotta varten.
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Konseptoinnin avulla tapahtumia voitaisiin mahdollisesti hajauttaa 
useammalle alueelle mukaan lukien keskustan ulkopuoliset alueet. Kun 
tapahtumapaikkoja olisi enemmän, olisi mahdollista järjestää nykyistä 
enemmän pidempään kestäviä konsertteja.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus pyytää ympäristölautakunnalta lausuntoa Sami Mutti-
laisen valtuustoaloitteesta ulkoilmakonserttien päättymisajan pidentä-
misestä siten, että soittoaika olisi sunnuntaista torstaihin kello 23.00 se-
kä perjantaisin ja lauantaisin kello 24.00. Aloitteen mukaan muissa 
Pohjoismaissa ja Tallinnassa meluluvat ovat tuntia tai kahta pidemmät, 
ja myös muun Euroopan mittakaavassa Helsingissä ollaan kaukana pe-
rässä. Lisäksi aloitteen mukaan muissa Suomen kaupungeissa rajoi-
tukset ovat suopeammat. Tapahtumat elävöittävät, lisäävät kaupungin 
houkuttelevuutta ja kansainvälistä tunnettavuutta.

Käsittely

24.03.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Alviina Alametsä: Lisäysehdotus kappaleen kolme (3) loppuun: "Jatkos-
sa on kuitenkin kiinnitettävä erityishuomiota siihen, ettei kaupunkikult-
tuuria rajoiteta liiaksi yksittäisten valitusten perusteella, vaan päätöksis-
sä huomioidaan kaupungin kokonaisetu.”

Kannattajat: Joona Haavisto

Vastaehdotus:
Alviina Alametsä: Poistetaan kappaleesta 7 (7):  “Ympäristökeskuksen 
tietojen mukaan muissa Pohjoismaissa ja Euroopan maissa konserttien 
päättymisajat vastaavat varsin hyvin Helsingin päättymisaikoja.”

Kannattajat: Joona Haavisto

Vastaehdotus:
Alviina Alametsä: Poistetaan kappaleesta 8 (8): Yöaikainen melu voi 
häiritä nukkumista. Eniten melu haittaa vanhuksia, sairaita ja lapsiper-
heitä.

Kannattajat: Joona Haavisto

Vastaehdotus:
Alviina Alametsä: Lisäysehdotus kappaleen 8 loppuun: "Toisaalta on 
huomioitava asiakaspalautteen edustavuus verrattuna musiikkitapahtu-
mien kävijäjoukkoon ja kaupungin saamaan kokonaishyötyyn. Kaupun-
kitapahtumat ovat osa viihtyisää kaupunkikulttuuria, ja ne kuuluvat kau-
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punkiasumiseen, eikä ympäristökeskus voi varmistaa täyttä hiljaisuutta 
kaupungissa myöskään yöaikaan."

Kannattajat: Joona Haavisto

Vastaehdotus:
Alviina Alametsä: Lisäysehdotus uudeksi kappaleeksi kappaleen 8 jäl-
keen: "Kaupungissa melurajat ovat ohjeellisia, sillä jo esimerkiksi liiken-
ne ja ravintolat aiheuttavat hankalasti kontrolloitavaa kaupunkimelua. 
Myös muut kuin musiikkitapahtumat saattavat aiheuttaa kaupungissa 
huomattavaa melua etenkin kesäisin yöaikaan. "

Kannattajat: Joona Haavisto

Vastaehdotus:
Alviina Alametsä: Lisäysehdotus uudeksi kappaleeksi kappaleen 8 jäl-
keen: "Ympäristökeskuksen tavoitteena onkin edistää neuvottelukult-
tuuria ja dialogia tapahtumanjärjestäjien ja asukkaiden kesken. Asuk-
kaiden varautumista meluisiin tapahtumiin helpottaa etukäteen niistä 
saatava mahdollisimman tarkka tieto. Tavoitteena on sekä kuunnella 
kaupunkilaisia ja ohjata heitä keskusteluun tapahtumanjärjestäjien 
kanssa, että mahdollistaa kaupunkitapahtumien järjestäminen jatkossa-
kin - myös yöaikaan."

Kannattajat: Joona Haavisto

Esittelijä jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Perustelu: "Jätän eriävän 
mielipiteen, koska ratkaisu johtaa virheelliseen lain tulkintaan ja on oi-
keuskäytännön vastainen."

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäysehdotus kappaleen kolme (3) loppuun: "Jatkossa on 
kuitenkin kiinnitettävä erityishuomiota siihen, ettei kaupunkikulttuuria 
rajoiteta liiaksi yksittäisten valitusten perusteella, vaan päätöksissä 
huomioidaan kaupungin kokonaisetu.”

Jaa-äänet: 2
Miriikka Laakkonen, Anita Vihervaara

Ei-äänet: 6
Alviina Alametsä, Joona Haavisto, Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio, 
Timo Pyhälahti, Leo Stranius

Tyhjä: 1
Timo Latikka
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2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kappaleesta 7 (7):  “Ympäristökeskuksen tieto-
jen mukaan muissa Pohjoismaissa ja Euroopan maissa konserttien 
päättymisajat vastaavat varsin hyvin Helsingin päättymisaikoja.”

Jaa-äänet: 6
Miriikka Laakkonen, Timo Latikka, Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio, 
Leo Stranius, Anita Vihervaara

Ei-äänet: 3
Alviina Alametsä, Joona Haavisto, Timo Pyhälahti

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kappaleesta 8 (8): Yöaikainen melu voi häiritä 
nukkumista. Eniten melu haittaa vanhuksia, sairaita ja lapsiperheitä.

Jaa-äänet: 4
Miriikka Laakkonen, Timo Latikka, Leo Stranius, Anita Vihervaara

Ei-äänet: 5
Alviina Alametsä, Joona Haavisto, Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio, 
Timo Pyhälahti

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäysehdotus kappaleen 8 loppuun: "Toisaalta on huo-
mioitava asiakaspalautteen edustavuus verrattuna musiikkitapahtumien 
kävijäjoukkoon ja kaupungin saamaan kokonaishyötyyn. Kaupunkita-
pahtumat ovat osa viihtyisää kaupunkikulttuuria, ja ne kuuluvat kaupun-
kiasumiseen, eikä ympäristökeskus voi varmistaa täyttä hiljaisuutta 
kaupungissa myöskään yöaikaan."

Jaa-äänet: 3
Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio, Anita Vihervaara

Ei-äänet: 5
Alviina Alametsä, Joona Haavisto, Miriikka Laakkonen, Timo Pyhälahti, 
Leo Stranius

Tyhjä: 1
Timo Latikka

5 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäysehdotus uudeksi kappaleeksi kappaleen 8 jälkeen: 
"Kaupungissa melurajat ovat ohjeellisia, sillä jo esimerkiksi liikenne ja 
ravintolat aiheuttavat hankalasti kontrolloitavaa kaupunkimelua. Myös 
muut kuin musiikkitapahtumat saattavat aiheuttaa kaupungissa huo-
mattavaa melua etenkin kesäisin yöaikaan. "

Jaa-äänet: 5
Miriikka Laakkonen, Timo Latikka, Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio, 
Anita Vihervaara

Ei-äänet: 4
Alviina Alametsä, Joona Haavisto, Timo Pyhälahti, Leo Stranius

6 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäysehdotus uudeksi kappaleeksi kappaleen 8 jälkeen: 
"Ympäristökeskuksen tavoitteena onkin edistää neuvottelukulttuuria ja 
dialogia tapahtumanjärjestäjien ja asukkaiden kesken. Asukkaiden va-
rautumista meluisiin tapahtumiin helpottaa etukäteen niistä saatava 
mahdollisimman tarkka tieto. Tavoitteena on sekä kuunnella kaupunki-
laisia ja ohjata heitä keskusteluun tapahtumanjärjestäjien kanssa, että 
mahdollistaa kaupunkitapahtumien järjestäminen jatkossakin - myös 
yöaikaan."

Jaa-äänet: 5
Miriikka Laakkonen, Timo Latikka, Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio, 
Anita Vihervaara

Ei-äänet: 4
Alviina Alametsä, Joona Haavisto, Timo Pyhälahti, Leo Stranius

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Tanja Rajamäki, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32008

tanja.rajamaki(a)hel.fi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 03.03.2015 § 29

HEL 2015-000526 T 00 00 03

Lausunto
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Kulttuuri- ja kirjastolautakunta antoi aloitteesta seuraavan lausunnon:

Aloitteessa otetaan kantaa Helsingin pitkäaikaiseen keskusteluun kon-
serttien melusta. Tässä keskustelussa kulttuurikeskus on aina edusta-
nut nykykäytäntöä sallivampaa kantaa.

Aloitteessa esitetyt uudet kellonaikarajat ovat hyvin samansuuntaisia 
kuin kaupunginjohtajan 28.11.2012 asettaman melutyöryhmän mietin-
nössä mainitut. Nämä kellonaikarajat mahdollistaisivat kaupungissa 
omaehtoisesti syntyvän tapahtumakannan toiminnan nykyistä selvästi 
paremmin sekä palauttaisivat Helsingin kansainvälisten tapahtumien 
suhteen kilpailukykyiseksi tapahtumapaikaksi. Esitetyt kellonaikarajat 
eivät tosiasiallisesti hankaloita monenkaan asukkaan elämää.

Helsingin tapahtumakanta on melko tasaisesti levittynyt. Vaikka tapah-
tumia on paljon, eivät ne useinkaan häiritse samoja asukkaita. Olym-
piastadionin melu ei kanna siihen osaan Töölöä, jota Hietaniemen ran-
nan konsertti häiritsee ja toisaalla Kalasataman kentän ja Suvilahden 
tapahtumien melut eivät nekään risteä. Suurimmassa osassa vakiintu-
neita tapahtumapaikkoja on yksi tai kaksi tapahtumaa vuodessa. Hel-
singin ainoa ensisijaisesti tapahtumille suunniteltu alue on Suvilahden 
kenttä, jonka tasaisuuden ansiosta alueelta kantautuva melu lähes 
poikkeuksetta leviää eri suuntaan kuin edellisen tapahtuman, kun lavo-
jen suuntaus on joka tapahtumassa erilainen.

Asioista päättävä elin - ympäristökeskus - on asiassa lupaviranomai-
nen. Poliittinen tahto näkyy ympäristönsuojelumääräysten sanamuo-
doissa, joita tässä aloitteessa esitetään muutettaviksi. Tulee muistaa, 
että harkintaa voi käyttää nykyistä selvästi enemmän. Ei ole lakia tai di-
rektiiviä, joka sanelisi mikä on yöaikaisen melun korkein sallittu desibe-
litaso. Muiden kaupunkien lupakäytännöt osoittavat, että halutessaan 
viranomainen voi käyttää kokonaisharkintaa, joka johtaa aloitteen mu-
kaisiin soittoaikarajoituksiin. Helsingin nykykäytännöt ovat tiukat ja näin 
ollen rajoittavat Helsingin kehittymistä nykyistä monipuolisemmaksi ja 
elävämmäksi kulttuurikaupungiksi.

On aiheellista todeta, että esitetty muutos lupakäytäntöihin ei aiheuta 
lainkaan kustannuksia Helsingille. Mikäli se johtaa menestyksekkääm-
piin tapahtumiin, luo se työllisyyttä ja yritysten elinvoimaisuutta.

Käsittely

03.03.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Juha-Pekka Väisänen: Esitän viiden kappaleen alkua muutettavaksi. 
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Poistetaan ajatus poliittisen linjauksen vaikeudesta. Viides kappale 
muutetaan alkamaan seuraavasti:

"Asioista päättävä elin - ympäristökeskus - on asiassa lupaviranomai-
nen. Poliittinen tahto näkyy ympäristönsuojelumääräysten sanamuo-
doissa, joita tässä aloitteessa esitetään muutettaviksi. Tulee muistaa, 
että harkintaa voi käyttää nykyistä selvästi enemmän. .."

Kannattajat: Risto Kolanen

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimieleisesti.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Stuba Nikula

Lisätiedot
Stuba Nikula, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 37000

stuba.nikula(a)hel.fi
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§ 107
Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite Haaganpuron ja sen taimen-
kannan elvyttämisestä

HEL 2016-007253 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

Valtuutettu Thomas Wallgren ehdotti valtuutettu Sara Paavolaisen kan-
nattamana, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupun-
ginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten että Haaganpuron ala-
juoksun padon purkaminen otetaan tänä vuonna toteutettavaksi. Sa-
malla valtuusto kiirehtii koko Haaga-Maunulanpuron säilyttämisen ja 
ennallistamisen suunnittelua.

10 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Valtuusto palauttaa asian uuteen valmisteluun siten että 
Haaganpuron alajuoksun padon purkaminen otetaan tänä vuonna to-
teutettavaksi. Samalla valtuusto kiirehtii koko Haaga-Maunulanpuron 
säilyttämisen ja ennallistamisen suunnittelua.

Jaa-äänet: 18
Hennariikka Andersson, Mika Ebeling, Matti Enroth, Fatbardhe Hete-
maj, Nuutti Hyttinen, Helena Kantola, Kauko Koskinen, Heimo Laakso-
nen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, 
Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wil-
le Rydman, Pertti Villo

Ei-äänet: 52
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, 
Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Laura Finne-Elonen, Yrjö Ha-
kanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Veronica Hertzberg, Mari Ho-
lopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Ville Jalo-
vaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, 
Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laani-
nen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Mutti-
lainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, 
Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa 
Puhakka, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Tomi 
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Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi 
Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna 
Vuorjoki, Ville Ylikahri

Tyhjä: 5
Arja Karhuvaara, Terhi Koulumies, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, 
Kaarin Taipale

Poissa: 10
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Rene Hursti, 
Seppo Kanerva, Emma Kari, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Nasima 
Razmyar, Ulla-Marja Urho

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uu-
delleen valmisteltavaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Thomas Wallgren ja 27 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että Haaganpurolle laaditaan toimenpidesuunnitelma puron 
alajuoksun ennallistamiseksi ja taimenkannan elvyttämiseksi.

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, että aloittees-
sa esitetty toimenpide Haaganpuron kunnostamiseksi kalojen kululle 
sopivaksi mm. patorakennelmaa muuttamalla on 2007 valmistuneen 
Helsingin pienvesiohjelman mukainen toimenpide, jota ei kuitenkaan 
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ole tähän mennessä toteutettu. Haaganpuroa on viimeksi kunnostettu 
vuonna 2010 poistamalla kasvillisuutta ja kiintoainesta.

Haaganpuron kunnostamisen tavoite on nostettu esiin kaupunkisuun-
nittelulautakunnan päätöksessä 14.6.2016 Helsingin yleiskaavasta. 
Lautakunta päätti todeta jatkovalmistelussa varmistettavan, että Haa-
ganpuron arvokas taimenkanta säilyy. Uusi yleiskaava, aluetta koskeva 
voimassa oleva asemakaava sekä vireillä oleva asemakaavan muutos 
mahdollistavat Haaganpuron Vihdintien ja meren välisen osuuden pa-
rantamisen.

Rakennusvirasto laatii parhaillaan Haaganpuron alueelle hulevesiselvi-
tystä, jossa tarkastellaan myös purossa olevan padon madaltamisen ja 
avaamisen vaikutuksia tulvien hallintaan ja kalaston elinolosuhteiden 
parantamiseen. Kaupunkisuunnitteluvirastossa käynnissä olevassa Ha-
kamäentie - Kehä I hulevesi- ja perustamistapaselvityksessä, joka liittyy 
Hämeenlinnanväylän bulevarditarkasteluun, Haaganpuron merkittävyys 
ja taimenten elinolosuhteiden turvaaminen otetaan suunnittelussa huo-
mioon.

Kaupunginhallitus toteaa, että kokonaisvaltaisen suunnitelman tekemi-
nen Haaganpuron kunnostamisesta on kannatettavaa. Itse kunnostus-
hanketta ei ole voitu ottaa vuoden 2017 talousarvioehdotukseen sisäl-
tyvään vuosien 2017 – 2026 investointiohjelmaan.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 01.02.2017 § 70

HEL 2016-007253 T 00 00 03
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Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

18.01.2017 Pöydälle

30.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 988

HEL 2016-007253 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.09.2016 § 285

HEL 2016-007253 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle 
valtuustoaloitteesta, joka koskee Haaganpuron ja sen taimenkannan el-
vyttämistä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää hyvänä esitystä Haaganpuron ala-
juoksua koskevan toimenpidesuunnitelman laatimisesta.

Haaganpuron suulle on 1980-luvulla rakennettu betoninen kynnysra-
kenne, jolla vesipinta pidetään puistoalueella maisemallisesti halutussa 
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tasossa. Kynnys on rakennettu niin, että puistoalueella veden pinta on 
lähes tasavedessä. 

Vuonna 2007 valmistuneessa Helsingin pienvesiohjelmassa on esitetty 
toimenpiteeksi puron suun patorakennelman muuttamista kalojen kulul-
le sopivaksi jakamalla pudotuskorkeutta pidemmälle matkalle koskimai-
seksi kiveämällä, jolloin taimenen kutu- ja poikastuotantohabitaatti li-
sääntyy. Toimenpide-ehdotusta ei ole toteutettu. Aloitteessa kunnostet-
tavaksi ehdotetulta puron osalta on kuitenkin poistettu kiintoainesta ja 
uomaan kertynyttä kasvillisuutta viimeksi vuonna 2010 Uudenmaan 
ympäristökeskuksen tekemän suunnitelman mukaan. Silloin myös le-
vennettiin padon harjassa olevaa aukkoa virtausolosuhteidenparanta-
miseksi ja tulvien pienentämiseksi. Muutoksella parannettiin hiukan ka-
laston vaellusmahdollisuuksia padon yläpuolisille alueille. Liikuntaviras-
ton lausunnon mukaan purossa on elinvoimainen paikallinen taimen-
kanta.

Yleisten töiden lautakunnan lausunnon mukaan kalojen nousua puroon 
helpottava pohjapadon alentaminen tai poistaminen voi väärintoteutet-
tuna alentaa vedenpintaa liian matalaksi kaloille. Riskinä on myös meri-
veden nouseminen purouomaan silloin kun meriveden pinta on korkeal-
la. Puiston viereisten korttelialueiden geotekninen stabiliteetti on otetta-
va huomioon. Veden pinnan lasku voi aiheuttaa uoman reunojen vaka-
vuuden heikkenemistä. Uoman muotoilua esimerkiksi tulvatasantein 
hankaloittaa se, että uoma on perustettu osittain hirsiarinarakenteelle.

Yleiskaavassa 2002 aloitteessa esitetty meren ja Vihdintien välinen 
alue Haaganpurosta on osoitettu kaupunkipuiston alueeksi ja valmis-
teilla olevassa yleiskaavaehdotuksessa virkistys- ja viheralueeksi. Voi-
massa olevassa asemakaavassa Haaganpuro on osoitettu puisto- ja 
vesialueeksi. 

Vireillä olevassa Pikku-Huopalahden pohjoisosan asemakaavan muu-
toksessa on tehty Pikku-Huopalahden pohjoisosan hulevesiselvitys. 
Purolle on esitetty linjauksen muutosta, jolloin se mahdollistaa putkite-
tun osuuden muuttamisen avouomaksi.

Lisäksi rakennusvirastossa on tehty koko Haaganpuron valuma-alueen 
hulevesiselvitys, joka on otettu huomioon kaavoitustyössä. Kalaston eli-
nolosuhteet ja niiden parantaminen on otettu selvityksissä huomioon.

Kaupunkisuunnitteluvirasto ottaa huomioon taimenen elinolosuhteiden 
vaalimisen koko valuma-aluetta koskevassa suunnittelussa. Kaupunki-
suunnitteluvirastossa on käynnistetty Hämeenlinnanväylän bulevardi-
tarkasteluun liittyvä hulevesi- ja perustamistapaselvitys välillä Haka-
mäentie - Kehä I. Työssä on  tarkoitus selvittää kuinka pystytään hallit-
semaan Haaganpuron tulvimisen vaikutukset sekä mahdollisen uuden 
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rakentamisen määrälliset ja laadulliset vaikutukset Haaganpuroon. 
Haaganpuron merkittävyys ja taimenten elinolosuhteiden turvaaminen 
otetaan suunnittelussa erityisesti huomioon.

Liikuntalautakunnan ja yleisten töiden lautakunnan asiasta antamissa 
lausunnoissa on todettu tarkemmin puron ennallistamista koskevia ai-
emmin esitettyjä periaatteita.

Uusi yleiskaava, aluetta koskeva asemakaava ja vireillä oleva asema-
kaavan muutos mahdollistavat Haaganpuron Vihdintien ja meren väli-
sen osuuden parantamisen ottaen huomioon puron virkistys- ja maise-
manäkökulman ja yleisten töiden lautakunnan ja liikuntalautakunnan 
lausunnoissa mainitut reunaehdot.

Haaganpuron alajuoksun toimenpidesuunnitelman laatimisessa tulee 
ottaa huomioon kaupunkisuunnitteluvirastossa aloitettu Hämeenlinnan-
väylän bulevarditarkasteluun liittyvän hulevesi- ja perustamistapaselvi-
tys välillä Hakamäentie - Kehä I.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209

raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 06.09.2016 § 357

HEL 2016-007253 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

Haaganpuro (entinen Mätäpuro) virtaa Pakilan, Maunulan ja Haagan 
läpi Pikku-Huopalahteen. Pääuoman pituus on 11,6 km, josta alle 25 % 
on putkitettu. Keskivirtaamaksi on pienvesiohjelmassa arvioitu 101 l/s. 
Virtaamavaihtelut ovat suuria. Aloitteessa kunnostettavaksi ehdotettu 
osuus on noin 700 metriä. Haaganpuron suulle on 1980-luvulla raken-
nettu betoninen kynnysrakenne, jolla vesipinta pidetään puistoalueella 
maisemallisesti halutussa tasossa. Kynnys on rakennettu niin, että 
puistoalueella veden pinta on lähes tasavedessä. 

Ehdotettu toimenpide on vuonna 2007 valmistuneen Helsingin pienve-
siohjelman mukainen. Pienvesiohjelmassa on esitetty toimenpiteeksi 
puron suun patorakennelman muuttamista kalojen kululle sopivaksi ja-
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kamalla pudotuskorkeutta pidemmälle matkalle koskimaiseksi kiveä-
mällä, jolloin taimenen kutu- ja poikastuotantohabitaatti lisääntyy. Tätä 
pienvesiohjelmassa esitettyä toimenpide-ehdotusta ei ole toteutettu. 
Aloitteessa kunnostettavaksi ehdotetulta puron osalta on poistettu kiin-
toainesta ja uomaan kertynyttä kasvillisuutta viimeksi vuonna 2010 Uu-
denmaan ympäristökeskuksen tekemän suunnitelman mukaan. Silloin 
myös levennettiin padon harjassa olevaa aukkoa virtausolosuhteiden 
parantamiseksi ja tulvien pienentämiseksi. Muutoksella parannettiin 
hiukan kalaston vaellusmahdollisuuksia padon yläpuolisille alueille. 

Puroon on onnistuttu kotiuttamaan purossa luontaisesti viihtyvä taimen-
kanta. Kalojen elinolosuhteiden parantamiseksi Virtavesien hoitoyhdis-
tys on tehnyt talkookunnostuksia Haaganpurolla ja sen sivu-uomalla 
Maunulanpurolla. Rakennusvirasto on teettänyt uomakunnostuksia, 
joissa on myös poistettu tai madallettu nousuesteitä.

Kalojen nousua puroon helpottava pohjapadon alentaminen tai poista-
minen voi väärintoteutettuna alentaa vedenpintaa liian matalaksi kaloil-
le. Riskinä on myös meriveden nouseminen purouomaan silloin kun 
meriveden pinta on korkealla. Puiston viereisten korttelialueiden geo-
tekninen stabiliteetti on otettava huomioon. Veden pinnan lasku voi ai-
heuttaa uoman reunojen vakavuuden heikkenemistä. Uoman muotoilua 
esimerkiksi tulvatasantein hankaloittaa se että uoma on perustettu osit-
tain hirsiarinarakenteelle.

Pikku-Huopalahden aluetta on täytetty eri aikoina ja maamassojen laa-
tu on tarpeen varmistaa jo suunnitteluvaiheessa ja ottaa huomioon 
myös maaperän sisältämät mahdolliset haitta-aineet.

Haaganpuron valuma-alueelle on rakennusvirastossa parhaillaan te-
keillä hulevesiselvitys. Työssä on selvitetty Haaganpuron valuma-alu-
een nykytilaa ja suunnitteilla olevien kaavahankkeiden ja yleiskaava-
luonnoksen mukaisen rakentamisen vaikutuksia hulevesien virtaamiin 
ja tulvahuippuihin. Selvityksessä on tarkasteltu myös padon madaltami-
sen ja avaamisen vaikutuksia tulvien hallintaan sekä kalaston elinolo-
suhteiden parantamiseen. 

Kunnostushankkeesta tulee tehdä kokonaisvaltainen suunnitelma kus-
tannusarvioineen. Hanke ei sisälly vuosien 2017–2026 investointiohjel-
maan. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon taimenkannan elvyttämisen 
lisäksi ympäristönsuojelulliset, maisemalliset ja teknistaloudelliset nä-
kökohdat. Puron tulvimisherkkyys ja virkistyskäyttö ovat myös tärkeitä 
huomioon otettavia asioita.

Yleisten töiden lautakunta pitää hyvänä esitystä Haaganpuron alajuok-
sun kunnostamisesta huomioon ottaen edellä mainitut reunaehdot.
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Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Päivi Islander, projektipäällikkö, puhelin: 310 38649

paivi.islander(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 25.08.2016 § 106

HEL 2016-007253 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuustoaloitteeseen, 
joka koskee Haaganpuron kunnostamista. 

Liikuntalautakunta suhtautuu myönteisesti aloitteeseen Haaganpuron 
Pikku-Huopalahden alueen uoman ennallistamiseksi välillä meri-Vihdin-
tie.

Aloitteen tekijät esittävät, että kaupunki laatii toimenpidesuunnitelman 
siitä miten Haaganpuron padolla tehty tekolampi-osuus, eli Haaganpu-
ron Pikku Huopalahden alueen uoma, osuudella Vihdintie-meri voitai-
siin ennallistaa takaisin uhanalaisella taimenelle soveliaaksi. Puron 
suulla oleva pato muodostaa tällä hetkellä vaellusesteen. Kaikkien ka-
lojen kulku tulisi olla turvattu, ja tekolampi saada muutettua takaisin vir-
taavaksi puroksi, vastaavanlaiseksi kun puro on ylempänä Haagan 
puolella, eli Kauppalanpuistossa. Kalaisampana ja virtaavan puron tul-
vatasanteineen puron vedenlaatu paranisi, eikä puro olisi liettynyt ja 
umpeenkasvanut, niin kuin tähän asti. Puron ennallistaminen tekisi uo-
man viihtyisämmäksi sekä lähialueen asukkaille että kaloille. 

Aloitteen tekijät esittävät myös että toimenpidesuunnitelman laatimisen 
yhteydessä tehdään toteutuksen hinta-arvio ja että suunnitelma huo-
mioi toimenpiteiden ympäristövaikutukset muiltakin osin kuin taimenen 
suojelun kannalta. 

Esittelijä
osastopäällikkö
Turo Saarinen

Lisätiedot
Jukka Linder, kalastuspäällikkö, puhelin: 310 87964

jukka.linder(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 09.08.2016 § 261

HEL 2016-007253 T 00 00 03
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Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle asiassa seu-
raavan lausunnon.

Ympäristölautakunta puoltaa esitystä laatia toimenpidesuunnitelma sii-
tä, miten Haaganpuron padolla tehty tekolampiosuus voitaisiin ennallis-
taa takaisin taimenelle soveliaaksi. Haaganpurolla on tehty kaupungin 
ja vapaaehtoisten yhdistysten toimesta useita purokunnostuksia. Lisäk-
si puroon on istutettu äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen poikasia. 
Haaganpuron laskukohdassa Pikku-Huopalahteen on pato, joka toimii 
kalojen ja muiden vesieliöiden nousuesteenä. Lisäksi padon yläpuoli-
nen vesiallas on hyvin hitaasti virtaava eikä näin ollen houkuttele nou-
sevia taimenia. Haaganpuron alaosa virtaa hyvin hitaasti, eikä puron 
ympärillä ole juurikaan suojaavaa puustoa. Puuston puuttumisen takia 
purouoma on ruovikoitunut. Lisäksi alueella on tulvimisongelmia. Toi-
menpidesuunnitelmassa olisi hyvä ottaa huomioon virtakutuisten kalo-
jen lisäksi myös muut vesieliöt sekä muun muassa patoaltaaseen las-
keutuneen sedimentin laatu, alueen virkistykselliset arvot sekä alajuok-
sun laajempi kunnostaminen.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Katja Pellikka, tutkija, puhelin: +358 9 310 31510

katja.pellikka(a)hel.fi
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§ 108
Valtuutettu Kauko Koskisen aloite maanrakennustöiden ylijäämä-
massoista

HEL 2016-007581 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Kauko Koskisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Kauko Koskisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Kauko Koskinen ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki pyrkisi järjestämään kaikille rakentajille ylijäämä-
massojen varastointialueita.

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

Kaupunginhallitus on 7.1.2015 hyväksynyt Helsingin kaivumaiden hyö-
dyntämisen kehittämisohjelman 2014 - 2017, jonka eräinä tavoitteina 
on vähentää ylijäämämaiden muodostumista ja lisätä hyötykäyttöä se-
kä turvata riittävät vastaanottopaikat. Kehittämisohjelma toimii pohjana 
hallintokuntien työlle maa-ainesten paremmalle hyödyntämiselle, kulje-
tusten vähentämiselle ja muille ohjelmassa mainittujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Maa-ainesten massahallinnan avulla kaupunki on saanut hyvin hyödyn-
nettyä puhtaita maamassoja aluerakentamiskohteissa. Aluerakentamis-
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kohteiden kapasiteetti riittää kuitenkin palvelemaan pääsääntöisesti 
vain asianomaista aluetta ja kaupungin omia tarpeita. Jossain määrin 
on pystytty ottamaan vastaan myös yksityisiltä rakentajilta hyvälaatuisia 
kaivumaita ja louheita.

Helsingissä ei tällä hetkellä ole yhtään kaavoitettua massojen kierrätys-
kenttää, eikä uusien kenttien saaminen ole helppoa mm. toiminnan 
luonteen, kaupunkirakenteen, ympäristön vastustuksen yms. seikkojen 
takia. Erityisesti heikkolaatuisten massojen vastaanottamiselle on vai-
kea osoittaa vastaanottopaikkaa. Helsingin alueelle uusien paikkojen 
avaaminen on käytännössä mahdotonta Östersundomin aluetta lukuun 
ottamatta. 

Uudessa yleiskaavassa ei sen yleispiirteisyyden takia ole osoitettu 
maan-ainesten käsittelyyn ja varastointiin paikkoja erillisinä toimintoina. 
Mahdolliset paikat osoitetaan osana jatkosuunnittelua. Östersundomin 
yleiskaava-alueelle on suunniteltu vaihtoehtoisia alueita puhtaiden 
maamassojen vastaanottoon, käsittelyyn, varastointiin ja loppusijoituk-
seen. Lisäksi on suunniteltu esirakentamisaluetta, jonka osia voitaisiin 
käyttää väliaikaisesti aluerakentamista palvelevaan käyttöön.

Kaupunginhallitus toteaa, että tarvittavia sijoituspaikkoja pyritään kehit-
tämisohjelman mukaisesti saamaan pääkaupunkiseudulle. Uusia vas-
taanottopaikkoja ei kuitenkaan ole saatavissa käyttöön nopealla aika-
taululla, joten tällä vuosikymmenellä Helsinkiin ei ole muodostumassa 
kattavaa kierrätysverkostoa maamassoille. Ylijäämämaiden entistä pa-
rempi hyödyntäminen sekä välivarastointi- ja loppusijoituspaikkojen ai-
kaansaaminen edellyttävät hyvää ja suunnitelmallista yhteistyötä seu-
dullisesti ja eri osapuolten kesken.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Kauko Koskisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 01.02.2017 § 71

HEL 2016-007581 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

18.01.2017 Pöydälle

30.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 989

HEL 2016-007581 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Kauko Koskisen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.09.2016 § 283

HEL 2016-007581 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 
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Kaupungin Kaivumaiden kehittämisohjelmassa 2014–2017 kaupunki-
suunnittelun yhdeksi tavoitteeksi on määritetty ylijäämämaiden muo-
dostumisen minimointi ja hyötykäyttöön soveltuvan materiaalin syntymi-
sen maksimointi. Kehittämisohjelma on valmistunut vuonna 2013. Ta-
voitteeksi on asetettu mm. kaupungin maanrakennuskustannusten ja 
maa-ainesten kuljetusmatkojen puolittaminen vuosien 2014–2017 aika-
na vuoden 2010 tasosta. Ohjelmaan liittyvässä toimenpideohjelmassa 
on kuvattu toimenpiteitä, joilla tavoitteet saavutetaan.

Kaavoituksen yhteydessä riittävän aikaisessa vaiheessa tunnistettu esi-
rakentamistarve antaa mahdollisuuden käyttää menetelmiä, joilla eh-
käistään maanvaihtojen tarvetta. Näin säästetään neitseellisiä luonnon-
varoja, kuljetus- ja työmaakustannuksia sekä vähennetään rakentami-
sesta ja liikenteestä koituvia päästöjä. Toimenpideohjelmassa esitetyn 
mukaisesti tavoitteena on varmistaa, että eriasteisissa kaavoissa on 
esitetty maa-aineksille riittävästi käyttömahdollisuuksia ja loppusijoitus-
kapasiteettia osana pääkäyttötarkoitusta. Lisäksi toimenpideohjelmas-
sa linjataan, että Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) ottaa mer-
kittävän roolin pääkaupunkiseudun materiaalitehokkuuden parantami-
sessa.

Helsingin uudessa yleiskaavassa ei kaavan yleispiirteisyydestä johtuen 
ole osoitettu maa-ainesten käsittely-, varastointi tai hyödyntämisalueita 
erillisinä toimintoina, vaan mahdolliset paikat osoitetaan osana jatko-
suunnittelua.

Östersundomin yleiskaava-alueella on suunniteltu vaihtoehtoisia alueita 
puhtaiden maamassojen ottoon ja käsittelyyn ja varastointiin sekä lop-
pusijoitukseen. Alueita koskeva merkintä sisältää määräyksen, jonka 
mukaan käsittelyn päätyttyä alue asemakaavoitetaan yleiskaavakartas-
sa osoitettuun pääkäyttötarkoitukseen ja määräaikaisessa käytössä on 
otettava huomioon yleiskaavan mukainen loppukäyttö. Lisäksi Öster-
sundomin yleiskaavaan on suunniteltu merkittäväksi esirakentamisalue, 
jonka osia voidaan osoittaa väliaikaiseen aluerakentamista palvelevaan 
tukikohta-, varastointi- tai vastaavaan käyttöön.

Malmin lentokentän alueen kaavoituksessa on tarkoitus kiinnittää huo-
miota maa-ainestalouteen ja rakentamisessa syntyvien ylijäämämaiden 
tilatarpeeseen. Kaavarunkoon on luonnosteltu määräystä, jonka mu-
kaan alueella tulee pyrkiä kierrättämään rakentamisessa muodostuvia 
massoja mahdollisimman tehokkaasti ja rakentamisen aikana alueella 
tullee varautua massojen välivarastointi- ja käsittelytoimintaan.

Maankäytön suunnitteluvaiheessa ei oteta kantaa siihen, mikä taho 
mahdollisia käsittelyalueita tulevaisuudessa hallinnoi taikka vaatimuk-
sia niille tuotaville aineksille.
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Kaupungilla on toiminnassa välivarastointipaikkoja aluerakentamiskoh-
teissa kuten Jätkäsaaressa, Kruunuvuorenrannassa, Kalasatamassa ja 
Hernesaaressa. Tulevista aluerakentamiskohteista ainakin Koivusaa-
reen on suunniteltu välivarastointialuetta. Näitä alueita ei ole osoitettu 
alueiden kaavoissa niiden väliaikaisen luonteen vuoksi. Alueet on 
suunniteltu yhdessä kaavoittajien kanssa. Kaupunkisuunnitteluvirasto 
on myös antanut lausuntonsa alueiden ympäristölupahakemuksista.

On huomionarvoista, että Helsingissä kaupunki on pystynyt järjestä-
mään omilla työmaillaan syntyvien maa-ainesten käsittelyn siten, että 
kuljetuksia ulkopuolisiin kohteisiin ei ole tarvittu. Näin on vältetty ylijää-
mämaiden sekä niillä korvattujen neitseellisten ainesten pitkistä kulje-
tusmatkoista ja ylijäämämaiden vastaanottomaksuista aiheutuvat kus-
tannukset. Lisäksi kierrätystoiminnalla on ollut merkittävää vaikutusta 
maanrakennustoiminnasta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen 
muodostumisessa. Maa-aineshuollon suunnitelmallisen järjestämisen 
vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöjä vähentävästi on tutkittu mm. Ku-
ninkaantammessa ja vaikutukset päästöjen vähentämiseen olivat mer-
kittävät.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Kati Immonen, insinööri, puhelin: 310 37254

kati.immonen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 13.09.2016 § 365

HEL 2016-007581 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhalli-
tukselle:

Helsingin kaupungin virastoissa toimitaan kaupunginhallituksessa 
7.1.2015 käsitellyn ”Helsingin kaivumaiden hyödyntämisen kehittämi-
sohjelman” mukaisesti. Tällä toiminnalla on pystytty vähentämään mer-
kittävästi ns. rekkarallia.

Helsingin kaupungin yleisten alueiden rakentamisessa muodostui 
vuonna 2015 yhteensä 520 000 t kaivumaita, joista  470 000 t pystyttiin 
hyödyntämään yleisillä alueilla. Heikkolaatuisia kaivumaita toimitettiin 
ulkopuolisille puitesopimusvastaanottajille 50 000 t. Myös yksityisiltä ra-
kentajilta otettiin vastaan hyvälaatuisia kaivumaita ja louhetta. Esimer-
kiksi Kruunuvuorenrannassa sijaitsevalle kierrätyskentälle otettiin vuon-
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na 2015 Kalasataman Redi-työmaalta sekä useilta muilta louhintatyö-
mailta vastaan yli miljoona tonnia louhetta. Kaupungilla ei ollut osoittaa 
hyötykäyttöä Tripla-keskuksen heikkolaatuisille maille, koska omiakin 
maita toimitettiin ulkopuolisille vastaanottajille.

Aluerakentamishankealueilla (Länsisatama, Kalasatama, Kruunuvuo-
renranta) on väliaikaiset, ympäristöluvitetut massojen kierrätyskentät, 
jotka ovat erittäin tehokkaassa käytössä. Esimerkiksi Länsisataman 
kierrätyskentällä jalostettiin maarakentamisen tarpeisiin talvella 
2015‒2016 noin 700 000 t Länsimetron tunnelilouhetta. Kierrätyskent-
tien kapasiteetit riittävät pääasiassa ainoastaan palvelemaan kyseisen 
alueen rakentamista. Lisäksi kentät poistuvat pääsääntöisesti käytöstä 
2020-luvun alussa alueiden rakentumisen myötä. Östersundomin alu-
eelle on suunnitteilla massiivinen maa-aineshanke. Lisäksi pienempiä 
kierrätyskenttiä on pyritty ympäristöluvittamaan myös muille alueille. 
Luvitus on kuitenkin aiheuttanut voimakkaan vastareaktion asukkaissa, 
jolloin osa prosesseista on jouduttu keskeyttämään.

Helsingissä ei ole tällä hetkellä yhtään kaavoitettua massojen kierrätys-
kenttää. Prosessi käynnistettiin kaupungin kaivumaiden hyödyntämisen 
kehittämisohjelman myötä vuonna 2015. Prosessi ei ole nopea eli tällä 
vuosikymmenellä kaupunkiin ei ole muodostumassa kattavaa kierrätys-
kenttäverkostoa. 

Helsingin kaupungilla ei ole osoittaa vastaanottopaikkaa varsinkaan 
heikkolaatuisille kaivumaille. Maiden vastaanottotarjonta on kuitenkin 
yleisesti pääkaupunkiseudun alueella lisääntynyt viime vuosina eli yksi-
kään rakennushanke ei vaarannu tällä hetkellä em. puutteen takia. Kai-
vumaiden kierrättämisessä on paljon kehitettävää niin naapurikuntien, 
valtion kuin yksityisten rakentajien kanssa.  Käynnissä on useita hank-
keita, jotka parantavat maarakentamisen resurssitehokkuutta.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Juha Sorvali, projektinjohtaja, puhelin: 310 70834

juha.sorvali(a)hel.fi
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§ 109
Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite Ylä-Malmin torin vesialtaan 
saattamiseksi virkistyskeitaaksi

HEL 2016-009630 T 00 00 03

Päätös

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Heimo Laaksonen ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että Ylä-Malmin torin vesiallas ympäristöineen kunnostettai-
siin.

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

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon, jossa todetaan asiasta 
seuraavaa:

Ylä-Malmin torin kehittäminen osana Malmin aluekeskusta on edelleen 
tärkeää. Ylä-Malmin torille on osoitettu paikka taideteokselle ja vesial-
taalle tai suihkulähteelle jo 80-luvulla laaditussa yleissuunnitelmassa. 
Allas ja siihen liittyvä Malmi-veistos valmistuivat vuonna 1990.

Ylä-Malmin torin vesiallasta on kunnostettu vuosien saatossa. Viimei-
sen kymmenen vuoden sisällä on uusittu altaan vesieristys ja kiveys. 
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Myös muita pienempiä kunnostustöitä on tehty vuosien mittaan. Kun-
nostustöistä huolimatta allas vuotaa, ja kesäkauden 2016 alussa altaa-
seen laskettu vesi hävisi kahdessa päivässä. Koska vuodon sijaintia ei 
ole pystytty paikantamaan, on allas ollut tyhjillään. Allas ja sen ympäris-
tö ovat epäsiistejä kolhiintuneiden varusteiden, roskaamisen ja ilkival-
lan vuoksi.

Malmilla on vesialtaat Ylä-Malmin torilla, Ala-Malmin torilla ja Ala-Mal-
min puistossa. Kaikkien näiden altaiden ylläpidossa on ollut ongelmia. 
Tällä hetkellä toiminnassa on Ala-Malmin puiston vesiallas suihkui-
neen. Ylläpidon nykyisellä rahoituksella ei ole mahdollista peruskorjata 
altaita ja suihkulähteitä.

Ylä-Malmin torilla on tarkoitus säilyttää vesiaihe, joka on mahdollista pi-
tää toimintakunnossa ylläpidon käytössä olevilla resursseilla. Vesiaihe 
olisi järkevintä kunnostaa torin muun kunnostuksen tai kehittämisen yh-
teydessä, jolloin voidaan uusia myös altaan ja teoksen valaistus ja näin 
luoda altaan ympäristöstä viihtyisämpi. Rakennusviraston talousarvios-
sa ei ole tällä hetkellä rahoitusta Ylä-Malmin torinalueen kunnostukselle 
seuraavalle kymmenelle vuodelle. Rakennusvirasto selvittää mahdolli-
suutta saada kunnostukseen erillisrahoitusta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 01.02.2017 § 73

HEL 2016-009630 T 00 00 03

Päätös
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Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

18.01.2017 Pöydälle

30.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 991

HEL 2016-009630 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

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

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 18.10.2016 § 404

HEL 2016-009630 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

Ylä-Malmin torin kehittäminen osana Malmin aluekeskusta on edelleen 
tärkeää. Ylä-Malmin torille on osoitettu paikka taideteokselle ja vesial-
taalle tai suihkulähteelle jo 80-luvulla laaditussa yleissuunnitelmassa. 
Allas ja siihen liittyvä Malmi-veistos valmistuivat vuonna 1990. 

Ylä-Malmin torin vesiallasta on kunnostettu vuosien saatossa. Viimei-
sen kymmenen vuoden sisällä on uusittu altaan vesieristys ja kiveys. 
Myös muita pienempiä kunnostustöitä on tehty vuosien mittaan. Kun-
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nostustöistä huolimatta allas vuotaa, ja kesäkauden 2016 alussa altaa-
seen laskettu vesi hävisi kahdessa päivässä. Koska vuodon sijaintia ei 
ole pystytty paikantamaan, on allas ollut tyhjillään. Allas ja sen ympäris-
tö ovat epäsiistejä kolhiintuneiden varusteiden, roskaamisen ja ilkival-
lan vuoksi.

Malmilla on vesialtaat Ylä-Malmin torilla, Ala-Malmin torilla ja Ala-Mal-
min puistossa. Kaikkien näiden altaiden ylläpidossa on ollut ongelmia. 
Tällä hetkellä toiminnassa on Ala-Malmin puiston vesiallas suihkui-
neen. Ylläpidon nykyisellä rahoituksella ei ole mahdollista peruskorjata 
altaita ja suihkulähteitä.

Ylä-Malmin torilla on tarkoitus säilyttää vesiaihe, joka on mahdollista pi-
tää toimintakunnossa ylläpidon käytössä olevilla resursseilla. Vesiaihe 
olisi järkevintä kunnostaa torin muun kunnostuksen tai kehittämisen yh-
teydessä, jolloin voidaan uusia myös altaan ja teoksen valaistus ja näin 
luoda altaan ympäristöstä viihtyisämpi. Rakennusviraston talousarvios-
sa ei ole tällä hetkellä rahoitusta Ylä-Malmin torinalueen kunnostukselle 
seuraavalle kymmenelle vuodelle. Rakennusvirasto selvittää mahdolli-
suutta saada kunnostukseen erillisrahoitusta.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi
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§ 110
Valtuutettu Jape Lovénin aloite Vuosaarenlahden venesataman ke-
hittämisestä junioritoiminta huomioiden

HEL 2016-006870 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Jape Lovénin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Päättäessään asiasta kaupunginvaltuusto vaatii toimijoiden kans-
sa yhteistyössä selvitettäväksi seuraavat yksityiskohdat nykyisen 
yleissuunnitelman toteuttamisen yhteydessä: tankkausaseman 
sijainti ja kunnallistekniikka myös venelaiturin päässä olevalle 
tontille/tonteille. (Jape Lovén)

Käsittely

Valtuutettu Jape Lovén ehdotti valtuutettu Timo Raittisen kannattama-
na hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Päättäessään asiasta kaupunginvaltuusto vaatii toimijoiden kans-
sa yhteistyössä selvitettäväksi seuraavat yksityiskohdat nykyisen 
yleissuunnitelman toteuttamisen yhteydessä: tankkausaseman 
sijainti ja kunnallistekniikka myös venelaiturin päässä olevalle 
tontille/tonteille.

Kaupunginvaltuusto päätti ensin yksimielisesti hyväksyä kaupunginval-
tuuston ehdotuksen.

11 äänestys

Valtuutettu Jape Lovénin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Ponsi, Lovén Jape 
Päättäessän asiasta kaupunginvaltuusto vaatii toimijoiden kanssa yh-
teistyössä selvitettäväksi seuraavat yksityiskohdat nykyisen yleissuun-
nitelman toteuttamisen yhteydessä: tankkausaseman sijainti ja kunnal-
listekniikka myös venelaiturin päässä olevalle tontille/tonteille.
EI-ehdotus: Vastustaa
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Jaa-äänet: 56
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Gunvor Brettsch-
neider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Yrjö Haka-
nen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Hon-
kasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, He-
lena Kantola, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura 
Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, Heimo Laakso-
nen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka 
Majuri, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Sari Mäkimattila, Jarmo Niemi-
nen, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, 
Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Timo 
Raittinen, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo 
Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi 
Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti 
Villo, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 13
Matti Enroth, Veronica Hertzberg, Jessica Karhu, Terhi Koulumies, Mi-
nerva Krohn, Seija Muurinen, Björn Månsson, Marcus Rantala, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ville Yli-
kahri

Poissa: 16
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-
Seljavaara, Harry Bogomoloff, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Ville 
Jalovaara, Seppo Kanerva, Emma Kari, Terhi Mäki, Lasse Männistö, 
Osku Pajamäki, Jaana Pelkonen, Nasima Razmyar, Ulla-Marja Urho

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä valtuutettu Jape Lovénin ehdotta-
man toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jape Lovénin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Valtuutettu Jape Lovén ja 47 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että harrastuksen löytäminen tasapainottaa lapsen ja nuoren elämää 
sekä ehkäisee syrjäytymistä. Yhtenä vaihtoehtona harrastamiselle on 
purjehdus.  Vuosaarenlahden venesataman aallonmurtajan päähän 
meren puolelle  tulee rakentaa veneluiska juniorien tarpeisiin ja vene-
sataman kehittäminen tulee saattaa ajanmukaiselle tasolle. 

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

Kaupunginhallitus viittaa liikuntalautakunnan antamaan lausuntoon ja 
toteaa, että liikuntavirasto on vuokrannut Vuosaaren Purjehtijat ry:lle 
Vuosaarenlahden venesatamasta maa-alueen ja myöntänyt laiturinpito-
oikeuden, kuten muillekin venekerhoille on myönnetty. Vuosaaren Pur-
jehtijat ry:llä on näin mahdollisuus kehittää junioripurjehdustoimintaa 
venesatamassa. 

Liikuntavirastolla on valmius vuokrata Vuosaaren Purjehtijat ry:lle luis-
kan edellyttämä lisäalue aallonmurtajan sisäpuolelta kuitenkin siten, et-
tä alueen yleiselle käytölle ei ole haittaa. Liikuntatoimijat voivat hakea 
Helsingin kaupungilta peruskorkoista lainaa liikuntapaikkarakentami-
seen ulkoilu- ja urheilulaitosrahastosta. Liikuntavirastolla ei ole määrä-
rahoja Vuosaaren pienvenesataman aallonmurtajan olosuhteiden vä-
liaikaisiin muutosratkaisuihin. 

Vuosaarenlahden venesatamaa on rakennettu sekä kehitetty nykyisen 
vuonna 2009 vahvistetun asemakaavan muutoksen sekä sitä edeltä-
neen asemakaavan ja yleissuunnitelmien mukaisesti kunakin vuonna 
käytössä olevien investointi- ja esirakentamismäärärahojen puitteissa. 
Alueen yleissuunnitelmaa on päivitetty vuosina 2013 ja 2016.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jape Lovénin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 01.02.2017 § 75

HEL 2016-006870 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

18.01.2017 Pöydälle

30.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 993

HEL 2016-006870 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Jape Lovénin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 25.08.2016 § 107

HEL 2016-006870 T 00 00 03

Lausunto

Esittelijä muutti esitystään (korvataan lausunnon viimeinen kappale) 
seuraavasti:
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Lisäksi on todettava että liikuntavirastolla on valmius vuokrata Vuosaa-
ren Purjehtijat ry:lle luiskan edellyttämä lisäalue aallonmurtajan sisä-
puolelta, kuitenkin siten, että alueen yleiselle käytölle ei ole haittaa. Lii-
kuntatoimijat voivat hakea Helsingin kaupungilta peruskorkoista lainaa 
liikuntapaikkarakentamiseen Ulkoilu- ja urheilulaitosrahastosta. Liikun-
tatoimen budjetti on investointimäärärahojen osalta niukka. Virastolla ei 
ole varattuna määrärahoja Vuosaaren pienvenesataman aallonmurta-
jan olosuhteiden väliaikaisiin muutosratkaisuihin.  Lautakunta päätti 
asiasta esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuustoaloitteeseen, 
joka koskee Vuosaarenlahden venesataman kehittämistä junioritoimin-
ta huomioiden. 

Liikuntalautakunta toteaa, että Vuosaarenlahden venesatamaa kehite-
tään junioritoiminta huomioiden. 

Liikuntavirasto on vuokrannut Vuosaaren Purjehtijat ry:lle Vuosaaren-
lahden venesatamasta maa-alueen sekä myöntänyt laiturinpito-oikeu-
den samoin, kuin muillekin venekerhoille on Helsingissä myönnetty. 
Vuosaaren Purjehtijat ry:llä on näin mahdollisuus kehittää junioripurjeh-
dustoimintaa kyseessä olevassa venesatamassa.  

Aloitteen tekijä esittää seuraavaa; Helsingissä oli vuoden 2015 alussa 
noin 90500 lasta ja varhaisnuorta (0-15v.), heistä lähes 21,5 % (noin 
19500) asuu Itä-Helsingissä. Näillä alueilla ei pääosin komeilla tulosti-
lastojen kärjessä. On kuitenkin huomattava, että siellä asuu Helsingin 
tulevaisuus. Useampi kuin joka viides helsinkiläisnuori asuu idässä. On 
tiedossa myös se, etteivät harrastusmahdollisuudet ole tasavertaiset 
Helsingin eri alueiden välillä. 

Harrastuksen löytäminen tasapainottaa lapsen ja nuoren elämää sekä 
ehkäisee syrjäytymistä. Yhtenä vaihtoehtona harrastamiselle on merel-
lisessä Helsingissä purjehdus. Niin oudolta kuin se kuulostaakin, on 
purjehdus yhtä edullinen, ellei jopa edullisempi harrastus juniorin aloit-
taa kuin esimerkiksi jääkiekko. 

Vuosaarenlahden venesataman asemakaava on hyväksytty valtuustos-
sa syyskuussa 2009. Alueen kehittäminen on jäänyt liikuntaviraston 
harteille. Asemakaavan jossa edellytetään, että rantaa kehitetään kai-
kille avoimena merellisten toimintojen alueena, mukainen kehitys ei ole 
toteutunut riittävällä tasolla alueella. Lähinnä alueelle on tullut kaksi yri-
tystä, jotka vuokraavat edullista tonttimaata kaupungin tukemana. Tu-
keaksemme tulevia Sari Multaloita ja Teemu Rantasia ja ennen kaikkea 
junioritoimintaa yleisesti me valtuutetut esitämme seuraavaa: 
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Vuosaarenlahden venesataman aallonmurtajan päähän meren puolelle 
tulee rakentaa veneluiska juniorien tarpeisiin. Lisäksi venesataman ke-
hittäminen tulee saattaa ajanmukaiselle tasolle. Esimerkiksi liikenteen, 
pysäköinnin, polttoainejakelun sekä kunnallistekniikan osalta, jotta har-
rastajille olisi saatavilla palveluita ja venekerhoilla mahdollista pitää so-
siaalitiloja muun muassa junioritoiminnan tarpeisiin. 

Liikuntalautakunnan mielestä liikuntavirasto kehittää Vuosaarenlahden 
venesatamaa ajanmukaiselle tasolle. 

Vuosaarenlahden venesatamaa on rakennettu sekä kehitetty nykyisen 
vuonna 2009 vahvistetun asemakaavan muutoksen sekä sitä edeltä-
neen asemakaavan ja yleissuunnitelmien mukaisesti, kunakin vuonna 
käytössä olevien investointi- sekä esirakentamismäärärahojen puitteis-
sa. Alueen yleissuunnitelmaa on päivitetty konsulttia (Sito) apuna käyt-
täen vuosina 2013 sekä 2016.

Käsittely

25.08.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti (korvataan lausunnon viimeinen 
kappale): Lisäksi on todettava että liikuntavirastolla on valmius vuokra-
ta Vuosaaren Purjehtijat ry:lle luiskan edellyttämä lisäalue aallonmurta-
jan sisäpuolelta, kuitenkin siten, että alueen yleiselle käytölle ei ole 
haittaa. Liikuntatoimijat voivat hakea Helsingin kaupungilta peruskor-
koista lainaa liikuntapaikkarakentamiseen Ulkoilu- ja urheilulaitosrahas-
tosta. Liikuntatoimen budjetti on investointimäärärahojen osalta niukka. 
Virastolla ei ole varattuna määrärahoja Vuosaaren pienvenesataman 
aallonmurtajan olosuhteiden väliaikaisiin muutosratkaisuihin.  

Esittelijä
osastopäällikkö
Turo Saarinen

Lisätiedot
Ari Maunula, venesatamapäällikkö, puhelin: 310 87809

ari.maunula(a)hel.fi
Matti Kuusela, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
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§ 111
Valtuutettu Leo Straniuksen aloite pyöräväylästä Pasilan ja Vallilan-
laakson väliseen hylättyyn junatunneliin

HEL 2016-003857 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Leo Stranius ja 24 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunkisuunnitteluvirasto selvittäisi mahdollisuutta raken-
taa pyörätie Pasilan ja Vallilanlaakson välissä olevaan hylättyyn juna-
tunneliin.

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

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että junatunnelin länsipään suuaukon tasaus on niin jyrkkä, että 
kaltevuudeltaan tai pituudeltaan kohtuullisen ja esteettömän luiskan ra-
kentaminen on mahdotonta. Junatunneli on lisäksi 600 metriä pitkä kal-
liotunneli, joka ei pituutensa ja kapeutensa puolesta ole muutettavissa 
turvalliseksi jalankulun ja pyöräilyn yhteydeksi.

Kantakaupungin pyöräliikenteen pääverkon tavoitetila 2025 (piirustus 
6083-7) sekä Pyöräliikenteen laatukäytävien (baanojen) verkkosuunni-
telmassa (piirustus 6168-7) on esitetty Pasilan ja Vallilanlaakson väli-
nen pyöräily-yhteys kulkevaksi Asemapäällikönkatua pitkin ja edelleen 
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olemassa olevan jalankululle ja pyöräilylle osoitetun sillan kautta Mäke-
länkadun ylitse Vallilanlaaksoon. Lännessä yhteys jatkuu Pasilansillan 
ja Esterinportin kautta Länsi-Pasilaan ja sieltä Keskuspuistoon. Alueen 
suunnittelussa on huomioitu nämä tavoiteverkot.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että Pasilassa itä-länsi -suuntaisen 
pyöräilyn edistämiseksi parannetaan Asemapäällikönkadun ja Pasilan-
sillan kautta kulkevaa reittiä. Pasilansillalla valmistuu uudet yksisuuntai-
set pyöräjärjestelyt vuonna 2019 ja Asemapäällikönkadulle ollaan laati-
massa liikennesuunnitelmaa, jossa on tavoiteverkon mukaiset pyörätie-
ratkaisut.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Stranius Leo, valtuustoaloite Kvsto 30.3.2016 asia 11

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijä Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kaupunkisuunnittelulautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 01.02.2017 § 78

HEL 2016-003857 T 00 00 03

Päätös
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Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

18.01.2017 Pöydälle

30.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 997

HEL 2016-003857 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.06.2016 § 233

HEL 2016-003857 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kantakaupungin pyöräliikenteen pääverkon tavoitetila 2025 (piirustus 
6083-7, kaupunkisuunnittelulautakunta 22.5.2012) sekä Pyöräliiken-
teen laatukäytävien (baanojen) verkkosuunnitelmassa (piirustus 6168-
7, kaupunkisuunnittelulautakunta 19.2.2013) on esitetty Pasilan ja Valli-
lanlaakson välinen pyöräily-yhteys kulkevaksi Asemapäällikönkatua pit-
kin ja edelleen olemassa olevan jalankululle ja pyöräilylle osoitetun sil-
lan kautta Mäkelänkadun ylitse Vallilanlaaksoon. Lännessä yhteys jat-
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kuu Pasilansillan ja Esterinportin kautta Länsi-Pasilaan ja sieltä Kes-
kuspuistoon. Alueen suunnittelussa on huomioitu nämä tavoiteverkot.

Ajantasa-asemakaavassa tunneli on osoitettu maanalaiseksi rautateitä 
varten varatuksi tilaksi. Tunnelin molemmissa päissä on viime vuosina 
ollut vireillä useita hankkeita, joita käsiteltäessä ei ole ollut tiedossa 
tunnelia koskevia tavoitteita esim. pyöräilyn suhteen. Lännessä on ra-
kenteilla Teollisuuskadun muutokset, jotka perustuvat yleiskaavaan ja 
idässä on ollut suunnitteilla koulun laajennushanke. Tunnelin suuaukon 
suurin haaste länsipäässä on korkeusasemat eli liittyminen tunnelista 
länteen. 

Junatunnelin länsipää sijaitsee Itä-Pasilassa, Kumpulantien ja Rata-
mestarinkadun kulmassa. Teollisuuskadun tunneli valmistuu vuonna 
2019 eikä se mahdollista pyöräyhteyden rakentamista ratojen alitse 
länteen. Ainoa mahdollisuus olisi nousta tunnelista Ratapihantielle. 
Tunnelin suuaukon tasaus on +13,7. Maanpinta nousee lännen suun-
taan ja saavuttaa Ratapihantiellä koron +26,9. Tämä tekee esteettö-
män tai ylipäätänsä kaltevuudeltaan ja pituudeltaan kohtuullisen luiskan 
rakentamisen tunnelista länteen Ratapihantielle mahdottomaksi. 

Junatunneli on yli 600 metriä pitkä kalliotunneli. Tunnelin muuttaminen 
miellyttäväksi, laadukkaaksi ja turvalliseksi jalankulun ja pyöräilyn yh-
teydeksi olisi hankalaa tunnelin pituuden ja kapeuden johdosta.

Edellä esitetyistä syistä johtuen pyöräilyn osoittamista Pasilan ja Valli-
lanlaakson väliseen junatunneliin ei ole arvioitu tarkoituksenmukaisek-
si.

Pasilassa itä-länsi suuntaisen pyöräilyn edistämiseksi parannetaan 
Asemapäällikönkadun ja Pasilansillan kautta kulkevaa reittiä. Pasilan-
sillalla valmistuu uudet yksisuuntaiset pyöräjärjestelyt vuonna 2019. 
Asemapäällikönkadulle ollaan laatimassa liikennesuunnitelmaa, jossa 
on tavoiteverkon mukaiset pyörätieratkaisut.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Harri Verkamo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37127

harri.verkamo(a)hel.fi
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§ 112
Valtuutettu Seppo Kanervan aloite pyöräturvallisuuden kehittämi-
sestä eräissä Helsingin kohteissa

HEL 2016-005086 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Seppo Kanervan aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seppo Kanerva ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Lauttasaaressa ja Bulevardilla kehitetään pyöräilyturvalli-
suutta pyöräilyn läpiajokiellon, pyörätietöyssyjen ja pyörätielle maalatta-
vien jalankulkijoiden suojatiemerkkien avulla.

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

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että Lahnalahdentie ja Luoteisväylä ovat osa polkupyöräliiken-
teen pääreittiä, jolle ei nykyisellään ole vaihtoehtoa. Bulevardilla bussi-
pysäkit rajautuvat pyörätiehen eikä pysäkeillä ole varsinaisia odotusa-
lueita. Suojatie merkitsisi jalankulkijoille velvollisuutta ylittää pyörätie 
vain suojatien kohdalta, mutta luontevaan ylitykseen ei ole pysäkeillä 
yksittäistä kohtaa.

Pyöräilyn läpiajon kieltäminen pelkin liikennemerkein ei kokemusten 
mukaan käytännössä vaikuta läpiajon määrään, joten uusien läpiajo-
kieltojen suhteen on päädytty pidättyväiseen linjaan. Hidasteet eivät 
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puolestaan sovellu pyöräliikenteen nopeuksien hillintään, sillä ne eivät 
hidasta pyöräliikenteen vauhtia tehokkaasti, mutta aiheuttavat pahim-
millaan vaaratilanteita pyöräilijöille ja jalankulkijoille.

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että läpiajon kieltäminen Lahnalah-
dentiellä ja Luoteisväylällä ei ole tarkoituksenmukaista. Kun Koivusaa-
ren liikennejärjestelyt selkiytyvät tulevaisuudessa, on Länsiväylän var-
teen tarkoitus rakentaa baana, joka tulee huomattavasti vähentämään 
pyöräliikennettä Lahnalahdentiellä ja Luoteisväylällä. Tämänkin jälkeen 
niiden kautta kulkee pyöräliikenteen pääreitti Lehtisaaren suuntaan. 
Bulevardin suhteen tieliikennelaki määrää selvästi pyöräilijän väistämis-
velvollisuudesta (31 § 3 mom.): Pyörätiellä polkupyöräilijän ja mopoili-
jan on aikoessaan linja-auton tai raitiovaunun pysäkin kohdalla sivuut-
taa sille pysähtyneen linja-auton tai raitiovaunun annettava esteetön 
kulku ajoneuvosta tai raitiovaunusta poistuville ja siihen nouseville mat-
kustajille.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Seppo Kanervan aloite Kvsto 27.4.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijä Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 01.02.2017 § 79
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HEL 2016-005086 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

18.01.2017 Pöydälle

30.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 998

HEL 2016-005086 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Seppo Kanervan aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.06.2016 § 232

HEL 2016-005086 T 00 00 03

Hankenumero 5264_42

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:
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Lahnalahdentie ja Luoteisväylä ovat osa polkupyöräliikenteen pääreit-
tiä, jolle ei nykyisellään ole vaihtoehtoa. Pyöräilyn läpiajon kieltäminen 
niillä ei ole tarkoituksenmukaista. 

Kun Koivusaaren liikennejärjestelyt selkiytyvät tulevaisuudessa, on 
Länsiväylän varteen tarkoitus rakentaa baana, joka tulee huomattavasti 
vähentämään pyöräliikennettä Lahnalahdentiellä ja Luoteisväylällä. Tä-
mänkin jälkeen niiden kautta kulkee pyöräliikenteen pääreitti Lehtisaa-
ren suuntaan.

Läpiajon kieltäminen pelkin liikennemerkein ei kokemusten mukaan 
käytännössä vaikuta läpiajon määrään, joten uusien läpiajokieltojen 
suhteen on päädytty pidättyväiseen linjaan. Läpiajokieltojen valvonta 
kuuluu poliisille, jolla on tällä hetkellä valitettavan vähän resursseja tä-
män tyyppiseen liikenteen valvontaan. Läpiajokiellon valvonta on han-
kalaa ja resursseja vievää toimintaa, koska se edellyttää näköyhteyttä  
läpiajavaan ajoneuvoon koko valvottavalla katujaksolla.

Hidasteet eivät sovellu pyöräliikenteen nopeuksien hillintään, sillä ne 
eivät hidasta pyöräliikenteen vauhtia tehokkaasti mutta aiheuttavat pa-
himmillaan vaaratilanteita pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Hidasteet te-
hoavat heikosti kaikkein nopeimpiin kuljettajiin, mutta aiheuttavat täri-
nähaitan ja kaatumisriskin kaikille käyttäjille, myös maltillista vauhtia 
pyöräilevälle enemmistölle.

Bulevardilla bussipysäkit rajautuvat pyörätiehen eikä pysäkeillä ole var-
sinaisia odotusalueita. Suojatie merkitsisi jalankulkijoille velvollisuutta 
ylittää pyörätie vain suojatien kohdalta, mutta ylitystarpeeseen luonte-
vaan yksittäistä kohtaa ei pysäkeillä ole. Pyöräilijän väistämisvelvolli-
suudesta määrätään selvästi tieliikennelaissa, jonka mukaan polkupyö-
rän kuljettajan on aikoessaan ohittaa oikealta raitiovaunun tai linja-au-
ton pysäytettävä ja annettava esteetön kulku raitiovaunusta tai linja-au-
tosta poistuville taikka siihen nouseville matkustajille.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi
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§ 113
Valtuutettu Seppo Kanervan aloite Lauttasaaren Heikkaantorin alu-
een (Heikkilänaukio) muodostamisesta monitoimialueeksi

HEL 2016-006230 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Seppo Kanervan aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seppo Kanerva ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Lauttasaaren Heikkaantorin alueesta tehdään monitoimialue 
ja Heikkaantoria vastapäätä olevat betoniporsaat poistetaan.

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

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan ja yleisten 
töiden lautakunnan lausuntoihin ja toteaa, että Heikkilänaukio - paikalli-
sesti myös Heikkaanaukioksi kutsuttu - on Vattuniemen keskeinen kau-
punkitila, jonka ympärille alueen palvelut ovat keskittyneet. Heikkiläntie 
jakaa aukion kahteen osaan. Metron liityntäliikenteen ajoreitti Heikkilän-
tien kautta lisää aukion käyttöä häiritsevää läpikulkuliikennettä, eikä 
ajoreitti ole mutkikkaalla katuverkolla sujuva. Heikkilänaukion eteläosan 
monipuolista käyttöä haittaavat aukiolle rakennetut tasoerot ja erillinen 
pysäköintialue. Rakennusviraston laatimassa Lauttasaaren aluesuunni-
telmassa on todettu Heikkilänaukion tarvitsevan peruskorjausta. Hanke 
on rakennusviraston investointiohjelmassa alkaen vuonna 2019. 
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Heikkilänaukiolla on jo tällä hetkellä useita myynti- ja terassipaikkoja. 
Pohjoispuolella on tarvikemyyntiin määritelty alue ja eteläpuolella kau-
simyyntipisteitä, joista yksi on vuokrattu. Aukiolle mahtuisikin useita 
myyntipisteitä jos kysyntää olisi.

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkisuunnitteluvirasto on 
käynnistänyt Heikkilänaukion tori- ja katualueen suunnittelun yhteis-
työssä rakennusviraston kanssa. Suunnittelun tavoitteena on yhdistää 
Heikkiläntien jakama aukio yhtenäiseksi toritilaksi, siirtää ajoneuvolii-
kenne aukiota reunustaville kaduille ja järjestää pysäköinti uudelleen. 
Heikkilänaukiosta suunnitellaan nykyistä parempaa asukkaiden olohuo-
netta, jossa on tilaa tapahtumille, torimyynnille ja torikahvilalle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Kanerva Seppo ym. valtuustoaloite Kvsto 25.5.2016 asia 25

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijä Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Rakennusvirasto
Yleisten töiden lautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 01.02.2017 § 80

HEL 2016-006230 T 00 00 03



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 190 (523)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/24
15.02.2017

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

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

18.01.2017 Pöydälle

30.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 999

HEL 2016-006230 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Seppo Kanervan aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.09.2016 § 292

HEL 2016-006230 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Heikkilänaukio, paikallisesti myös Heikkaanaukioksi kutsuttu, on Vattu-
niemen keskeinen kaupunkitila, jonka ympärille alueen palvelut ovat 
keskittyneet. Heikkiläntie jakaa aukion kahteen osaan. Metron liityntälii-
kenteen ajoreitti Heikkiläntien kautta lisää aukion käyttöä häiritsevää lä-
pikulkuliikennettä, eikä ajoreitti ole mutkikkaalla katuverkolla sujuva. 
Heikkilänaukion eteläosan monipuolista käyttöä haittaavat aukiolle ra-
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kennetut tasoerot ja erillinen pysäköintialue. Rakennusviraston laati-
massa Lauttasaaren aluesuunnitelmassa on todettu Heikkiläntorin tar-
vitsevan peruskorjausta. Hanke on rakennusviraston investointiohjel-
massa alkaen vuonna 2019.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on käynnistänyt Heikkilänaukion tori- ja ka-
tualueen suunnittelun yhteistyössä rakennusviraston kanssa. Suunnit-
telun tavoitteena on yhdistää Heikkiläntien jakama aukio yhtenäiseksi 
toritilaksi, siirtää ajoneuvoliikenne aukiota reunustaville kaduille ja jär-
jestää pysäköinti uudelleen. Heikkilänaukiosta suunnitellaan nykyistä 
parempaa asukkaiden olohuonetta, jossa on tilaa tapahtumille, tori-
myynnille ja torikahvilalle.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Martin Bunders, arkkitehti, puhelin: 310 37203

martin.bunders(a)hel.fi
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 23.08.2016 § 339

HEL 2016-006230 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

Rakennusviraston laatimassa Lauttasaaren aluesuunnitelmassa on to-
dettu Heikkiläntorin tarvitsevan peruskorjausta. Hanke on investointioh-
jelmassa alkaen vuonna 2019. Myös torin elävöittämistä ja aktiivisem-
paa käyttöä on toivottu saadussa palautteessa.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on käynnistänyt suunnittelun torin paranta-
miseksi yhteistyössä rakennusviraston kanssa. Tarkoituksena on jär-
jestellä uudestaan pysäköinti, bussiliikenteenreitit ja pyöräilyväylät. To-
ritoiminnoille ja jalankululle pyritään järjestämään viihtyisämmät olosuh-
teet. Peruskorjaus odottaa liikennesuunnitelman ja mahdollisen asema-
kaavamuutoksen valmistumista.

Kaupunkisuunnitteluvirasto vastaa liikennesuunnittelusta ja pysäköinti-
järjestelyistä. Se ottaa kantaa aloitteessa ehdotettuun pysäköintijärjes-
telyyn. Aukiolla on toritoimintaa ja ravintolaterasseja. Nämä toiminnot ja 
niiden kehittämistarpeet tulee huomioida jatkosuunnittelussa.
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Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi
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§ 114
Valtuutettu Jarmo Niemisen aloite kansallisen kaupunkipuiston pe-
rustamisesta Helsinkiin

HEL 2016-006233 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Jarmo Niemisen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Jarmo Nieminen ja 53 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki käynnistää valmistelut kansallisen kaupunkipuiston 
perustamisesta Helsinkiin siten, että periaatepäätös puiston perustami-
sesta tehdään joulukuussa 2017, jolloin päätös liitettäisiin osaksi Suo-
men itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

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, että kaupun-
ginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymässä yleiskaavassa viherverkosto, 
kaupunkiluonto, kulttuuriympäristöt ja merellisyys on nähty Helsingin 
tärkeiksi vetovoimatekijöiksi, joiden jatkuvuus on kaavamääräyksissä 
turvattu. Yleiskaavan toteuttamisohjelmaan ja alueiden jatkosuunnitte-
luun liittyen on jatkettu Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämis-
suunnitelman (VISTRA II) laatimista. Kaupunkisuunnittelulautakunta 
päätti 8.11.2016 viher- ja virkistysverkoston kehittämisen periaatteista, 
joita käytetään suunnittelun lähtökohtina viher- ja virkistysverkostoon 
vaikuttavissa hankkeissa. 
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Kansallisen kaupunkipuiston perustamista on esitetty useita kertoja, 
mutta sen perustamista ei ole pidetty tarpeellisena. Kaupunginvaltuusto 
käsitteli 25.4.2012 (95 §) kunnan asukkaan aloitetta, jossa esitettiin, et-
tä Helsinkiin perustettaisiin kansallinen kaupunkipuisto, johon liitettäi-
siin paitsi laajoja viheralueita, puistoja ja saaristoa, myös useita kau-
pungin kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita, kuten siirtolapuutarho-
ja ja kesämaja-alueita sekä puukaupunginosia. Kaupunginvaltuuston 
näkemys oli tuolloin, että Helsinkipuisto täyttää luonnon- ja rakennetun 
ympäristön arvojensa puolesta kansallisen kaupunkipuiston kriteerit. 
Helsinkipuistolle ei nähty tarvetta hakea ministeriöltä kansallisen kau-
punkipuiston statusta, sillä sen arvojen säilymisen koettiin olevan tur-
vattua kaupungin omilla, mm. kaavoituksen, keinoilla.

Kansallista kaupunkipuistoa koskeneen aloitteen allekirjoitti 54 valtuu-
tettua. Lausunnot saatiin kuudelta eri lautakunnalta, jotka lausuivat hy-
vin toisistaan poikkeavalla tavalla. Jotta voitaisiin luoda pohja kaupunki-
puistoa koskevalle yhteiselle näkemykselle, katsoo kaupunginhallitus, 
että kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitys on tehtävä. Perus-
tamisselvityksen pohjalta voidaan päättää kansallisen kaupunkipuiston 
perustamisesta tai perustamatta jättämisestä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Nieminen Jarmo, valtuustoaloite Kvsto 25.5.2016 asia 27

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijä Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginmuseon johtokunta
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Liikuntalautakunta
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Opetuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 01.02.2017 § 81

HEL 2016-006233 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

18.01.2017 Pöydälle

30.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 21.11.2016 § 1042

HEL 2016-006233 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Jarmo Niemisen lop-
puun käsitellyksi.

14.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 06.10.2016 § 132
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HEL 2016-006233 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen on strateginen ja maankäy-
töllinen linjaus kysymys. Tarkempi kannanotto kansallisen kaupunki-
puiston perustamisesta Helsinkiin on mahdollista tehdä vasta, kun puis-
ton aluerajaus, selvitys kaupunkipuiston hyödyistä ja haitoista sekä sen 
taloudellisista vaikutuksista on valmistunut. Puiston perustamista har-
kittaessa on tarkoin punnittava siitä saatavat hyödyt suhteessa vallitse-
vaan tilanteeseen, mahdollisiin muihin vaihtoehtoihin, muutoksen vaati-
miin taloudellisiin resursseihin sekä havaittuihin ongelmiin ja haittoihin.

Kaupunginvaltuutettu Jarmo Nieminen ja 53 muuta valtuutettua esittä-
vät valtuustoaloitteessaan, että kaupunki käynnistää valmistelut vuoden 
2016 aikana kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin.  
Perustamisselvityksessä tulisi kartoittaa kansalliseksi kaupunkipuistoksi 
erityisten arvojen perusteella rajattavien kokonaisuuksien toteutusedel-
lytykset huomioiden alueiden nykyiset kaavat ja suojelupäätökset sekä 
kansallisen kaupunkipuiston arviointikriteerit. Valmistelutyö tulisi esityk-
sen mukaan tehdä niin, että periaatepäätös kansallisen kaupunkipuis-
ton perustamisesta voitaisiin tehdä joulukuussa 2017, jotta valtuusto-
päätös voitaisiin liittää osaksi Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan 
ohjelmaa.

Kansallinen kaupunkipuisto on maankäyttö- ja rakennuslaissa määritel-
ty erityisen statuksen omaava alue, jonka tarkoituksena on kaupunki-
maiseen ympäristöön kuuluvien kulttuuri- ja luonnonmaisemien, luon-
non monimuotoisuuden, historiallisten, kaupunkikuvallisten, sosiaalis-
ten, virkistyksellisten ja muiden erityisten arvojen säilyttäminen ja hoita-
minen. Puistoon osoitetaan ensi sijassa valtion, kunnan tai muun julki-
syhteisön omistuksessa olevia alueita, jotka on osoitettu puistoksi, vi-
her-, virkistys- tai suojelualueeksi tai muuhun puiston tarkoituksen kan-
nalta sopivaan käyttöön

Tällä hetkellä Suomessa on kahdeksan kansallista kaupunkipuistoa. 
Hakemuksen puiston perustamisesta tekee kaupunki ja päätöksen pe-
rustamisesta ympäristöministeriö. Kansallisen kaupunkipuiston hake-
muksen arvioinnissa ministeriö käyttää neljää kriteeriä, jotka alueen on 
täytettävä:

1.      Sisältö; kansallisen kaupunkipuiston tulee sisältää luonnon moni-
muotoisuuden, kansalisen historian tai kaupungin omien kehitysvaihei-
den kannalta merkittäviä kulttuuriympäristöjä sekä puistoarkkitehtooni-
sesti tai esteettisesti merkittäviä viheralueita
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2. Laajuus ja eheys; kansallisen kaupunkipuiston täytyy olla 
puisto-ja viherympäristönä riittävän laaja ja häiriötön sekä viherraken-
teeltaan niin yhtenäinen, että sitä pitkin on mahdollista siirtyä kaupungi-
nosasta toiseen 

3. Ekologisuus ja jatkuvuus; ekologiselta kannalta on tärkeää, 
että alueelle muodostuu lajiston säilymisen ja vuorovaikutuksen mah-
dollistavia ekologisia käytäviä ja alue on jatkuva, eli liittyy ilman selvää 
rajaa kaupungin ulkopuolisiin luonnonalueisiin tai ympäröivään maa-
seutuun

4. Kaupunkikeskeisyys; kansallisen kaupunkipuiston tulee ol-
la osa kaupunkirakennetta, eli alkaa ydinkeskustasta tai sen välittömäs-
tä läheisyydestä

Kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin on vuosien mit-
taan tehty useita aloitteita. Puiston perustamista on myös selvitetty 
kaupunkisuunnitteluviraston johdolla yhdessä eri hallintokuntien kans-
sa. Aloitteet ja selvitystyö eivät kuitenkaan ole johtaneet jatkotoimenpi-
teisiin puiston perustamiseksi. Toivottavampana on pidetty kaupungin 
omia toimia, kuten Helsinkipuiston ja uuden yleiskaavan myötä tehtä-
vää koko kaupungin viheralueverkoston kehittämistä.

Helsinkiläisten liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksien säilymisen ja kehittä-
misen takaamiseksi on tärkeää, että viher- ja virkistysalueiden tulee 
säilyä jatkossakin eheinä ja riittävän laajoina sekä viheryhteyksien tulee 
säilyä jatkuvina. On myös tärkeää, että asuinalueiden yhteydet viher-
verkkoon ovat sujuvia ja välittömiä ja viheralueverkosto saadaan pidet-
tyä maankäytön suunnittelussa ekologisesti, maisemallisesti ja kulttuu-
rihistoriallisesti viihtyisänä, monimuotoisena ja toimivana. Samoin tulee 
pitää huolta meren ranta-alueiden ja saarten viher-ja virkistyskäytön 
mahdollisuuksien sekä luonnonolosuhteiden turvaamisesta sekä Hel-
singin merellisten palveluiden ja merellisten vetovoimatekijöiden säily-
misestä ja vahvistumisesta. Kunhan riittävän hyvä, monipuolinen, toimi-
va, yhtenäinen ja laaja viher- ja virkistysalue verkosto riittävine liikunta- 
ja ulkoilupalveluineen turvataan, ei käytännön rakentamisen ja ylläpi-
don kannalta pitäisi olla merkitystä, toteutetaanko se kansallisen kau-
punkipuiston hoito- ja kehittämissuunnitelman vai kaupungin oman toi-
minnan ja suunnittelun kautta.

Käsittely

06.10.2016 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
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Tiina Sandberg teki Joonas Lyytisen kannattamana seuraavan vas-
taehdotuksen: Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen on strategi-
nen ja maankäytöllinen linjauskysymys. Tarkempi kannanotto kansalli-
sen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin on mahdollista tehdä 
vasta, kun puiston aluerajaus, selvitys kaupunkipuiston hyödyistä ja 
haitoista sekä sen taloudellisista vaikutuksista on valmistunut. Puiston 
perustamista harkittaessa on punnittava siitä saatavat hyödyt suhtees-
sa vallitsevaan tilanteeseen, mahdollisiin muihin vaihtoehtoihin, muu-
toksen vaatimiin taloudellisiin resursseihin sekä havaittuihin ongelmiin 
ja haittoihin.

Kaupunginvaltuutettu Jarmo Nieminen ja 53 muuta valtuutettua esittä-
vät valtuustoaloitteessaan, että kaupunki käynnistää valmistelut vuoden 
2016 aikana kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin.  
Perustamisselvityksessä tulisi kartoittaa kansalliseksi kaupunkipuistoksi 
erityisten arvojen perusteella rajattavien kokonaisuuksien toteutusedel-
lytykset huomioiden alueiden nykyiset kaavat ja suojelupäätökset sekä 
kansallisen kaupunkipuiston arviointikriteerit. Valmistelutyö tulisi esityk-
sen mukaan tehdä niin, että periaatepäätös kansallisen kaupunkipuis-
ton perustamisesta voitaisiin tehdä joulukuussa 2017, jotta valtuusto-
päätös voitaisiin liittää osaksi Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan 
ohjelmaa.

Kansallinen kaupunkipuisto on maankäyttö- ja rakennuslaissa määritel-
ty erityisen statuksen omaava alue, jonka tarkoituksena on kaupunki-
maiseen ympäristöön kuuluvien kulttuuri- ja luonnonmaisemien, luon-
non monimuotoisuuden, historiallisten, kaupunkikuvallisten, sosiaalis-
ten, virkistyksellisten ja muiden erityisten arvojen säilyttäminen ja hoita-
minen. Puistoon osoitetaan ensi sijassa valtion, kunnan tai muun julki-
syhteisön omistuksessa olevia alueita, jotka on osoitettu puistoksi, vi-
her-, virkistys- tai suojelualueeksi tai muuhun puiston tarkoituksen kan-
nalta sopivaan käyttöön

Tällä hetkellä Suomessa on kahdeksan kansallista kaupunkipuistoa. 
Hakemuksen puiston perustamisesta tekee ja päätöksen perustamises-
ta ympäristöministeriö. Kansallisen kaupunkipuiston hakemuksen ar-
vioinnissa ministeriö käyttää neljää kriteeriä, jotka alueen on täytettävä:

1.  Sisältö; kansallisen kaupunkipuiston tulee sisältää luonnon moni-
muotoisuuden, kansallisen historian tai kaupungin omien kehitysvaihei-
den kannalta merkittäviä kulttuuriympäristöjä sekä puistoarkkitehtooni-
sesti tai esteettisesti merkittäviä viheralueita

2. Laajuus ja eheys; kansallisen kaupunkipuiston täytyy olla  puisto- ja 
viherympäristönä riittävän laaja ja häiriötön sekä viherrakenteeltaan 
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niin yhtenäinen, että sitä pitkin on mahdollista siirtyä kaupunginosasta 
toiseen

3. Ekologisuus ja jatkuvuus; ekologiselta kannalta on tärkeää, että alu-
eelle muodostuu lajiston säilymisen ja vuorovaikutuksen mahdollistavia 
katkeamattomia ekologisia käytäviä ja alue liittyy ilman selvää rajaa 
kaupungin ulkopuolisiin luonnonalueisiin tai ympäröivään maaseutuun

4. Kaupunkikeskeisyys; kansallisen kaupunkipuiston tulee olla osa kau-
punkirakennetta, eli alkaa ydinkeskustasta tai sen välittömästä lähei-
syydestä

Kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin on vuosien mit-
taan tehty useita aloitteita. Puiston perustamista on myös selvitetty 
kaupunkisuunnitteluviraston johdolla yhdessä eri hallintokuntien kans-
sa. Aloitteet ja selvitystyö eivät kuitenkaan ole toistaiseksi johtaneet jat-
kotoimenpiteisiin puiston perustamiseksi. 

Helsinkiläisten liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksien säilymisen ja kehittä-
misen takaamiseksi on tärkeää, että viher- ja virkistysalueiden tulee 
säilyä jatkossakin eheinä ja riittävän laajoina sekä viheryhteyksien tulee 
säilyä jatkuvina. On myös tärkeää, että asuinalueiden yhteydet viher-
verkkoon ovat sujuvia ja välittömiä ja viheralueverkosto saadaan pidet-
tyä maankäytön suunnittelussa ekologisesti, maisemallisesti ja kulttuu-
rihistoriallisesti viihtyisänä, monimuotoisena ja toimivana. Samoin tulee 
pitää huolta meren ranta-alueiden ja saarten viher- ja virkistyskäytön 
mahdollisuuksien sekä luonnonolosuhteiden turvaamisesta sekä Hel-
singin merellisten palveluiden ja merellisten vetovoimatekijöiden säily-
misestä ja vahvistumisesta. 

Yhtenäisellä, riittävällä liikunta- ja virkistysalueiden verkostolla on tär-
keä merkitys helsinkiläisten hyvinvoinnin ja ennalta ehkäisevän tervey-
denhuollon kannalta. Yleiskaavaehdotuksen painopiste on rakentami-
salueiden ja liikenneverkon kehittämisessä. Mm. Helsinkipuisto saattaa 
menettää oleellisia liikunta-alueita rakentamiselle. Kansallinen kaupun-
kipuisto tasapainottaisi yleiskaavaa. Sitä voitaisiin käyttää kestävän 
kaupunkikehityksen työvälineenä. Puisto toisi pitkäjänteisyyttä ja tiivis-
tyvää yhteistyötä arvokkaiden liikunta- ja virkistysalueiden kehittämisel-
le.

Liikuntalautakunta katsoo, että tässä tilanteessa olisi tarkoituksenmu-
kaista laatia kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitys, koska 
vasta selvitys tarjoaa objektiivista tietoa päätöksentekoa varten. Perus-
tamisselvityksen tekeminen kokoaa eri tahot yhteen ja antaa paljon tie-
toa, jota voidaan käyttää hyväksi myös muussa kaupungin toiminnas-
sa. Selvityksen pohjalta valtuusto voi arvioida kaupunkipuiston hyötyjä 
Helsingille.
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Kannattaja: Joonas Lyytinen

Vastaehdotus:
Riitta Hämäläinen-Bister: Riitta Bister-Hämäläinen teki teki seuraavan 
vastaehdotuksen:| 

Esityksen viimeisen kappaleen kolmas rivi: poistetaan sana riittävän.

Muutos lauseeseen: Kun hyvä, monipuolinen, toimiva, yhtenäinen ja 
laaja viher- ja virkistysalue verkosto liikunta- ja ulkoilupalveluineen tur-
vataan

Lisätään: Yhtenäisellä liikunta- ja virkistysalueverkostolla on tärkeä 
merkitys helsinkiläisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä 
ennaltaehkäisevän sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta.

Yleiskaavan toteuttamisohjelmassa kaupunkisuunnitteluvirastossa tul-
laan tekemään Helsingin viher- ja

virkistysalueiden strategisen kehityskuvan laadintaa. Helsingin viher- ja 
virkistysverkoston kehittämissuunnitelmassa

(VISTRA II), viher- ja virkistysverkoston osia profiloidaan ja niiden kes-
kinäistä

hierarkiaa selkiytetään karttaesityksin. Tässä yhteydessä voitaneen 
myös arvioida kansallisen kaupunkipuiston

hoito- ja kehittämissuunnitelma

Hämäläinen-Bisterin ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: 

Tiina Sandberg teki Joonas Lyytisen kannattamana seuraavan vas-
taehdotuksen: Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen on strategi-
nen ja maankäytöllinen linjauskysymys. Tarkempi kannanotto kansalli-
sen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin on mahdollista tehdä 
vasta, kun puiston aluerajaus, selvitys kaupunkipuiston hyödyistä ja 
haitoista sekä sen taloudellisista vaikutuksista on valmistunut. Puiston 
perustamista harkittaessa on punnittava siitä saatavat hyödyt suhtees-
sa vallitsevaan tilanteeseen, mahdollisiin muihin vaihtoehtoihin, muu-
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toksen vaatimiin taloudellisiin resursseihin sekä havaittuihin ongelmiin 
ja haittoihin.

Kaupunginvaltuutettu Jarmo Nieminen ja 53 muuta valtuutettua esittä-
vät valtuustoaloitteessaan, että kaupunki käynnistää valmistelut vuoden 
2016 aikana kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin.  
Perustamisselvityksessä tulisi kartoittaa kansalliseksi kaupunkipuistoksi 
erityisten arvojen perusteella rajattavien kokonaisuuksien toteutusedel-
lytykset huomioiden alueiden nykyiset kaavat ja suojelupäätökset sekä 
kansallisen kaupunkipuiston arviointikriteerit. Valmistelutyö tulisi esityk-
sen mukaan tehdä niin, että periaatepäätös kansallisen kaupunkipuis-
ton perustamisesta voitaisiin tehdä joulukuussa 2017, jotta valtuusto-
päätös voitaisiin liittää osaksi Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan 
ohjelmaa.

Kansallinen kaupunkipuisto on maankäyttö- ja rakennuslaissa määritel-
ty erityisen statuksen omaava alue, jonka tarkoituksena on kaupunki-
maiseen ympäristöön kuuluvien kulttuuri- ja luonnonmaisemien, luon-
non monimuotoisuuden, historiallisten, kaupunkikuvallisten, sosiaalis-
ten, virkistyksellisten ja muiden erityisten arvojen säilyttäminen ja hoita-
minen. Puistoon osoitetaan ensi sijassa valtion, kunnan tai muun julki-
syhteisön omistuksessa olevia alueita, jotka on osoitettu puistoksi, vi-
her-, virkistys- tai suojelualueeksi tai muuhun puiston tarkoituksen kan-
nalta sopivaan käyttöön

Tällä hetkellä Suomessa on kahdeksan kansallista kaupunkipuistoa. 
Hakemuksen puiston perustamisesta tekee ja päätöksen perustamises-
ta ympäristöministeriö. Kansallisen kaupunkipuiston hakemuksen ar-
vioinnissa ministeriö käyttää neljää kriteeriä, jotka alueen on täytettävä:

1.  Sisältö; kansallisen kaupunkipuiston tulee sisältää luonnon moni-
muotoisuuden, kansallisen historian tai kaupungin omien kehitysvaihei-
den kannalta merkittäviä kulttuuriympäristöjä sekä puistoarkkitehtooni-
sesti tai esteettisesti merkittäviä viheralueita

2. Laajuus ja eheys; kansallisen kaupunkipuiston täytyy olla  puisto- ja 
viherympäristönä riittävän laaja ja häiriötön sekä viherrakenteeltaan 
niin yhtenäinen, että sitä pitkin on mahdollista siirtyä kaupunginosasta 
toiseen

3. Ekologisuus ja jatkuvuus; ekologiselta kannalta on tärkeää, että alu-
eelle muodostuu lajiston säilymisen ja vuorovaikutuksen mahdollistavia 
katkeamattomia ekologisia käytäviä ja alue liittyy ilman selvää rajaa 
kaupungin ulkopuolisiin luonnonalueisiin tai ympäröivään maaseutuun
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4. Kaupunkikeskeisyys; kansallisen kaupunkipuiston tulee olla osa kau-
punkirakennetta, eli alkaa ydinkeskustasta tai sen välittömästä lähei-
syydestä

Kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin on vuosien mit-
taan tehty useita aloitteita. Puiston perustamista on myös selvitetty 
kaupunkisuunnitteluviraston johdolla yhdessä eri hallintokuntien kans-
sa. Aloitteet ja selvitystyö eivät kuitenkaan ole toistaiseksi johtaneet jat-
kotoimenpiteisiin puiston perustamiseksi. 

Helsinkiläisten liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksien säilymisen ja kehittä-
misen takaamiseksi on tärkeää, että viher- ja virkistysalueiden tulee 
säilyä jatkossakin eheinä ja riittävän laajoina sekä viheryhteyksien tulee 
säilyä jatkuvina. On myös tärkeää, että asuinalueiden yhteydet viher-
verkkoon ovat sujuvia ja välittömiä ja viheralueverkosto saadaan pidet-
tyä maankäytön suunnittelussa ekologisesti, maisemallisesti ja kulttuu-
rihistoriallisesti viihtyisänä, monimuotoisena ja toimivana. Samoin tulee 
pitää huolta meren ranta-alueiden ja saarten viher- ja virkistyskäytön 
mahdollisuuksien sekä luonnonolosuhteiden turvaamisesta sekä Hel-
singin merellisten palveluiden ja merellisten vetovoimatekijöiden säily-
misestä ja vahvistumisesta. 

Yhtenäisellä, riittävällä liikunta- ja virkistysalueiden verkostolla on tär-
keä merkitys helsinkiläisten hyvinvoinnin ja ennalta ehkäisevän tervey-
denhuollon kannalta. Yleiskaavaehdotuksen painopiste on rakentami-
salueiden ja liikenneverkon kehittämisessä. Mm. Helsinkipuisto saattaa 
menettää oleellisia liikunta-alueita rakentamiselle. Kansallinen kaupun-
kipuisto tasapainottaisi yleiskaavaa. Sitä voitaisiin käyttää kestävän 
kaupunkikehityksen työvälineenä. Puisto toisi pitkäjänteisyyttä ja tiivis-
tyvää yhteistyötä arvokkaiden liikunta- ja virkistysalueiden kehittämisel-
le.

Liikuntalautakunta katsoo, että tässä tilanteessa olisi tarkoituksenmu-
kaista laatia kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitys, koska 
vasta selvitys tarjoaa objektiivista tietoa päätöksentekoa varten. Perus-
tamisselvityksen tekeminen kokoaa eri tahot yhteen ja antaa paljon tie-
toa, jota voidaan käyttää hyväksi myös muussa kaupungin toiminnas-
sa. Selvityksen pohjalta valtuusto voi arvioida kaupunkipuiston hyötyjä 
Helsingille.

Jaa-äänet: 4
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Riitta Hämäläinen-Bister, Heimo Laakso-
nen, Heidi Ruhala

Ei-äänet: 2
Joonas Lyytinen, Tiina Sandberg
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Tyhjä: 0

Poissa: 3
Riku Ahola, Jukka Järvinen, Sallamaari Muhonen

Esittelijä
va. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Hannu Airola, projektipäällikkö, puhelin: 310 87743

Kaupunginmuseon johtokunta 27.09.2016 § 58

HEL 2016-006233 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunginmuseon johtokunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon. 

Helsingin kaupunginvaltuuston 53 jäsentä on allekirjoittanut valtuutettu 
Jarmo Niemisen valtuustoaloitteen kansallisen kaupunkipuiston perus-
tamiseksi Helsinkiin. Aloitteessa esitetään, että kaupunki käynnistää 
valmistelut vuoden 2016 aikana, jotta periaatepäätös kansallisen kau-
punkipuiston perustamisesta voidaan tehdä joulukuussa 2017, liittäen 
samalla Helsingin kaupungin valtuuston päätös osaksi Suomen itsenäi-
syyden 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. 

Aloitteen perusteluissa esitetään, että Helsingin kansallisesta kaupunki-
puistosta luodaan laaja merellinen ja mantereinen idästä länteen ja ete-
lästä pohjoiseen ulottuva urbaani uuden ajan kaupunkipuisto. Sen yti-
men muodostavat ekologisesti merkittävimmät vihersormet sekä valta-
kunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat kulttuuriympä-
ristöt. 

Kansallinen kaupunkipuisto on arvokkaiden luonto- ja vesialueiden ja 
kulttuuriympäristöjen muodostama yhtenäinen kokonaisuus, joka voi-
daan maankäyttö- ja rakennuslain nojalla perustaa kaupunkialueelle. 

Kaupunginmuseon johtokunta katsoo, että Helsingillä on hyvät edelly-
tykset kansallisen kaupunkipuiston kriteerien täyttämiseksi ja kaupunki-
puiston saamiseksi. Museon johtokunta puoltaa valtuustoaloitetta ja 
katsoo, että hakemuksen valmistelulle ei ole estettä.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Anne Mäkinen
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Lisätiedot
Johanna Björkman, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 20.09.2016 § 300

HEL 2016-006233 T 00 00 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon. 

Mikä on kansallinen kaupunkipuisto?

Kansallinen kaupunkipuisto on urbaanien arvokkaiden ympäristöjen 
muodostama kokonaisuus, johon kuuluvat kaupungin kannalta keskei-
set luonnon ja kulttuuriympäristön kohteet. Kansalliseen kaupunkipuis-
toon voidaan liittää myös maiseman, virkistyksen ja sosiaalisen elämän 
kannalta tärkeitä alueita.

Kansallisen kaupunkipuiston tarkoituksena on kertoa kaupungin tarina: 
millaiset luonnonolot alueella on, millaiseksi elämä niiden seurauksena 
muotoutui menneinä aikoina ja millaista elämä on nykyään. Yhdessä 
kaikki Suomen kansalliset kaupunkipuistot kertovat Suomen tarinaa.

Tällä hetkellä Suomessa on kahdeksan kansallista kaupunkipuistoa.

Millä edellytyksillä kansallisen kaupunkipuiston voi perustaa?

Saadakseen kansallisen kaupunkipuiston statuksen alueen on täytettä-
vä neljän erilaisen kriteerin ehdot:

1) Sisällön kriteerin mukaan kansallisen kaupunkipuiston tulee sisältää 
luonnon monimuotoisuuden, kansallisen historian tai kaupungin omien 
kehitysvaiheiden kannalta merkittäviä alueita sekä puistoarkkitehtoni-
sesti tai esteettisesti merkittäviä kohteita.

2) Kaupunkikeskeisyyden kriteerin mukaan kansallisen kaupunkipuis-
ton täytyy olla osa kaupunkirakennetta eli alkaa ydinkeskustasta tai sen 
läheisyydestä.

3) Laajuuden ja eheyden kriteerin mukaan kansallisen kaupunkipuiston 
täytyy olla viherympäristönä riittävän laaja ja häiriötön sekä viher- ja si-
nirakenteeltaan niin yhtenäinen, että kaupunkipuistoa pitkin on mahdol-
lista siirtyä kaupunginosasta toiseen.

4) Ekologisuuden ja jatkuvuuden kriteeri varmistaa, että alueelle muo-
dostuu lajiston siirtymisen ja vuorovaikutuksen mahdollistavia käytäviä 
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ja alue on jatkuva eli liittyy ilman selvää rajaa kaupungin ulkopuolisiin 
luonnonalueisiin ja ympäröivään maaseutuun.

Kansallisesta kaupunkipuistosta säädetään maankäyttö- ja rakennus-
laissa (68-71 §).

Hakeminen, kaavoitus sekä hoito- ja käyttösuunnitelma

Kansallinen kaupunkipuisto perustetaan kunnan hakemuksesta, ja pe-
rustamisesta päättää ympäristöministeriö. 

Kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluvien alueiden kaavoissa tulee olla 
riittävät merkinnät alueen ominaispiirteiden säilyttämiseksi. Kaavat laa-
ditaan normaalin kaavamenettelyn mukaisesti.

Kunta laatii kansalliselle kaupunkipuistolle hoito- ja käyttösuunnitelman, 
jonka ympäristöministeriö hyväksyy.

Hoito- ja käyttösuunnitelma on yleissuunnitelma, jonka tavoitteena on 
alueen ominaispiirteiden säilyttäminen ja vahvistaminen. Hoidon ja ke-
hittämisen tarkempi toteuttaminen tapahtuu yleensä pienempien alue-
kohtaisten suunnitelmien avulla. Tällaisia ovat nykyäänkin käytössä 
olevat luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat ja eri kau-
punginosien aluesuunnitelmat. Käytännössä esimerkiksi luonnonsuoje-
lualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat säilyttävät ja vahvistavat jo nyt 
alueiden ominaispiirteitä ja arvoja, joten uusia ei tarvitse laatia. Jo ole-
massa olevat suunnitelmat voidaan liittää osaksi koko alueen hoito- ja 
käyttösuunnitelmaa, ja päivittää silloin, kun ne muutoinkin päivitettäi-
siin. Mikäli muutoksia kuitenkin jouduttaisiin tekemään, voidaan sopia, 
että muutokset tehdään seuraavan päivityksen yhteydessä.

Ympäristöministeriön rooli valmistelussa

Ympäristöministeriö toimii valmistelu- ja hakuvaiheessa konsultatiivi-
sessa roolissa antaen tukea ja tietoa alueen rajaamisesta ja kriteerien 
toteuttamismahdollisuuksista. Tätä on tutkimusten mukaan pidetty hy-
vänä asiana valmistelua tehneissä kaupungeissa. Kaupunki kuitenkin 
itse tekee rajauspäätöksen sekä muut valmisteluun ja hakemiseen liit-
tyvät työt.

Elävää ympäristöä

Kansallinen kaupunkipuisto ei ”museoi” alueita. Rakennuksia ja raken-
teita voi käyttää ja kunnostaa, ja uusia voi tehdä, kunhan työt ovat lin-
jassa kaupunkipuiston kriteerien kanssa. Ympäristöministeriön mukaan 
esimerkiksi Hernesaaren rantapuisto ja saunaravintola Löyly, kauppa-
torin uudet uima-altaat sekä Musiikkitalon nurmiterassit ja tuleva kes-
kustakirjasto voisivat kaikki niin haluttaessa olla osa kansallista kau-
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punkipuistoa. Tavoitteena on luoda tasokasta kaupunkiympäristöä, jos-
sa ihmiset viihtyvät ja johon ihmiset mielellään hakeutuvat.

Tärkeä tarveselvitys

Kansallisen kaupunkipuiston perustamista edeltää esi- tai tarveselvityk-
sen tekeminen. Selvityksessä pohditaan, mitkä ovat Helsingille ja hel-
sinkiläisille merkityksellisimpiä paikkoja, joita halutaan vaalia ja kehit-
tää, ja jotka halutaan säilyttää tuleville sukupolville. Nämä merkittävät 
paikat kertovat kaupungin tarinaa. Arvokkaiden kohteiden rajaamisen li-
säksi tulee pohtia, mitä hyötyjä tai haittoja puiston perustamisesta ai-
heutuu eri elämänaloille, kuten luonnolle ja viheralueille, kulttuuriympä-
ristölle, harrastusmahdollisuuksille, virkistykselle ja terveydelle, opetuk-
selle ja kasvatukselle sekä matkailulle ja muulle elinkeinoelämälle. Li-
säksi tulee tarkastella kaavatilannetta.

Tutkittua tietoa vaikutuksista

Tampereen kaupunki on tehnyt tarveselvityksen kansallisen kaupunki-
puiston perustamiseksi Tampereelle. Samassa yhteydessä tehtiin ky-
sely kaupunkipuistoon liittyvistä kokemuksista, erityisesti merkityksestä 
kaupungin statukseen sekä vaikutuksista maankäytön suunnitteluun ja 
elinkeinopolitiikkaan. Vastaajina oli edustajia kaupungeista, joissa jo on 
kansallinen kaupunkipuisto, kaupungeista, jotka ovat hakemisen loppu-
vaiheissa, ja kaupungeista, jotka ovat keskeyttäneet selvitys- ja hakup-
rosessin.

Kyselyyn vastanneiden mielestä kansallisen kaupunkipuiston statuksen 
saaminen parantaa kaupungin imagoa ja kiinnostavuutta sekä asukkai-
den että matkailijoiden silmissä. Kansallista kaupunkipuistoa pidetään 
työkaluna kestävän kaupunkisuunnittelun edistämiseksi. Sen perusteel-
la kaupunkia voidaan kehittää kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti yh-
teisesti sovittuja arvoja säilyttäen ja hyödyntäen.

Valmisteluprosessin todettiin lisäävän eri hallintokuntien välistä yhteis-
työtä. Jotkut valmistelussa mukana olleet tahot totesivat jopa prosessin 
olleen niin hyödyllinen ja antaneen niin paljon tietoa, että sen jälkeen ei 
ole väliä, saadaanko statusta vai ei.

Kyselyn perusteella kansallisen kaupunkipuiston perustamisella ei ollut 
kielteisiä vaikutuksia maankäytön suunnitteluun. Kansallinen kaupunki-
puisto ei estä alueiden kehittämistä. Joidenkin tahojen pelko siitä, että 
päätösvalta alueita koskevissa asioissa siirtyy ympäristöministeriöön, 
osoittautui vastaajien mukaan aiheettomaksi.

Jotkut vastaajat totesivat statuksesta olleen hyötyä hankerahoitusta 
haettaessa. Myös ympäristöministeriö vahvistaa, että taloudellisesti tiu-
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kentuvina aikoina rahoituksen myöntämistä tukee sen käyttö kestävän 
kehityksen mukaisiin hankkeisiin.

Kansallisen kaupunkipuiston tarveselvitystä tehdessä syntyy materiaa-
lia, jota voidaan hyödyntää myös muussa kaupungin toiminnassa, ku-
ten alueiden suunnittelussa, ympäristökasvatuksessa, erilaisten retkien 
järjestämisessä ja matkailussa.

Kyselyyn vastaajat pitivät kansallista kaupunkipuistoa keinona tarjota 
asukkaille parempaa ja monipuolisempaa asuinympäristöä. Puiston pe-
rustamisen koettiin lisänneen asukkaiden tietoisuutta omasta ympäris-
töstään.

Useat kaupungit, joissa on kansallinen kaupunkipuisto, suunnittelevat 
puiston laajentamista. Pori on jo ehtinyt laajentaa puistoaan.

Kansalliseen kaupunkipuistoon liittyvinä kehittämiskohteina vastaajat 
pitivät statuksen tunnettavuuden lisäämistä: käsite on uusi ja monita-
hoinen, ja siihen liittyy väärinymmärryksiäkin. Elinkeinoelämän alalta 
statusta on parhaiten hyödyntänyt matkailuala, ja muut alat ovat vasta 
vähitellen tulossa mukaan. Perustamisen jälkeen haasteeksi koettiin 
hallinnonalojen välisen yhteystyön jatkuminen, kansallisen kaupunki-
puiston periaatteiden muistaminen kaavoitustyössä ja tiedon siirtämi-
nen myös uusille työntekijöille. 

Pitkäjänteistä kannatusta

Kansallisen kaupunkipuiston perustamisella Helsinkiin on laaja kanna-
tus: 76 yhteisöä on allekirjoittanut esityksen, jossa he toteavat kannat-
tavansa selvityksen tekemistä ja puiston perustamista. Kuntalaisaloit-
teen kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi on allekirjoittanut 
4699 henkilöä (5.9.2016). Kuntalaisten ja järjestöjen kiinnostus saada 
kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin on pitkäjänteistä, sillä puiston pe-
rustamista on yritetty saada vireille useita kertoja jo vuodesta 2002 al-
kaen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 70 §:n mukaan kansallisen kaupunkipuis-
ton hoito- ja käyttösuunnitelma tulee valmistella vuorovaikutuksessa nii-
den tahojen kanssa, joihin puiston perustaminen saattaa huomattavasti 
vaikuttaa. Tämä tuo saman pöydän ääreen neuvottelemaan Helsingille 
merkityksellisistä asioista niin kuntalaiset, yritykset ja yhteisöt kuin vir-
kamiehetkin. Kuntalaisten ja muiden toimijoiden aktiivisuutta oman ym-
päristön kehittämiseen tulee vaalia, sillä kuulluksi tulemisen tunne ja 
vaikuttamisen mahdollisuus lisäävät viihtyisyyttä ja omaan ympäristöön 
sitoutumista.

Kansainvälistä kiinnostusta
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Suomen kansallisen kaupunkipuiston mallista ollaan kiinnostuneita eri 
puolilla maailmaa, ja ympäristöministeriöön tulee asiasta enemmän tie-
dusteluita, kuin mihin pystytään vastaamaan. Parhaillaan esimerkiksi 
Hollanti, Etelä-Korea ja Kiina pohtivat mahdollisuutta oman mallin luo-
miseen. Suomen kansallisen kaupunkipuiston malli vaikutti myös 
Unescon Historical Urban Landscape (HUL) –mallin muotoiluun, johon 
kaupunkipuiston käsitteen ansiosta tuli mukaan luonnon monimuotoi-
suus kulttuurihistoriallisten tekijöiden lisäksi.

Ruotsin Tukholmassa on kansallista kaupunkipuistoa vastaava Natio-
nalstadsparken, joka perustettiin vuonna 1995 poikkeuslailla. Tällä het-
kellä Ruotsissa mietitään lainsäädännön muuttamista Suomen mallin 
mukaiseksi.

Kansainvälisesti kansallista kaupunkipuistoa (National Urban Park, 
NUP) pidetään kestävän kaupunkisuunnittelun onnistuneena työkaluna, 
ja puiston perustamisprosessia modernina.

Yhteenveto

Ympäristölautakunta puoltaa tarveselvityksen tekemistä kansallisen 
kaupunkipuiston perustamiseksi Helsinkiin, koska selvitys tarjoaa ob-
jektiivista tietoa päätöksentekoa varten. Tarveselvityksen tekeminen 
kokoaa eri tahot yhteen ja antaa paljon tietoa, jota voidaan käyttää hy-
väksi myös muussa kaupungin toiminnassa. Puiston perustaminen aut-
taa säilyttämään keskeiset luonnon ja kulttuuriympäristön kohteet ja ke-
hittämään niitä arvostettujen kriteerien mukaan. Kansallisen kaupunki-
puiston perustaminen olisi myös hieno lahja 100-vuotiaan Suomen 
pääkaupungille ja koko Suomelle, jolle pääkaupungin merkitys on kiis-
taton.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

hanna.seitapuro(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 20.09.2016 § 375

HEL 2016-006233 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:
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Kaupunginvaltuutettu Jarmo Nieminen ja 53 muuta valtuutettua ovat 
tehneet valtuustoaloitteen koskien kansallisen kaupunkipuiston perus-
tamiseen tähtäävien alueselvitysten käynnistämistä vuoden 2016 aika-
na. Perustamisselvitysten toivotaan johtavan periaatepäätökseen kan-
sallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin joulukuussa 2017. 
Päätös liitettäisiin osaksi Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden 
ohjelmaa.

Ympäristöministeriön mukaan kansallisten kaupunkipuistojen verkos-
toon on tarkoitus ottaa kymmenkunta erilaista kaupunkia eri puolilta 
Suomea. Tällä hetkellä puisto on perustettu kahdeksaan kaupunkiin. 
Hakemuksen kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta tekee kau-
punki ja päätöksen ympäristöministeriö. Ministeriö käyttää arvioinnissa 
neljää kriteeriä, jotka takaavat kaupungeille tasapuolisen kohtelun ja 
kaupunkipuistojen valtakunnallisen tason säilymisen.

Kansallisen kaupunkipuiston kriteerit ovat:

1. sisältö: kansallisen kaupunkipuiston täytyy sisältää kaupunki-
luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä luonnonalueita, 
kansallisen historian tai kaupungin omien kehitysvaiheiden kan-
nalta merkittäviä kulttuuriympäristöjä rakennuksineen sekä puis-
toarkkitehtonisesti tai esteettisesti merkittäviä puistoja ja vihera-
lueita

2. laajuus ja eheys: kansallisen kaupunkipuiston täytyy olla puisto- 
ja viherympäristönä riittävän laaja ja häiriötön sekä viherraken-
teeltaan niin yhtenäinen, että sitä pitkin on mahdollisuus siirtyä 
kaupunginosasta toiseen

3. ekologisuus ja jatkuvuus: ekologiselta kannalta tärkeää on se, 
että alueelle muodostuu lajiston siirtymisen ja vuorovaikutuksen 
mahdollistavia ekologisia käytäviä ja alue on jatkuva eli liittyy vä-
littömästi ilman selvää rajaa kaupungin ulkopuolisiin luonnona-
lueisiin tai sitä ympäröivään maaseutuun

4. kaupunkikeskeisyys: kansallisen kaupunkipuiston täytyy olla osa 
kaupunkirakennetta eli alkaa kaupungin ydinkeskustasta tai sen 
välittömästä läheisyydestä

Kansallisen kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin on selvitetty kau-
punkisuunnitteluviraston johdolla vuodesta 1998 saakka yhdessä eri 
hallintokuntien kanssa. Samoin kansallisen kaupunkipuiston perustami-
sesta Helsinkiin on tehty vuosien mittaan useampia aloitteita. Ne eivät 
ole johtaneet varsinaisiin jatkotoimenpiteisiin puiston perustamiseksi, 
vaan toivottavampana on pidetty kaupungin omia toimia, kuten Helsin-
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kipuiston ja yleiskaavan uusimisen myötä tehtävää kaupungin koko vi-
heralueverkoston kehittämistä.

Helsingin kaupunki säilyttää keskeiset virkistysalueet sekä kulttuurihis-
torian, rakennustaiteen ja maiseman kannalta merkittävät alueet kaa-
voituksen keinoin sekä arvokkaimmat luonnonalueet rauhoittamalla ne 
luonnonsuojelulailla. Ylläpidossakin vaalitaan arvokasta ja suojeltavaa, 
sillä yleisten alueiden ylläpidon tavoitteena on pitää huolta kaupungista, 
sen rakenteista, viheralueista, luonnosta ja maisemasta sekä tarjota 
asukkaille ja alueiden käyttäjille mahdollisimman monimuotoista lä-
hiympäristöä. Yleisten töiden lautakunta pitää tärkeänä, että Helsingis-
sä säilyy monimuotoiset ja riittävän kattavat viheralueet kaupungin 
omassa päätösvallassa.

Rakennusvirasto hoitaa ja kehittää kaupungin yleisiä alueita kaavoituk-
sen ja muun ylemmän tason suunnittelun rajaamissa puitteissa, hyväk-
syttyjen toimintalinjausten sekä niiden pohjalta tehtävän, säännöllisen 
alueellisen suunnittelun pohjalta. Käytännön ylläpidolle ei pitäisi olla 
merkitystä sillä, toteuttaako se kaupungin omaa suunnitelmaa vai kau-
punkipuistolle laadittavaa hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Toisaalta suun-
nittelu ja alueiden ylläpito yhdessä vuorovaikutuksen kanssa on jatku-
vaa, pitkäjänteistä ja järjestelmällistä toimintaa, jolle on ajan mittaan 
luotu toimintatavat. Prosessien muuttaminen, alueiden uudelleen rajaa-
minen, suunnitelmakierron uusiminen sekä jo hyväksyttyjen suunnitel-
masisältöjen avaaminen vaatisivat aikaa ja resursseja. Siirtymävaihe 
aiheuttanee katkoksia ylläpitoon.

Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen on monilta osin enemmän 
strateginen ja maankäytöllinen kysymys kuin ylläpidollinen. Yksityiskoh-
taisempi kannanotto kaupunkipuiston mahdollisesta perustamisesta 
Helsinkiin on mahdollista tehdä vasta, kun aluerajaus, selvitys kaupun-
kipuiston hyödyistä ja haitoista sekä sen taloudellisista vaikutuksista on 
valmistunut. Puiston perustamista harkittaessa on pohdittava, mikä on 
siitä saavutettava hyöty suhteessa nykytilanteeseen, mahdollisiin mui-
hin vaihtoehtoihin, muutoksen vaatimiin taloudellisiin resursseihin sekä 
tunnistettuihin ongelmiin ja haittoihin.

Käsittely

20.09.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Yleisten töiden lautakunta hyväksyi yksimielisesti Terhi Koulumiehen 
vastaehdotuksen:

Vastaehdotus:
Terhi Koulumies: Lisäys kappaleen 6 loppuun:
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"Yleisten töiden lautakunta pitää tärkeänä, että Helsingissä säilyy moni-
muotoiset ja riittävän kattavat viheralueet kaupungin omassa päätös-
vallassa."

Kannattaja: Antti Möller

Vastaehdotus:
Pörrö Sahlberg: Muutetaan kappaleen (8) ensimmäinen lause muotoon 
"Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen on monilta osin enemmän
strateginen ja maankäytöllinen kysymys kuin ylläpidollinen, koska se si-
sältää myös rakennettua kulttuuriympäristöä." 

Lisätään kappaleeseen (8) kolmanneksi ja neljänneksi lauseeksi:

"Yleisten töiden lautakunta puoltaa tarveselvityksen tekemistä kansalli-
sen kaupunkipuiston perustamiseksi Helsinkiin, koska selvitys tarjoaa 
objektiivista tietoa päätöksentekoa varten. Tarveselvityksen tekeminen 
kokoaa eri tahot yhteen ja antaa paljon tietoa, jota voidaan käyttää hy-
väksi myös muussa kaupungin toiminnassa."

Kannattaja: Antti Möller

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan kappaleen (8) ensimmäinen lause muotoon 
"Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen on monilta osin enemmän
strateginen ja maankäytöllinen kysymys kuin ylläpidollinen, koska se si-
sältää myös rakennettua kulttuuriympäristöä."  Lisätään kappaleeseen 
(8) kolmanneksi ja neljänneksi lauseeksi: "Yleisten töiden lautakunta 
puoltaa tarveselvityksen tekemistä kansallisen kaupunkipuiston perus-
tamiseksi Helsinkiin, koska selvitys tarjoaa objektiivista tietoa päätök-
sentekoa varten. Tarveselvityksen tekeminen kokoaa eri tahot yhteen 
ja antaa paljon tietoa, jota voidaan käyttää hyväksi myös muussa kau-
pungin toiminnassa."

Jaa-äänet: 5
Terhi Koulumies, Maria Landén, Eija Paananen, Mariam Rguibi, Maija 
Wirén

Ei-äänet: 3
Aura Kostiainen, Antti Möller, Pörrö Sahlberg

Tyhjä: 1
Dennis Pasterstein

Poissa: 0
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Eriävät mielipiteet:

Pörrö Sahlberg ja Antti Möller jättivät päätöksestä Pörrö Sahlbergin 
vastaehdotuksen mukaiset eriävät mielipiteet.

13.09.2016 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Markus Holstein, metsäsuunnittelija, puhelin: 310 64829

markus.holstein(a)hel.fi

Opetuslautakunta 13.09.2016 § 290

HEL 2016-006233 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Opetuslautakunta puoltaa valtuutettu Jarmo Niemisen ym. tekemää 
valtuustoaloitetta kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsin-
kiin.

Opetuslautakunta toteaa, että aloitteessa esitetty kansallinen kaupunki-
puisto Helsingissä tarjoaa päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille kai-
kille avoimia ja monipuolisia oppimisen, liikkumisen ja virkistymisen ym-
päristöjä, jotka tukevat opetusviraston strategiaa, jossa koulurakennuk-
sen lisäksi koko kaupunki on oppimisen ympäristö.

Valtuustoaloite istuu hyvin myös ongelmalähtöistä, ilmiökeskeistä ja ak-
tiivista oppimista painottavaan uuteen opetussuunnitelmaan sekä ope-
tusviraston koulujen digistrategiaan, jossa digitalisaatio ja tietotekniikan 
hyödyntäminen mahdollistavat uudenlaisen tiedonhankinnan, -tuottami-
sen ja yhteistyön oppimisessa.

Toteutuessaan kansallinen kaupunkipuisto Helsingissä luo osallistavan, 
oppimista tukevan yhteistyöalustan  kaupungin sisälle sekä verkottumi-
sen kautta Suomessa jo olevan kahdeksan kansallisen kaupunkipuis-
ton ja ulkomaisten kaupunkipuistojen välille.  

Lisäksi opetuslautakunta toivoo, että koulujen ja alueen asukkaiden on 
mahdollista osallistua hankkeen suunnitteluun sen kaikissa vaiheissa.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 213 (523)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/25
15.02.2017

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

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.09.2016 § 266

HEL 2016-006233 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Valtuustoaloite

54 kaupunginvaltuutettua esittää valtuustoaloitteessa, että kaupunki 
käynnistää valmistelut vuoden 2016 aikana kansallisen kaupunkipuis-
ton perustamisesta Helsinkiin. Perustamisselvityksessä tulisi kartoittaa 
kansalliseksi kaupunkipuistoksi erityisten arvojen perusteella rajatta-
vien kokonaisuuksien toteuttamisedellytykset huomioiden alueiden ny-
kyiset kaavat, suojelupäätökset sekä kansallisen kaupunkipuiston ar-
viointikriteerit. Valmistelutyö tulisi tehdä niin, että periaatepäätös kan-
sallisen kaupunkipuiston perustamisessa tehtäisiin joulukuussa 2017, 
jotta valtuustopäätös voitaisiin liittää osaksi Suomen itsenäisyyden 100-
vuotisjuhlan ohjelmaa.

Valtuustoaloitteen perusteluina on esitetty kansallisen kaupunkipuiston 
sisältöön ja rajaamiseen seikkoja sekä sen hyötyjä eri tahoille. 

Puistokokonaisuus esitetään olevan laaja merellinen ja mantereinen 
idästä länteen ja etelästä pohjoiseen ulottuva urbaani uuden ajan kau-
punkipuisto. Sen ytimen muodostaisivat ekologisesti merkittävimmät vi-
hersormet sekä valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti ar-
vokkaat kulttuuriympäristöt. Puistokokonaisuus olisi verkosto, johon 
kuuluisi saaristoa, merenrantoja, Vantaanjoki ja kaupunkipuroja, puisto-
ja, luonnonmetsiä sekä keskustakortteleiden ja esikaupunkien kulttuu-
riympäristöjä.

Kansallisen kaupunkipuiston avulla Helsingille voitaisiin kehittää vahva 
kestävän kehityksen brändi ja lähiluontomatkailun yritysklusteri. Sitä 
voisivat hyödyntää monin eri tavoin palveluissaan ja markkinoinnissaan 
asukkaat, oppilaitokset, päiväkodit, kulttuuritoimijat, liikuntasektori, mat-
kailu ja muu elinkeinoelämä.

Kansallinen kaupunkipuisto

Kansallinen kaupunkipuisto on maankäyttö- ja rakennuslain 68-71 §:is-
sä määritelty erityisen statuksen omaava alue. Sen tarkoitus on kau-
punkimaiseen ympäristöön kuuluvan alueen kulttuuri- tai luonnonmai-
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seman kauneuden, luonnon monimuotoisuuden, historiallisten ominais-
piirteiden tai siihen liittyvien kaupunkikuvallisten, sosiaalisten, virkistyk-
sellisten tai muiden erityisten arvojen säilyttäminen ja hoitaminen. Puis-
toon voidaan osoittaa alueita, jotka kaavassa on osoitettu puistoksi, vir-
kistys- tai suojelualueeksi, arvokkaaksi maisema-alueeksi tai muuhun 
kansallisen kaupunkipuiston tarkoituksen kannalta sopivaan käyttöön. 
Puistoon osoitetaan ensi sijassa valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön 
omistuksessa olevia alueita. 

Kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluvan alueen kaavoituksessa ja 
muussa alueeseen vaikuttavassa suunnittelussa ja päätöksenteossa 
on otettava huomioon puistoa koskevat määräykset perustamispäätök-
sessä ja/tai hoito- ja käyttösuunnitelmassa. Kansallinen kaupunkipuisto 
perustetaan kunnan hakemuksesta ja sen perustamisesta päättää ym-
päristöministeriö. Kansallisen kaupunkipuiston perustamispäätökseen 
voidaan kunnan suostumuksella ottaa alueen olennaisten arvojen säi-
lyttämiseksi tarpeellisia määräyksiä. Muut alueen hoidon ja käytön kan-
nalta tarpeelliset määräykset annetaan hoito- ja käyttösuunnitelmassa. 
Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman laatii kunta ja 
sen hyväksyy ympäristöministeriö. Hoito- ja käyttösuunnitelman valmis-
telun tulee tapahtua vuorovaikutuksessa niiden tahojen kanssa, joiden 
oloihin asia saattaa huomattavasti vaikuttaa. 

Suomeen on perustettu vuodesta 2001 kahdeksan kansallista kaupun-
kipuistoa, jotka sijaitsevat Hämeenlinnassa, Heinolassa, Porissa, Han-
gossa, Porvoossa, Turussa, Kotkassa ja Forssassa. Pinta-alaltaan laa-
jin kansallinen kaupunkipuisto sijaitsee Hangossa (suurimmaksi osaksi 
merialuetta), laajuudeltaan 2 400 ha. Muut puistot ovat kooltaan 2 200 
ja 815 ha:n väliltä. Puistot ovat luonteeltaan kaupunkien keskustoihin 
liittyvien vesialueiden, viheralueiden ja arvokohteiden muodostamia yh-
tenäisiä jatkuvia kokonaisuuksia. 

Ruotsin lainsäädännössä on myös kansallisen kaupunkipuiston (natio-
nalstadsparken) käsite. Maan ainoa kansallinen kaupunkipuisto (Kung-
liga nationalstadsparken) sijaitsee Tukholman, Solnan ja Lidingön kun-
tien alueella (Ulriksdal–Haga–Brunnsviken–Djurgården), ja on kooltaan 
2 700 ha. 

Tukholman kaupungissa kansallisen kaupunkipuiston rajaaminen ja 
puistoa koskevien määräysten tulkinta on osoittautunut vaikeaksi. Ym-
päröivän alueen maankäytölle asetettujen tavoitteiden yhteensovittami-
nen on jatkuvien tulkintaerimielisyyksien kohteena. Vaikeudet ovat tul-
leet esille yhden Tukholman merkittävimmän maankäytön muutosalu-
een (Norra Djurgårdstaden/Royal Seaport) suunnittelun yhteydessä, 
jossa tehokkaan maankäytön ja kaupunkikuvallisten tavoitteiden sovit-
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taminen puiston vaatimusten kanssa yhteen on ollut erityisen haasta-
vaa. 

Valtion puolelta yhteistyötahona toimii Ruotsissa lääninhallitus (länssty-
relse), jonka tulkinnat ovat olleet kaupungin näkökulmasta tiukkoja. Ra-
kennusoikeutta on mm. jouduttu karsimaan esitettyihin kaavaehdotuk-
siin nähden merkittävästi. Kaupunki on teettänyt osana suunnittelua lu-
kuisia kaupunkipuistoon liittyviä selvityksiä. Valtiolla ei ole taloudellista 
vastuuta asiassa. Tulkintaerimielisyydet ovat poikineet myös oikeuspro-
sesseja. Yhden aluetta koskevan kaavan osalta alempi oikeusaste on 
kumonnut valtuuston tekemän päätöksen. Kaupunki on valittanut asias-
ta edelleen seuraavaan oikeusasteeseen, jossa prosessi on edelleen 
kesken.

Helsingin viherverkosto

Helsingin viherverkosto koostuu lähes kauttaaltaan asemakaavoitetuis-
ta virkistys- ja viheralueista sekä vesialueista. Viheralueina toimivat alu-
eet ovat myös pääosin kaupungin omistuksessa. Viherverkoston run-
gon muodostavat laajat kiilamaiset viheralueet ns. vihersormet, poikit-
taiset vihersormia yhdistävät viheryhteydet sekä merialue saarineen. 
Uudessa yleiskaavassa (Kslk 14.6.2016) virkistys- ja viherverkosto, 
kaupunkiluonto, kulttuuriympäristöt sekä merellisyys on nähty tärkeiksi 
Helsingin vetovoimatekijöiksi. Jokaisesta näistä teemasta on tehty oma 
yleiskaavaan liittyvä teemakarttansa ja niiden kehittämistä ja arvojen 
säilyttämistä on tarkoitus tutkia kaupunkisuunnitteluvirastossa edelleen 
alueiden jatkosuunnittelussa. Koko kaava-aluetta koskevassa kaava-
määräyksessä on turvattava viherverkoston jatkuvuus, lisäksi kaavassa 
annetaan määräyksiä kulttuuriympäristö-, maisema- ja luontoarvoihin 
liittyen.    

Yleiskaavan toteuttamisohjelmaan liittyen ja alueiden jatkosuunnittelun 
pohjaksi on kaupunkisuunnitteluvirastossa jatkettu Helsingin viher- ja 
virkistysalueiden strategisen kehityskuvan laadintaa. Uusimmassa vai-
heessa, Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelmassa 
(VISTRA II), viher- ja virkistysverkoston osia profiloidaan ja niiden kes-
kinäistä hierarkiaa selkiytetään karttaesityksin. Verkoston osalta esite-
tään tavoitetila ja linjaukset sen laadun kehittämiseksi. Tärkeimmät vi-
heralueisiin liittyvät kulttuuri- ja luontoarvoalueet on nostettu verkoston 
vetovoimatekijöiksi. Viher- ja virkistysverkoston kehittämisen periaat-
teet on tarkoitus tuoda kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksyttäväk-
si syksyllä 2016. Sen jälkeen erityisesti viherverkostoon liittyvään vies-
tintään ja markkinointiin aiotaan kiinnittää erityistä huomiota.    

Kansallinen kaupunkipuisto Helsingissä?
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Kansallisen kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin on esitetty vuoden 
2002 yleiskaavan valmistelusta lähtien useita kertoja. Tähän asti ei sen 
perustamista ole pidetty tarpeellisena ja on esitetty mm. Helsinkipuiston 
kehittämistä kaupungin omana hankkeena vastaten tällä tavoin mah-
dollisesta kansallisesta kaupunkipuistosta saataviin hyötyihin.  

Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen antaa päätäntävaltaa alu-
een kehittämisen ja hoidon osalta kaupungilta ympäristöministeriölle ja 
kaventaa myös kaupunginvaltuuston roolia kaupungin ylimpänä päättä-
vänä elimenä. Riskinä on kaupungin päätöksenteon hidastuminen ja 
mutkistuminen. Tämä on nähty ongelmallisena dynaamisen kaupunki-
kehityksen kannalta sekä alueen hoitoa rajoittavana. Helsinki haluaa 
määritellä viheralueidensa käyttötavoitteet ja hoidon periaatteet luovut-
tamatta hoito- ja käyttöperiaatteiden ohjausta ja määräysvaltaa ympä-
ristöministeriölle. Näin mahdollistetaan parhaiten erilaisten alueiden ja 
kaupunginosien joustava kehittäminen, aktiivinen vuorovaikuttaminen 
sekä kansalaisten toiveisiin reagoiminen nopeammin ja määrätietoi-
semmin. 

Helsingin kaupungin tavoitteena on säilyttää keskeiset virkistys- ja vihe-
ralueet sekä arvokkaat luonto- ja kulttuuriympäristöt kaavoituksen kei-
noin. Nykyisellä kaavoitusmenettelyllä ja hallintokuntayhteistyöllä saa-
vutetaan kansallisen kaupunkipuiston arvoja ja kriteerejä vastaava vi-
herverkostokokonaisuus. Viheralueiden arvojen, kuten kulttuuriympäris-
töarvojen, luontoarvojen ja viheryhteyksien, säilyminen voidaan turvata 
oikeusvaikutteisilla yleis- ja asemakaavoilla sekä kaupungin eri hallinto-
kuntien ohjauksella alueiden jatkosuunnittelussa.

Kansalliselle kaupunkipuistolle Helsingissä tai Helsingin seudulla on ol-
lut vaikeaa löytää selkeää yksimielistä rajausta. Aikaisemmissa vaiheis-
sa mm. Keskuspuiston ja Helsinkipuiston vihersormia on esitetty kan-
salliseksi kaupunkipuistoksi. Helsingin kuusi vihersormea muodostavat 
kukin omanlaisensa puistokokonaisuuden, jotka kytkeytyvät toisiinsa ja 
merialueeseen muodostamatta kuitenkaan yhtenäisenä jatkuvaa koko-
naisuutta. Kansallisen kaupunkipuiston rajauksen tarkka määrittely on 
nähty ongelmallisena myös kaupunkikehityksen kannalta. 

Kansallinen kaupunkipuisto ei pääkaupungin keskeisillä alueilla tuo sel-
laista erityistä tunnettuus- tai imagolisää kuin se pienemmille kaupun-
geille kiistatta tuo. Helsingin viherverkoston ja sen arvojen tunnettavuu-
den lisäämistä ja hyödyntämistä osana kaupungin vetovoimaisuuden 
markkinointia voidaan tehdä myös ilman kansallinen kaupunkipuisto -
statusta. 

Näistä syistä kansallisen kaupunkipuiston perustaminen Helsinkiin ei 
ole perusteltua.
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Käsittely

06.09.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Rikhard Manninen: Lisätään seuraavat kappaleet kappaleen (9) jäl-
keen:

Tukholman kaupungissa kansallisen kaupunkipuiston rajaaminen ja 
puistoa koskevien määräysten tulkinta on osoittautunut vaikeaksi. Ym-
päröivän alueen maankäytölle asetettujen tavoitteiden yhteensovittami-
nen on jatkuvien tulkintaerimielisyyksien kohteena. Vaikeudet ovat tul-
leet esille yhden Tukholman merkittävimmän maankäytön muutosalu-
een (Norra Djurgårdstaden/Royal Seaport) suunnittelun yhteydessä, 
jossa tehokkaan maankäytön ja kaupunkikuvallisten tavoitteiden sovit-
taminen puiston vaatimusten kanssa yhteen on ollut erityisen haasta-
vaa. 

Valtion puolelta yhteistyötahona toimii Ruotsissa lääninhallitus (länssty-
relse), jonka tulkinnat ovat olleet kaupungin näkökulmasta tiukkoja. Ra-
kennusoikeutta on mm. jouduttu karsimaan esitettyihin kaavaehdotuk-
siin nähden merkittävästi. Kaupunki on teettänyt osana suunnittelua lu-
kuisia kaupunkipuistoon liittyviä selvityksiä. Valtiolla ei ole taloudellista 
vastuuta asiassa. Tulkintaerimielisyydet ovat poikineet myös oikeuspro-
sesseja. Yhden aluetta koskevan kaavan osalta alempi oikeusaste on 
kumonnut valtuuston tekemän päätöksen. Kaupunki on valittanut asias-
ta edelleen seuraavaan oikeusasteeseen, jossa prosessi on edelleen 
kesken.

Palautusehdotus:
Elina Moisio: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
aloitteeseen kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen teke-
misestä suhtaudutaan myönteisesti. Perustamisselvityksessä tulisi sel-
vittää Helsingille sopivan urbaanin uuden ajan kansallisen kaupunki-
puiston kokonaisuus, laajasti ja kattavasti koko Helsingin alueella. 

Kannattaja: Eija Loukoila

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan.

EI-ehdotus: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
aloitteeseen kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen teke-
misestä suhtaudutaan myönteisesti. Perustamisselvityksessä tulisi sel-
vittää Helsingille sopivan urbaanin uuden ajan kansallisen kaupunki-
puiston kokonaisuus, laajasti ja kattavasti koko Helsingin alueella. 
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Jaa-äänet: 6
Hennariikka Andersson, Nuutti Hyttinen, Jape Lovén, Matti Niiranen, 
Risto Rautava, Heta Välimäki

Ei-äänet: 3
Eija Loukoila, Elina Moisio, Osmo Soininvaara

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän muutettu ehdotus voitti äänin 6-
3.

30.08.2016 Pöydälle

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Anna Böhling, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37211

anna.bohling(a)hel.fi
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§ 115
Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite keskustatunnelivarauksesta luo-
pumisesta

HEL 2016-006234 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Vesa Korkkulan aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Vesa Korkkula ja 23 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että keskustatunnelia koskevasta varauksesta luovutaan, jotta 
vältyttäisiin lisäkustannuksilta erilaisissa hankkeissa.

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

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että Helsingin keskustatunnelilla on varaus Uudenmaan maa-
kuntakaavassa. Suomalaisen hierarkkisen kaavajärjestelmän mukai-
sesti ylempi kaavataso ohjaa tarkempaa kaavoitusta. Keskustatunnelin 
varaus on ollut Helsingin Yleiskaava 2002:ssa, minkä lisäksi jo vuoden 
1992 yleiskaavassa keskustan alle on osoitettu pääkatuverkon maana-
lainen osuus. Myös kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymässä 
uudessa yleiskaavassa on varauduttu keskustatunneliin. Keskustatun-
nelille on esitetty tilavaraus maanalaisessa yleiskaavassa, joka on tullut 
alueella voimaan 10.6.2011.
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Maanalaisia tilavarauksia suunniteltaessa ja maanalaista yleiskaavaa 
laadittaessa tehdään pitkäjänteistä suunnittelua. Erityisesti liikenne-
hankkeiden edellyttämät maanalaiset tilavaraukset on huomioitava etu-
painotteisesti. Linjauksen suhteellisen jäykkä geometria ja maan pin-
nalle liikennöintiä palvelevien ajoyhteyksien sijoittaminen on huomioita-
va maanalaisessa tilavaraussuunnittelussa.

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että kaavoituksessa varaudutaan tu-
levaisuuden tarpeisiin - myös sellaisiin tarpeisiin, joiden toteuttaminen 
ei näytä lähitulevaisuudessa todennäköiseltä ja jotka eivät sisälly kau-
pungin investointiohjelmaan. Keskustatunneli on tällainen varaus. Seu-
dun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (HLJ 2015) keskustatunneli ei 
sisälly ennen vuotta 2040 toteutettaviin hankkeisiin, mutta siihen on sii-
tä huolimatta varauduttava.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Korkkula Vesa ym. valtuustoaloite Kvsto 25.5.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijä Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 01.02.2017 § 82

HEL 2016-006234 T 00 00 03



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 221 (523)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/26
15.02.2017

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

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

18.01.2017 Pöydälle

30.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 1001

HEL 2016-006234 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Vesa Korkkulan aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.08.2016 § 250

HEL 2016-006234 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että keskustatunnelin varauksesta tu-
lisi luopua, sillä siihen varautuminen aiheuttaa kaupungille merkittäviä 
lisäkustannuksia. 

Helsingin keskustatunnelilla on varaus Uudenmaan maakuntakaavas-
sa. Suomalaisen hierarkkisen kaavajärjestelmän mukaisesti ylempi 
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kaavataso ohjaa tarkempaa kaavoitusta. Keskustatunnelin varaus on 
ollut Helsingin Yleiskaava 2002:ssa, minkä lisäksi jo vuoden 1992 yleis-
kaavassa keskustan alle on osoitettu pääkatuverkon maanalainen 
osuus. Myös uudessa yleiskaavassa on varauduttu keskustatunneliin. 
Ruoholahden ja Hakaniemen väliin on merkitty pääkadun maanalainen 
tai katettu osuus, jonka sijainti ja pituus ovat ohjeellisia. Kaavassa va-
raudutaan siis kyseiseen yhteystarpeeseen, mutta ei oteta kantaa sii-
hen, millainen keskustan katuverkon maanalaisen osuuden tulisi olla.

Keskustatunnelille on esitetty tilavaraus maanalaisessa yleiskaavassa, 
joka on tullut alueella voimaan 10.6.2011. Keskustatunnelin maanalai-
nen tilavaraus on ollut maanalaisissa tilavaraussuunnitelmissa myös 
ennen maanalaisen yleiskaavan vahvistumista. Maanalaisia tilavarauk-
sia suunniteltaessa ja maanalaista yleiskaavaa laadittaessa tehdään 
pitkäjänteistä suunnittelua. Erityisesti liikennehankkeiden edellyttämät 
maanalaiset tilavaraukset on huomioitava etupainotteisesti maanalais-
ten tilojen tilavaraussuunnittelussa. Linjauksen suhteellisen jäykkä geo-
metria ja maan pinnalle liikennöintiä palvelevien ajoyhteyksien sijoitta-
minen on huomioitava maanalaisessa tilavaraussuunnittelussa.

Keskustatunnelin varaukselle on etsitty sijaintia, joka olisi teknisesti, ta-
loudellisesti, liikenteellisesti sekä maankäytöllisesti toteutuskelpoisin. 
Eri vaihtoehtoja on tutkittu kaupunkisuunnitteluvirastossa omana työnä 
sekä lukuisissa konsulttitöissä. Useista tutkituista tilavarausvaihtoeh-
doista on päädytty juuri tähän nykyiseen, jonka rakennetekniset yleis-
suunnitelmat on tehty v. 2006. Sen mukaista tilavarausta on maankäy-
tön suunnittelussa huomioitu mahdollisuuksien mukaan. Keskustatun-
nelin tilavarauksen linjauksen ympäristössä on kymmeniä olemassa 
olevia maanalaisia tiloja sekä eri hankkeiden maanalaisia tilavarauksia. 
Lukuisien keskustan alueelle suunniteltujen sekä maanpäällisten että 
maanalaisten hankkeiden suunnittelussa on jo huomioitu keskustatun-
nelin tilavaraus. Tällä hetkellä keskustatunnelille ei ole olemassa muita 
vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja, mikäli sen nykyisestä maanalaisesta ti-
lavarauksesta luovutaan.

Kaavoituksessa on tärkeä varautua tulevaisuuden tarpeisiin. Myös sel-
laisiin tarpeisiin, joiden toteuttaminen ei näytä lähitulevaisuudessa to-
dennäköiseltä ja jotka eivät sisälly kaupungin investointiohjelmaan. 
Keskustatunneli on tällainen varaus. Seudun liikennejärjestelmäsuunni-
telmassa (HLJ2015) keskustatunneli ei sisälly ennen vuotta 2040 toteu-
tettaviin hankkeisiin. Siihen varautuminen on kuitenkin perusteltua.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
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Heikki Salmikivi, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37483
heikki.salmikivi(a)hel.fi

Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37482
raila.hoivanen(a)hel.fi
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§ 116
Valtuutettu Leo Straniuksen aloite rakkauden metsän perustamises-
ta

HEL 2016-006924 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Leo Stranius ja 32 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsinki selvittää mahdollisuuden osoittaa viheralue rakkau-
den metsälle.

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

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan, yleisten töi-
den lautakunnan ja ympäristökeskuksen lausuntoihin ja toteaa, että 
Helsingissä on jo pitkään ollut paikkoja, joihin on voinut ohjatusti istut-
taa korvausta vastaan muistopuita. 

Aloitteessa esitettyjä Rakkauden metsiä tai puistoja voisi olla useita, 
jolloin niiden ei tarvitsisi olla kovin suuria. Haasteena on puuston eri-
ikäisyys ja mahdollinen istutusten ennakoimattomuus. Istutusten tulisi-
kin seurata kokonaissuunnitelmaa ja sopia alueen muihin tavoitteisiin. 

Kaupunginhallitus viittaa yleisten töiden lautakunnan lausuntoon ja to-
teaa, että metsiköksi istutettava paikka voi löytyä, kun rakennusviras-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 225 (523)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/27
15.02.2017

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

tossa laaditaan uusia aluesuunnitelmia. Metsikkö voisi olla myös osana 
uudessa puistossa tai paikka voi löytyä huonossa kunnossa olevan 
puiston peruskorjauksen yhteydessä. Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, 
että esimerkiksi kaupunginosayhdistys voisi organisoida ja koordinoida 
Rakkauden metsän puiden istuttamista.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Stranius Leo, valtuustoaloite Kvsto 8.6.2016 asia 22
2 Ympäristökeskuksen lausunto (Rakkauden metsä)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijä Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Rakennusvirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 01.02.2017 § 83

HEL 2016-006924 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.
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18.01.2017 Pöydälle

30.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 1002

HEL 2016-006924 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 20.09.2016 § 373

HEL 2016-006924 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

Leo Stranius ja 32 valtuutettua esittävät, että Helsinki selvittää mahdol-
lisuuden osoittaa viheralue rakkauden metsälle, jossa rakkauttaan voisi 
tunnustaa istuttamalla puun.

Puiden istuttaminen kaupungin omistamalle alueelle onnistuu parhaiten 
erillisenä tempauksena. Rakkauden metsän istuttamiselle soveltuvaa 
paikkaa tulisi etsiä lähimetsää tiiviimmän ylläpidon piirissä olevalta alu-
eelta. Tällainen metsiköksi istutettava paikka voi löytyä, kun rakennus-
virastossa laaditaan uusia aluesuunnitelmia. Metsikkö voisi olla myös 
osana uudessa puistossa. Paikka voi löytyä myös huonossa kunnossa 
olevan puiston peruskorjauksen yhteydessä.
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Puiden taimien on oltava hieman kookkaampia kuin mitä metsän istu-
tuksessa käytettävät taimet ovat. Näin istutettavan metsikön jatkokehi-
tykselle on riittävät edellytykset, joka näkyy myös työmäärässä ja kus-
tannuksissa. Taimet pitää myös suojata asianmukaisesti esimerkiksi 
kaneilta. Puiden istuttajien on lisäksi tiedostettava se tosiseikka, että 
kaikki puut eivät välttämättä selviä metsikkövaiheeseen saakka. Tämän 
vuoksi siltojen rakkauslukot ovat monesti helpompi ja pysyvämpi vaih-
toehto.

Rakennusvirasto pitää esimerkiksi kaupunginosayhdistystä luontevana 
kumppanina organisoimaan rakkauden metsän puiden istuttamista.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Markus Holstein, metsäsuunnittelija, puhelin: 310 64829

markus.holstein(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.09.2016 § 278

HEL 2016-006924 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että Helsinki selvittää mahdollisuuden 
osoittaa viheralueen Rakkauden metsälle, johon voi istuttaa rakkauden 
symboliksi puun.

Helsingissä on jo pitkään ollut paikkoja, joihin on voinut ohjatusti istut-
taa korvausta vastaan muistopuita. Asemakaavojen ohjausvaikutus 
puiden istuttamisessa metsiin on rajallinen, eivätkä asemakaavat estä 
metsän istuttamista viheralueeksi varatulla alueella. 

Aloitteessa esitetyn Rakkauden metsän tai puiston tulisi luonteensa 
vuoksi sijaita paikassa, joka säilyy pitkään virkistyskäytössä joko met-
sänä tai puistona. Rakkauden metsän kaltaisen alueen haasteena on 
puuston eri-ikäisyys ja mahdollinen istutusten ennakoimattomuus. Kau-
punkimaisissa puistoissa tavoitellaan usein kasvillisuuden hallittua ja 
yhtenäistä ilmettä. Istutusten tulisikin seurata kokonaissuunnitelmaa ja 
sopia alueen muihin tavoitteisiin. Alueen tulisi myös olla sekä rauhalli-
nen että helposti saavutettavissa, ja suuren puustomäärän istuttaminen 
yhteen paikkaan vaatii myös alueelta laajuutta. Laajan yhtenäisen alu-
een varaaminen pitkäaikaiseen uuden puuston istutukseen on tiivisty-
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vässä kaupungissa haastavaa. Metsän sijasta alue voisi olla myös pie-
nimuotoisempi puistomainen hedelmä- tai ruusutarha.

Puiden istuttamisen voi koordinoida myös jokin järjestö, seura tai yhtei-
sö. Muistamistarkoitukseen on syytä tutkia myös muita vaihtoehtoja, 
kuten olevien puistopuiden kummiksi ryhtymistä, kiveykseen kaiverret-
tuja nimiä tai puiston penkkien nimeämistä korvausta vastaan, kuten 
monissa puistoissa ulkomailla on tapana. 

Rakennusvirasto rakennuttaa ja hoitaa kaupungin viheralueita, joten 
mahdollinen Rakkauden metsän tai puiston paikka tulee suunnitella yh-
teistyössä rakennusviraston kanssa.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Maria Jaakkola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37244

maria.jaakkola(a)hel.fi
Liisa Kuokkanen-Suomi, suunnittelija, puhelin: 310 37362

liisa.kuokkanen-suomi(a)hel.fi
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§ 117
Valtuutettu Mika Ebelingin aloite natsi-Saksalle luovutettujen kah-
deksan juutalaisen muistamisesta

HEL 2016-006925 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Mika Ebelingin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mika Ebeling ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsingin kaupunki kunnioittaa "kompastuskivin" tai vastaa-
valla tavalla Suomen natsi-Saksalle luovuttamaa kahdeksaa juutalaista.

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

Kaupunginhallitus viittaa kaupunginmuseon johtokunnan, kaupunki-
suunnittelulautakunnan ja yleisten töiden lautakunnan lausuntoihin ja 
toteaa, että aloitteessa esitetty muistamisen tapa, ns. ”stolperstein” 
(”kompastuskivi”) -muistolaatat ovat koskettava tapa muistaa ja vaalia 
traagisen kohtalon kokeneiden juutalaisten muistoa. Muistolaatat ovat 
pysäyttävä ja samalla eleetön tapa tuoda historian tapahtumia
arkiseen kaupunkiympäristöön.

Helsingissä on jo ennestään kaksi juutalaisuhrien muistoksi pystytettyä 
muistomerkkiä, joista tunnetumpi on Tähtitorninvuorella: Apua hakevat 
kädet -teoksen suunnittelivat Rafael Wardi ja Niels Haukeland. Teok-
sen sivuille on mm. kaiverrettu luovutettujen pakolaisten nimet. Toinen, 
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vähemmän tunnettu muistomerkki on Harry Kivijärven yhdessä Sam 
Vannin kanssa suunnittelema Juutalaisuhrien muistomerkki vuodelta 
1970 Kampissa, juutalaisen seurakunnan sisäpihalla, Malminkatu 
26:ssa.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja katsoo, että aloittees-
sa ehdotetut muistolaatat toimivat kadun pintamateriaalina, eikä liiken-
nesuunnittelun kannalta ole estettä käyttää metallisia laattoja jalkakäy-
tävän päällystemateriaalina. Materiaalin tulee toki olla sellaista, ettei sii-
tä aiheudu liukastumista tai kompastumista, eikä se vaaranna katutilan 
esteettömyyttä. Esimerkiksi sijoittamalla laatat reunakiveykseen, voitai-
siin esteettömyys ja turvallisuus varmistaa.  

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että muistomerkin suunnittelussa ja 
toteutuksessa tulee noudattaa rakennusviraston ehtoja ja ohjeita sekä 
saada ao. kiinteistönomistajien suostumus. Taiteilija Gunter Demnigin 
tekijänoikeuksia tulee kunnioittaa ja selvittää hänen kiinnostuksensa ja 
mahdollisuutensa teosten toteuttamiseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Ebeling Mika, valtuustoaloite Kvsto 8.6.2016 asia 24
2 Stolperstein, kompastuskivi - kuva

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijä Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Rakennusvirasto
Yleisten töiden lautakunta
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Kaupunginmuseo
Kaupunginmuseon johtokunta

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 01.02.2017 § 84

HEL 2016-006925 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

18.01.2017 Pöydälle

30.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 1003

HEL 2016-006925 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Mika Ebelingin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 25.10.2016 § 66

HEL 2016-006925 T 00 00 03

Lausunto
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Kaupunginmuseo johtokunta antoi natsi-Saksalle luovutettujen kahdek-
san juutalaisen muistamista koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

Toisen maailman sodan aikana Suomesta luovutettiin Saksaan kah-
deksan juutalaispakolaista, joiden joukossa oli myös lapsia. Heidät kul-
jetettiin 6. marraskuuta 1942 S/S Hohenhörn-laivalla Helsingin Eteläsa-
tamasta Tallinnaan ja sieltä erinäisten vaiheiden ja työleirien kautta lo-
pulta Auschwitzin keskitysleirille. Heistä vain yhden tiedetään pelastu-
neen. Muut menehtyivät.

Luovutetut henkilöt olivat tulleet Suomeen pakolaisina Saksan miehittä-
miltä alueilta. Aloitteen mukaan kaikkien luovutusta edeltävät asuinpai-
kat eteläisessä Helsingissä kuitenkin tunnetaan. Luovutetut olivat: 
Heinrich Huppert (s. 26.11.1896 Wien, k. Auschwitz); Kurt Huppert (s. 
29.8.1931 Wien, k. Auschwitz); Franz Olof Kollman (s. 15.5.1941 Hel-
sinki, k. Auschwitz); Georg Kollman s. 19.11.1912 Wien, k. 3.10.1992 
Israel); Janka Kollman (s. 10.9.1910 Niregyháza, k. Auschwitz); Elias 
Kopelowsky (s. 22.9.1882 Ilgen, k. Auschwitz); Hans Robert Martin 
Korn (s. 26.6.1919 Bielitz, k. Auschwitz); Hans Szybilskij (s. 29.8.1907 
Elberfeld, k. Auschwitz). Joukosta ainoa selvinnyt oli Georg Kollman. 

Johtokunta toteaa, että Helsingissä on jo ennestään kaksi juutalaisuh-
rien muistoksi pystytettyä muistomerkkiä, joista tunnetumpi on Tähtitor-
ninvuorella: Apua hakevat kädet –teoksen suunnittelivat Rafael Wardi 
ja Niels Haukeland. 

https://www.hamhelsinki.fi/sculpture/juutalaispakolaisten-muistomerkki-
apua-anovat-kadet-niels-haukeland-rafael-wardi/

Juutalaispakolaisten muistomerkki paljastettiin 5.päivänä marraskuuta 
2000 sen paikan läheisyydessä, josta pakolaisia kuljettanut laiva lähti. 
Runsaasti juutalaisten elämään ja historiaan liittyvää symboliikkaa si-
sältävä muistomerkki koostuu kivipaadesta ja kahdesta siihen nojaa-
vasta veistosmaisesta reliefistä. Sen sivuille on kaiverrettu asiaan liitty-
vää tekstiä sekä luovutettujen pakolaisten nimet. Kaksi metriä pitkä ja 
metrin korkuinen kivipaasi on Ylämaan vaaleaa graniittia. Kivipaateen 
nojaavaan pronssireliefiin on kuvattu apua anovat kädet. Paaden toisel-
la sivulla on teräkseen valettu peilimäisesti heijastava reliefiveistos. 
Muistomerkkikokonaisuutta ympäröi nupukivistä rakennettu käden 
muotoinen alue, johon voi liittää metaforan uhrien muiston pitämisestä 
kämmenellä. 

Toinen, vähemmän tunnettu muistomerkki on Harry Kivijärven yhdessä 
Sam Vannin kanssa suunnittelema Juutalaisuhrien muistomerkki vuo-
delta 1970 Kampissa, juutalaisen seurakunnan sisäpihalla, Malminkatu 
26:ssa. 

https://www.hamhelsinki.fi/sculpture/juutalaispakolaisten-muistomerkki-apua-anovat-kadet-niels-haukeland-rafael-wardi/
https://www.hamhelsinki.fi/sculpture/juutalaispakolaisten-muistomerkki-apua-anovat-kadet-niels-haukeland-rafael-wardi/
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https://hamhelsinki.fi/sculpture/juutalaisuhrien-muistomerkki-harry-kivi-
jarvi/

Kaupunginmuseon johtokunta pitää aloitteessa esitettyä muistamisen 
tapaa, ns. ”stolperstein-” (”kompastuskivi”) muistolaattoja koskettavana 
tapana muistaa ja vaalia traagisen kohtalon kokeneiden juutalaisten 
muistoa. Samanlaisia katukiveykseen kiinnitettyjä metallilaattoja on voi-
nut aiemmin nähdä Saksassa ja alkuperäinen konsepti onkin taiteilija 
Gunter Demnigin luoma, kuten aloitteessa todetaan. Tämän tapainen 
muistaminen on pysäyttävä ja samalla eleetön tapa tuoda historian ta-
pahtumia arkiseen kaupunkiympäristöön. Kaupunginmuseon johtokun-
ta ei näe estettä sille, että jokin taho haluaa toteuttaa ”kompastuskivet” 
kyseisten luovutettujen henkilöiden asuinpaikkojen edustalle, mutta to-
teaa samalla, että kaupunginmuseolla ei tällaiseen ole resursseja. Li-
säksi suunnittelussa ja toteutuksessa tulee noudattaa yleisten töiden 
lautakunnan ja rakennusviraston ehtoja ja ohjeita sekä saada ao. kiin-
teistönomistajien suostumus. Mikäli muistaminen aiotaan toteuttaa esi-
tetyllä tavalla, tulee kunnioittaa myös Gunter Demnigin tekijänoikeuksia 
ja selvittää taiteilijan kiinnostus ja mahdollisuudet teoksen toteuttami-
seen. Suunnitelmasta olisi hyvä kuulla myös kaupungin taidemuseon 
kanta, jolle vastuu kaupungin julkisesta taiteesta kuuluu.

Esittelijä
museonjohtaja
Tiina Merisalo

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

tiina.merisalo(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 06.09.2016 § 354

HEL 2016-006925 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle Natsi-Saksalle 
luovutettujen kahdeksan juutalaisen muistamista koskevasta valtuus-
toaloitteesta seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta pitää muistomerkkiä koskeva aloitetta kan-
natettavana ja katsoo, että kaupungin osallistuminen aloitteessa mainit-
tuun kansainväliseen kunnianosoitukseen on tärkeää. 

Yleisten töiden lautakunta kuitenkin kiinnittää huomiota kadun kunnos-
sa- ja puhtaanapidosta annetun lain (669/1978) mukaiseen kunnan la-
kisääteiseen velvollisuuteen huolehtia kadun kunnossa- ja puhtaanapi-
dosta ja kadun pitämisestä liikenteen tarpeiden edellyttämässä kunnos-

https://hamhelsinki.fi/sculpture/juutalaisuhrien-muistomerkki-harry-kivijarvi/
https://hamhelsinki.fi/sculpture/juutalaisuhrien-muistomerkki-harry-kivijarvi/
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sa ja toteaa, että muistomerkkilaatat olisi syytä asentaa kadun tasoon. 
Mikäli kadulle asennetaan kadun pinnasta ulkoneva laatta, vaarana 
saattavat olla paitsi kaatumisvahingot, myös katutilan esteettömyyden 
vaarantuminen. 

Lisäksi lautakunta katsoo, että laattojen asennuksessa on huomioitava 
mahdollisuudet kunnossa- ja puhtaanapitotoimenpiteiden asianmukai-
seen suorittamiseen ja muistolaattojen vahingoittumisvaara kadunhoi-
totöiden vuoksi. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi yleisten töiden lau-
takunta katsoo, että muistomerkin suunnittelusta ja toteuttamisesta 
vastaavan tahon olisi tarpeen sopia rakennusviraston kanssa muisto-
merkin tarkemmasta sijoittamisesta sekä yllä- ja kunnossapitoon liitty-
vistä seikoista.  

Yleisten töiden lautakunta toteaa vielä, että mikäli muistolaatat sijoite-
taan alueelle, joka ei kuulu kaupungin kokonaisvastuuhoidon piirin, olisi 
asianomaista kiinteistöä asiassa syytä kuulla, sillä kiinteistön edustalle 
sijoitetut muistomerkit saattavat vaikuttaa myös tontinomistajan velvolli-
suuksiin. 

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Lisätiedot
Suvi Kokkonen, lakimies, puhelin: 310 39952

suvi.kokkonen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.09.2016 § 273

HEL 2016-006925 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Valtuustoaloitteessa ehdotetut muistolaatat toimivat kadun pintamateri-
aalina. Liikennesuunnittelun kannalta ei ole estettä käyttää metallisia 
laattoja jalkakäytävän päällystemateriaalina, mikäli niistä ei muodostu 
Tieliikenneasetuksen mukaisia tiemerkintöjä. Materiaalin tulee myös ol-
la sellaista, ettei siitä aiheudu liukastumista tai kompastumista.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Pekka Nikulainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37122
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pekka.nikulainen(a)hel.fi
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§ 118
Valtuutettu Helena Kantolan aloite Malmin lentokenttäalueen kehit-
tämisestä Helsinki Air Business Parkiksi

HEL 2016-007256 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Helena Kantolan aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Helena Kantola ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että: "kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet kehittää Malmin 
lentokenttäalueesta Helsinki Air Business Park aloitteeseen liitetyn vi-
sion ja tehtyjen selvitysten pohjalta sekä teettää Malmin lentokentästä 
ns. feasible study ja kannattavuuslaskelmat."

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

Kaupunginhallitus viittaa kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksy-
mään Helsingin uusi yleiskaava - Kaupunkikaavaan, jossa Malmin len-
tokenttäalue on yksi suurimmista uusista rakentamisalueista. Malmin 
lentokenttäalueelle voidaan rakentaa noin 25 000 asukkaan ja 2000 - 
4000 työpaikan kaupunginosa, jonka rakentuminen vaikuttaa merkittä-
västi myös Malmin nykyiseen rakenteeseen ja koko koilliseen Helsin-
kiin eheyttäen sen kaupunkirakennetta. 

Uudenmaan liitto on 22.12.2015 lausunut Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle Malmin lentoaseman suojelemisesta 
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rakennusperinnöstä annetun lain (498/2010) nojalla ja toteaa, että 
maakuntakaava ohjaa alueen suunnittelua lentokenttäalueen osalta. 
Lentokenttäalue on Uudenmaan voimassa olevissa maakuntakaavois-
sa osoitettu merkinnällä liikennealue, joka varataan taajamatoimintojen 
alueeksi lentotoiminnan päätyttyä. Lentotoiminnan päättymisestä ja vi-
ranomaistoimintojen siirtymisestä muualle on tehty tarvittavat päätök-
set, joten Uudenmaan liitto näkee alueen taajamarakentamisen olevan 
maakuntakaavan mukaista. 

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava on ehdotusvaiheessa. Siinä Mal-
min kentän alue esitetään taajamatoimintojen alueena, johon osoite-
taan lisäksi tiivistettävän alueen kehittämisperiaatemerkintä. Maankäyt-
tö- ja rakennuslain 24 §:n mukaan maakunnan suunnittelussa ja muus-
sa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään 
niiden toteuttamista. Malmin lentokentän arvokkaan kulttuuriympäristön 
suojeleminen siten, että alueen lentoliikenne voi jatkua nykyisellään, ai-
heuttaa Helsingin seudun valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
välisiä ristiriitoja.

Uudenmaan liitto toteaa lausunnossaan, että Malmin lentokentän nykyi-
sen kaltaisen lentoliikenteen jatkamiselle, mikä turvaisi alueen toimin-
nalliset kulttuuriympäristöarvot, ei ole mahdollisuuksia aiemmin tehtyjen 
lentokentän toimintaan liittyvien päätösten perusteella.

Malmin kehittämisestä on yleiskaavaa varten laadittu raportti " Mahdol-
lisuuksien Malmi. Keskusta, lentokenttä, Pukinmäki ja Jakomäki", jossa 
kuvataan yksityiskohtaisesti Malmin ja lentokenttäalueen muutosta. Ra-
portissa todetaan mm., että RKY-alueenakin listatun historiallisen ken-
tän rakenne kiitoratoineen on yhtenä lähtökohtana uuden alueen suun-
nittelussa. Vanha lentokenttä näkyy kaupunkirakenteessa ja kaupunki-
kuvassa: kiitoratalinjauksia näkyy osin uusina katulinjauksina, osin vih-
reinä "näkymäakselipuistoina". 

Yleiskaavan pohjaksi tehdyn yleispiirteisen viitesuunnitelman mukaan 
lentokenttätoimintojen loppumisen myötä vapautuville alueille olisi mah-
dollista asemakaavoittaa noin 1,3 - 1,5 milj. k-m² (noin 25 000 asukasta 
ja 2000 - 4000 työpaikkaa). Suurin osa alueesta merkitään yleiskaavas-
sa asuntovaltaiseksi alueeksi, ja lähikeskustan osalta sekoittuneen 
kaupunkirakenteen keskusta-alueeksi, jossa myös toimitilojen rakenta-
minen on toivottavaa. Korttelitehokkuudet vaihtelevat alueen uusissa 
kortteleissa 0,4:stä lähikeskustan tuntuman 1,5 - 2:n tehokkuuksiin. 
Riittävän korkean asukastiheyden saavuttaminen on ehto alueen elä-
vyydelle ja raideliikenneyhteyksien järjestämiselle. 

http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-21.pdf
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-21.pdf
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Malmin lentokentän keskusta määritellään yleiskaavassa lähikeskus-
taksi, jossa on monipuoliset palvelut ja joka toimii itsenäisenä keskusta-
na. Lähikeskustojen palvelut houkuttelevat pääasiallisesti asukkaita lä-
hialueilta, mutta voivat sisältää myös erikoistuvia palveluja, jotka toimi-
vat verkostokaupunkirakenteessa toisiaan tukevina ja voivat antaa alu-
eelle jonkin erityispiirteen, joka houkuttelee käyttäjiä kauempaakin. 

Kenttää ympäröivät teollisuusalueet Tattarisuo ja Tattariharju ovat tällä 
hetkellä toimivia ja omintakeisia yritysalueita. On arvioitu, että kysyn-
nän ja tarjonnan tasapaino Tattarisuolla nykyisenkaltaisille toiminnoille 
ulottuu ainakin noin 2030-luvun puoliväliin. Yritysalueet pidetään jatkos-
sakin ensisijaisesti työpaikkakeskittyminä, mutta pitkällä aikavälillä 
alueiden luonne saattaa muuttua. Erityisesti Tattariharjun potentiaali 
kasvaa sen yhdistyessä paremmin Kivikon ja Viikin työpaikka-alueiden 
kanssa ja tehokkuutta rajoittavat kerroslukurajoitteet poistuvat lento-
kenttätoiminnan loppumisen myötä. 

Vuonna 2014 tehtyyn hallituksen kehyspäätökseen (Julkisen talouden 
suunnitelma vuosille 2015-2018) oli Malmin osalta kirjattu, että asunto-
rakentamisen edellytysten parantamiseksi Helsingin seudulla valtio ve-
täytyy toimintoineen Helsinki-Malmin lentoasemalta siten, että alue on 
mahdollista ottaa asuntokäyttöön viimeistään 2020-luvun alussa.
Kaupunginvaltuusto päätti 26.11.2014 (365 §) ostaa kiinteistöt ja raken-
nukset Malmin lentokentältä. Finavia Oyj:n kanssa tehtiin kauppakirja, 
jolla yhtiö myi Helsingin kaupungille Malmin lentokenttäalueella ja sen 
läheisyydessä omistamansa 18,465 hehtaaria käsittävät maa-alueet ja 
samalla luopui Helsingin kaupungin kanssa tehtyihin sopimuksiin pe-
rustuvasta käyttöoikeudesta noin 116 hehtaarin suuruiseen alueeseen. 
Kauppaan sisältyivät alueilla olevat Finavia Oyj:n omistamat rakennuk-
set.

Helsinki-Malmin lentoaseman tilanne on liikenne- ja viestintäministeriön 
mukaan loppuun käsitelty ministeriön osalta. Liikenne- ja viestintäminis-
teriö vastasi tammikuussa 2015 oikeuskanslerinviraston selvityspyyn-
töön koskien Helsinki-Malmin lentoaseman lakkauttamispäätöksen val-
mistelua. Oikeuskanslerille toimitetun kantelun mukaan valtion kehysrii-
hipäätös maaliskuulta 2014 olisi tehty ilman asiaankuuluvia tietoja ja 
valmisteltu virheellisin perustein. Oikeuskansleri totesi syyskuussa 
2015, että valtion vetäytymispäätöstä lentokenttäalueelta ei ole tehty 
puutteellisin tai virheellisin tiedoin. Liikenne- ja viestintäministeriöllä ei 
oman tiedotteensa mukaan ole enää roolia Malmin lentoaseman tilan-
teessa. Malmin lentoasemalta vapautuvan alueen käytöstä päättää jat-
kossa Helsingin kaupunki.

Helsingin kaupunki on hakenut yhteistyökumppaneita ja vuokralaisia, 
jotka ovat kiinnostuneita Malmin lentokentän väliaikaiskäytöstä vuoden-
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vaihteen 2016 - 2017 jälkeen. Syyskuussa 2016 järjestetyssä haussa 
kaupunki sai kymmenkunta yhteydenottoa, jotka liittyivät sekä ilmailuun 
että muuhun toimintaan. Aluetta on mahdollista vuokrata monipuoli-
seen väliaikaiskäyttöön kokonaisuutena tai osissa. Myös hyvin lyhytai-
kainen käyttö eri tarkoituksiin on mahdollista. Kaupungin tavoitteena 
on, että erilaiset vuokralaiset voivat toimia kentällä jatkossakin rinnak-
kain. Myös nykyisiä maan- ja huoneenvuokrasopimuksia voidaan jat-
kaa. Kentän nykyisistä toimijoista suurin osa on ilmoittanut haluavansa 
jatkaa toimintaansa alueella vuodenvaihteen jälkeen Helsingin kaupun-
gin vuokralaisina. Syyskuussa järjestetyn haun hakemuksiin perustuvat 
päätökset pyritään tekemään marraskuun aikana. 

Yleiskaavan käsittelyn aikana valtuutettu Kantola teki seuraavan toivo-
musponnen, joka raukesi kannattamattomana: "Hyväksyessään yleis-
kaavapäätöksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus 
ennen Malmin lentokentän alueen rakentamispäätöstä selvittää mah-
dollisuudet käyttää Malmin lentokenttää Helsinki Air Business Park -
idean toteuttamiseen ja kehittämiseen."

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsinki on vetovoimainen kasvava pää-
kaupunki, joka luo 26.10.2016 hyväksytyllä yleiskaavalla mahdollisuu-
det kasvavan kaupungin pitkäjänteiselle suunnittelulle varmistaen edel-
lytykset riittävälle asuntotuotannolle ja elinkeinoelämän toiminnalle. 
Kolmannes yleiskaavan tuomasta uudesta kerrosalasta koostuu uusis-
ta laajemmista aluekokonaisuuksista, kuten Malmin lentokentästä. Kas-
vava ja menestyvä Helsinki on koko Suomen etu. Helsinki on Suomen 
kehityksen veturi ja seudun vetovoimaisuus on merkittävä asia koko 
valtakunnan talouskasvun kannalta. Yleiskaava, ja Malmi, luovat edel-
lytykset tulevaisuuden kilpailukyvylle. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Kantola Helena ym. valtuustoaloite Kvsto 15.6.2016 asia 17

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijä Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
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täytäntöönpano
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistövirasto

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 01.02.2017 § 85

HEL 2016-007256 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

18.01.2017 Pöydälle

30.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 1004

HEL 2016-007256 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Helena Kantolan aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
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§ 119
Valtuutettu Tomi Sevanderin aloite psykiatristen sairaanhoitajien 
toiminnasta Helsingin poliisilaitoksen moniammatillisessa työryh-
mässä

HEL 2016-004460 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tomi Sevanderin aloit-
teen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Tomi Sevander ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsingin poliisilaitoksen moniammatillisessa työryhmässä 
toimisi kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jon-
ka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. 

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että vuonna 
2015 Helsingin poliisilaitos ja kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto ovat 
tehneet yhteistoimintasopimuksen, jonka mukaan sosiaali- ja terveysvi-
rasto osoittaa moniammatilliseen tiimiin sosiaalityön, sosiaaliohjauksen 
ja sairaanhoidon voimavaroja sekä määrää työryhmään johtavan sosi-
aalityöntekijän. Tässä monialaisessa yhteistyössä huolehditaan erityi-
sesti asiakastietojen vaihdosta ja kirjaamisesta sekä virka-avusta.      

Kaupunginhallitus katsoo, että ei ole tarkoituksenmukaista kiinnittää va-
kansseja fyysisiin toimipisteisiin, vaan huolehtia jatkossa moniammatil-
lisen työryhmän toiminnan sisällön ja palveluohjauksen kehittämisestä 
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nykyajan tarpeita ja nuorten ongelmia vastaavaksi. Sosiaali- ja terveys-
virasto huolehtii jatkossakin poliisin kanssa tehdyn sopimuksen mukai-
sesti riittävästä moniammatillisen tiimin vaatimasta sosiaalityön, sosiaa-
liohjauksen ja sairaanhoidon resurssista. Kehittämistyössä on tarpeen 
tiivistää integroitumista muihin sosiaali- ja  terveydenhuollon palvelui-
hin, mm. psykiatria- ja päihdepalveluihin sekä koulu- ja opiskelutervey-
denhuollon palveluihin, joustavien ja asiakaslähtöisten palveluproses-
sien varmistamiseksi.          

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tomi Sevanderin aloite
2 Helsingin poliisilaitoksen lausunto psykiatristen sairaanhoitajien sijoitta-

misesta poliisilaitokselle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 01.02.2017 § 87

HEL 2016-004460 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

18.01.2017 Pöydälle

30.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 1006
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HEL 2016-004460 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tomi Sevanderin aloit-
teen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.08.2016 § 177

HEL 2016-004460 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi lausunnon valtuutettu Sevanderin 
ym. valtuustoaloitteesta psykiatristen sairaanhoitajien toiminnasta Hel-
singin poliisilaitoksen moniammatillisessa työryhmässä:

"Kaupunginhallitus osoitti lastensuojelulain mukaisen Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelman (LASU) toteuttamiseksi hankerahoitusta ”Mo-
niammatillinen yhteistyö nuorten rikosoirehdintaan ja perheväkivaltaan 
puuttumiseksi 2010−2012” -hankkeeseen. Tähän määräaikaiseen eril-
lishankkeeseen sisältyivät muun muassa kahden sairaanhoitajan palk-
kakustannukset. Sairaanhoitajat sijoitettiin Helsingin poliisilaitoksella 
toimivaan moniammatilliseen työryhmään. 

Helsingin poliisilaitoksella on toiminut usean vuoden ajan moniammatil-
linen työryhmä eli ns. MONNI-ryhmä osana poliisin ennalta estävää toi-
mintalinjaa yhdessä lähipoliisiryhmien ja nettipoliisiin kanssa (HEER-
ryhmät). Valtuustoaloitteessa mainittu Ankkuri-malli on sisäministeriön 
lanseeraama ja ministeriön vastuulla oleva työmuoto poliisipiireissä. 
Ankkuri-malli muistuttaa toiminnaltaan moniammatillisen työryhmän, 
MONNIN toimintaa.

Hankkeen LASU-rahoitus loppui vuoden 2013 lopussa, mikä tarkoitti  
psykiatristen sairaanhoitajien toiminnan päättymistä moniammatillises-
sa työryhmässä. Sosiaali- ja terveysvirastossa päädyttiin kuitenkin 
myöhemmin vuoden 2014 alusta lukien siirtämään kaksi sairaanhoita-
jan tointa sosiaali- ja kriisipäivystyksen poliisisosiaalityön yksikköön 
moniammatillisen työryhmän toimintaan. Vuonna 2015 toisen sairaan-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 244 (523)
Kaupunginvaltuusto

Stj/30
15.02.2017

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

hoitajan resurssia on käytetty sosiaaliohjaajan tehtävään; tällä osaami-
sella vahvistetaan alaikäisten rikoksesta epäiltyjen lastensuojelulain 
(LSL) 24 §:n velvoittamaa sosiaalityötä esitutkinnassa ja tuomioistuin-
käsittelyssä. Poliisisosiaalityön yksikössä työskentelee Pasilan poliisita-
lossa kaksi sosiaalityöntekijää ja yksi sairaanhoitaja, Malmin poliisita-
lossa yksi sosiaalityöntekijä ja Säästöpankinrannan tiloissa LSL:n 24 
§:n tehtävissä kaksi sosiaalityöntekijää ja sosiaaliohjaaja sekä koko yk-
sikön johtava sosiaalityöntekijä. 

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston ja Helsingin poliisilaitoksen yhteis-
toiminnasta on voimassa 1.8.2014 päivätty pysyväisohje, jonka mukai-
sesti viranomaisyhteistyötä toteutetaan. Keväällä 2015 solmittiin yhteis-
toimintaa koskeva sopimus sosiaali- ja terveysviraston ja poliisilaitok-
sen välillä. Sopimuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvirasto osoittaa 
moniammatilliseen tiimiin sosiaalityön, sosiaaliohjauksen ja sairaanhoi-
don resursseja ja määrää työryhmään johtavan sosiaalityöntekijän. Täl-
lä kokonaisuudella vastataan sopimuksessa mainitun uuden sosiaali-
huoltolain 41 §:n mukaisesta monialaisesta yhteistyöstä, jossa huoleh-
ditaan erityisesti asiakastietojen vaihdosta ja kirjaamisesta sekä virka-
avusta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että virasto tekee poliisin kanssa 
säännöllistä yhteistyötä ja yhdessä on sovittu poliisilaitoksessa toimi-
van moniammatillisen työryhmän linjauksista, tehtävistä ja toimintata-
voista. Lakisääteisistä velvoitteista vastaa 24/7 tilanteissa sosiaali- ja 
kriisipäivystyksen yksiköt ja rikoksilla oirehtivien lasten osalta poliisiso-
siaalityön yksikön sosiaalityöntekijät (LSL 24 §).

Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemys on, että tässä vaiheessa ei 
ole tarkoituksenmukaista kiinnittää vakansseja fyysisiin toimipisteisiin, 
vaan huolehtia moniammatillisen työryhmän toiminnan sisällön ja pal-
veluohjauksen kehittämisestä nykyajan tarpeita ja nuorten ongelmia 
vastaaviksi. Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto huolehtii jatkossakin 
poliisin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti riittävästä moniammatil-
lisen tiimin vaatimasta sosiaalityön, sosiaaliohjauksen ja sairaanhoidon 
resurssista. Jatkossa on tarpeen tiivistää integroitumista muihin sosiaa-
li- ja terveydenhuollon palveluihin, mm. psykiatria- ja päihdepalveluihin, 
kouluterveyden- ja opiskeluterveydenhuollon palveluihin, joustavien ja 
asiakaslähtöisten palveluprosessien varmistamiseksi.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Rikoksilla oireilevat ja syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt, erityisesti 
nuoret, tarvitset yksilöllistä tukea ja palveluohjausta. Heidän elämänti-
lanteessa ilmenee useita ongelma-alueita ja ongelmat ovat ajan ku-
luessa kietoutuneet yhteen. Eri toimijoiden välinen yhteistyö ja monia-
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lainen asiantuntijuus ovat keskiössä rakennettaessa rikoksilla oireile-
vien henkilöiden palveluprosesseja. Moniammatillinen työryhmä pystyy 
tunnistamaan asiakkaidensa ongelmien syyt ja ne tahot, joiden työpa-
nosta ongelmien ratkaiseminen edellyttää sekä ohjaamaan asiakkaat 
tarvittavien palvelujen piiriin."

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Marketta Kupiainen, hallintoylihoitaja, puhelin: 310 42348

marketta.kupiainen(a)hel.fi
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§ 120
Valtuutettu Helena Kantolan aloite vanhusasiamiehen vakanssin 
perustamisesta

HEL 2016-006232 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Helena Kantolan aloit-
teen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Helena Kantola ja 31 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan vanhusasiamiehen vakanssin perustamista vanhusneuvoston yh-
teyteen sekä näiden taloudellisten toimintaedellytysten turvaamista.  

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jon-
ka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. 

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että vanhusa-
siamiehen tehtävän perustamista on käsitelty aiemmin, viimeksi talous-
arvioaloitteena v. 2011 ja valtuustoaloitteena v. 2013. Tuolloin on kat-
sottu, että sosiaali- ja terveystoimen alalla työskentelevien potilas- ja 
sosiaali-asiamiesten, veteraaniasiamiehen sekä vammaisasiamiehen 
tehtävänä on neuvoa asiakkaita ja heidän läheisiään sekä tiedottaa 
asiakkaiden oikeuksista ja opastaa muistutuksiin ja valituksiin liittyvissä 
asioissa. Vanhusten elämään ja elämisen laatuun liittyvien hoito-, hoi-
va- ja asumispalvelujen turvaaminen, neuvonnan antaminen ja asiak-
kaan oikeuksista tiedottaminen kuuluvat velvoittavasti lainsäädännön 
perusteella kuntien ja kunnan viranomaisten tehtäviin. Velvoite koskee 
kaikkia työntekijöitä ja sisältyy normaalin toiminnan perustehtävään.             
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Sosiaali- ja terveysvirastossa toimii Seniori-info -palveluneuvonta, josta 
saa arkisin aamupäivällä neuvontaa puhelimitse ja sähköpostitse. Li-
säksi neuvontaa saa terveysneuvontanumerosta 24 tuntia vuorokau-
dessa.    

Helsingin kaupungilla vanhustenhuollon tilaa ja palvelun saannin mää-
räaikoja seurataan lakiin perustuvien omavalvontasuunnitelmien avulla. 
Työntekijöillä ja viranomaisilla on kattava ilmoitusvelvollisuus havaitse-
mistaan iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveydenhuollon epäkohdis-
ta ja tarpeista.      

Kunnallisista vanhusasiamiehistä ja heidän tehtävistään ei säädetä 
laissa. Vanhusneuvoston asettaminen ja tehtävät perustuvat kuntala-
kiin ja lakiin ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäk-
käiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki). Sosiaali- 
ja terveysviraston nimeämä vanhusneuvoston sihteeri tuntee kunnan 
strategista suunnittelua, hallintoa ja eri toimialoja, lainsäädäntöä, palve-
lujärjestelmiä ja näiden toimintatapoja. Vanhusneuvosto osallistuu laki-
sääteisesti ikääntynyttä väestöä koskevaan kunnan toiminnan suunnit-
teluun, valmisteluun ja seurantaan.   

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.9.2015 § 205 osana kaupungin strate-
gista suunnittelua Stadin ikäohjelman vanhuspalvelulain 5 §:n mukaise-
na suunnitelmana vuosiksi 2015 - 2016. Vanhusneuvosto on keskei-
sesti mukana Stadin ikäohjelman seurannassa. Kaupungin strategiaoh-
jelmassa ja talousarviossa olevat vanhuspalveluja koskevat linjaukset 
velvoittavat kaikkia hallintokuntia.    

Kaupunginhallitus viittaa meneillään olevaan sosiaali- ja terveyspalve-
lujen laajaan uudistamiseen, jonka keskiössä ovat asiakkaan tarpeet ja 
integroitujen palvelujen kohdentaminen asiakkaan tarpeita vastaaviksi. 
Sosiaali- ja terveystoimessa tehdään entistä tiiviimmin yhteistyötä ikäih-
misten laajapohjaisten, laadukkaiden ja oikea-aikaisten palvelujen ja 
hoidon koordinoimiseksi. Kaupunginhallitus ei pidä tarkoituksenmukai-
sena erillisen vanhusasiamiehen tehtävän perustamista.    

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Helena Kantolan aloite
2 Vanhusneuvoston lausunto 7.9.2016, vanhusasiamiestä koskeva val-

tuustoaloite



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 248 (523)
Kaupunginvaltuusto

Stj/31
15.02.2017

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 01.02.2017 § 88

HEL 2016-006232 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

18.01.2017 Pöydälle

30.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 1007

HEL 2016-006232 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Helena Kantolan aloit-
teen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.09.2016 § 212

HEL 2016-006232 T 00 00 03
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Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle vanhusasia-
miehen vakanssin perustamista vanhusneuvoston yhteyteen koskevas-
ta Kantolan ym. valtuustoaloitteesta seuraavan esittelijän ehdotuksen 
mukaisen lausunnon:

”Kuntalaissa ja laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta 
sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki) 
säädetään vanhusneuvoston perustamisesta ja vanhusneuvoston teh-
tävistä. Vanhusasiamiehen tehtävän perustamista Helsinkiin on käsitel-
ty aiemmin valtuustoaloitteiden vastauksissa vuosina 2011 ja 2013. 
Vanhusasiamiehelle esitettyjä tehtäviä toteuttavat jo normaalitoiminta-
na vanhusten parissa työskentelevät työntekijät. He huolehtivat neu-
vonta- ja ohjauspalveluista, palvelutarpeiden selvittämisestä ja niihin 
vastaamisesta. Tämän lisäksi sosiaali-, potilas-, veteraani- ja vammai-
sasiamiesten tehtävänä on neuvoa asiakkaita, heidän omaisiaan ja lä-
heisiään, tiedottaa asiakkaiden oikeuksista sekä opastaa heitä esimer-
kiksi muistutuksiin ja valituksiin liittyvissä asioissa.

Vanhuspalvelulain 23 § ja sosiaalihuoltolain 47 § edellyttävät, että sosi-
aalihuollon toimintayksikön tai muun toimintakokonaisuudesta vastaa-
van tahon on laadittava omavalvontasuunnitelma, joka on pidettävä jul-
kisesti nähtävänä: Helsingissä kaupungin verkkosivuilla ja toimintayksi-
köiden toimitiloissa esim. ilmoitustaululla. Sosiaali- ja terveysviraston 
sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osasto on laatinut yhteisen oma-
valvontasuunnitelman, joka koskee palvelukeskustoimintaa, kotihoitoa, 
sosiaali- ja lähityötä, päivätoimintaa, lyhyt- ja pitkäaikaista ympärivuoro-
kautista hoitoa monipuolisissa palvelukeskuksissa ja palvelutaloissa 
sekä alle 65-vuotiaiden monisairaiden asumispalveluja. Helsingin van-
hustenhuollon tilaa seurataan säännöllisesti näiden omavalvontasuun-
nitelmien avulla. Lisäksi valvotaan palvelun saannin määräaikoja, jotka 
seurannan mukaan toteutuvat ikääntyneiden palveluissa hyvin.

Sosiaalihuoltolain ilmoitusvelvollisuuden mukaan sosiaalihuollon henki-
löstöön kuuluvan tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai 
itsenäisenä ammatinharjoittajina toimivien henkilöiden on ilmoitettava 
viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävissään huo-
maa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiak-
kaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Lisäksi vanhuspalvelulaki edellyt-
tää viranomaisia ilmoittamaan viipymättä kunnan sosiaalihuollosta vas-
taavalle henkilölle sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäk-
käästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta 
huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan. Kysymyksessä 
voi olla myös huoli omaishoitajan jaksamisesta.
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Helsingissä vuonna 2015 aloitettu Stadin ikäohjelma on vanhuspalvelu-
lain mukainen toimeenpanosuunnitelma. Ohjelman valmistelussa ja toi-
meenpanossa ovat asukkaat ja asiakkaat keskeisesti mukana. Palvelu-
jen kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa lisää asiakkaiden vaiku-
tusmahdollisuuksia ja palvelujen asiakaslähtöisyyttä.

Sosiaali- ja terveysvirasto on aloittanut uudelleen 1.2.2016 ikääntyneille 
ja heidän läheisilleen suunnatun Seniori-info -palveluneuvonnan, josta 
neuvontaa saa puhelimitse ja sähköpostitse joka arkipäivä aamupäivi-
sin. Lisäksi neuvontaa saa Helsingin kaupungin Virka Infosta sekä 24 
tuntia vuorokaudessa palvelevasta terveysneuvonnasta.

Sosiaali- ja terveysvirastossa on aloitettu sosiaali- ja terveyspalvelujen 
laaja uudistaminen, jonka keskiössä ovat asiakkaan tarpeet ja integroi-
tujen palvelujen kohdentaminen asiakkaan tarpeita vastaaviksi. Palve-
lujen uudistaminen turvaa entistä tiiviimmän sosiaali- ja terveyspalvelui-
den yhteistyön ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi moni-
puolinen palvelukeskus -toimintamallissa sekä jatkaa yhteistoimintaa 
vanhusneuvoston, muiden hallintokuntien ja kolmannen sektorin kans-
sa.

Ikääntyneitä koskevissa yhteydenotoissa keskeisin huoli on ollut riittä-
vän laadukkaan hoivan toteutuminen ympärivuorokautisissa palveluis-
sa. Tämän vuoksi sosiaali- ja terveyslautakunta pitää perusteltuna ke-
hittää ja vahvistaa perustyötä ikääntyneiden palveluissa. Vanhusasia-
miehelle esitettyjä tehtäviä toteuttavat jo normaalitoimintana vanhusten 
parissa työskentelevät työntekijät sekä asiamiehet. Sosiaalihuoltolaki ja 
vanhuspalvelulaki velvoittavat kaupungin hallintokuntia järjestämään 
vanhusten laadukkaat palvelut normaalina toimintana. Seurantaväli-
neiksi on kehitetty mm. omavalvontajärjestelmä. Sosiaali- ja terveyslau-
takunta ei näin ollen pidä tarpeellisena erillisen vanhusasiamiehen va-
kanssin perustamista vanhusneuvoston yhteyteen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Ikäihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kannalta on tärkeää, että he 
saavat asianmukaista neuvontaa, palvelua ja hoitoa sekä tukea arjessa 
selviytymiseen. Kunta voi tukea ikäihmisiä tarjoten riittävät ja oikea-ai-
kaiset palvelut yhteistyössä eri tahojen kanssa. Kunnan velvollisuus on 
ottaa vanhusneuvosto mukaan kunnan toiminnan suunnitteluun, val-
misteluun ja seurantaan kaikissa asioissa, jotka koskevat ikääntynyttä 
väestöä. Vanhusneuvoston toiminta vahvistaa omalta osaltaan ikäih-
misten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia elinolojaan koske-
vien päätösten valmistelussa ja palvelujen kehittämisessä.”

Käsittely
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13.09.2016 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Tuula Salo: Vastaesitys esityslistan kohta 8, Kappale 9 loppuun

"Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tarpeellisena sitä, että vanhusneu-
voston yhteyteen perustettaisiin vannhusasiamiehen tehtävä, johon 
kuuluisi ikäihmisten palveluohjaus ja oikeudellisissa kysymyksissä 
opastaminen."

Samalla poistaen kappaleen 8 viimeinen virke:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta
ei näin ollen pidä tarpeellisena erillisen vanhusasiamiehen vakanssin
perustamista vanhusneuvoston yhteyteen."

Kannattaja: Gunvor Brettschneider

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaesitys esityslistan kohta 8, Kappale 9 loppuun "Sosi-
aali- ja terveyslautakunta pitää tarpeellisena sitä, että vanhusneuvoston 
yhteyteen perustettaisiin vannhusasiamiehen tehtävä, johon kuuluisi 
ikäihmisten palveluohjaus ja oikeudellisissa kysymyksissä opastami-
nen." Samalla poistaen kappaleen 8 viimeinen virke: "Sosiaali- ja ter-
veyslautakunta
ei näin ollen pidä tarpeellisena erillisen vanhusasiamiehen vakanssin
perustamista vanhusneuvoston yhteyteen."

Jaa-äänet: 6
Maija Anttila, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Laura Nordström, Hannu 
Tuominen, Tuomas Tuure

Ei-äänet: 4
Gunvor Brettschneider, Miina Kajos, Tuula Salo, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Jouko Malinen, Tiina Tasmuth

Poissa: 0

Jäsen Tuula Salon vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle äänin 6 
- 4 (tyhjiä 3).

Jäsen Tuula Salo ilmoitti päätöksestä eriävän mielipiteensä.
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Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Helena Soini, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46933

helena.soini(a)hel.fi
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§ 121
Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2017-001942, 2017-001943, 2017-001945, 2017-001946, 2017-001947, 2017-001948, 2017-001949, 2017-
001950, 2017-001951, 2017-001952, 2017-001953, 2017-001954, 2017-001955, 2017-001956

Päätös

Ryhmäaloitteet

 Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite omaishoidon tuen 
kriteerien tuomisesta poliittiseen päätöksentekoon

Talousarvioaloitteet

 valtuutettu Matti Enrothin ym. talousarvioaloite terveydelle vaarallis-
ten koulujen korjaamisesta

 valtuutettu Kauko Koskisen ym. talousarvioaloite sorateiden kun-
nostamisesta ja asfaltoinnista

 valtuutettu Seija Muurisen ym. talousarvioaloite Aino Acktén huvilan 
peruskorjauksen kiirehtimisestä

 valtuutettu Johanna Sydänmaan ym. talousarvioaloite Latokartanon 
liikuntapuiston tekonurmikentän rakentamisesta

 valtuutettu Sirkku Ingervon ym. talousarvioaloite päiväkotien ja kou-
lujen sisäilmakorjausten ja peruskorjausten kiirehtimiseksi

 valtuutettu Anna Vuorjoen ym. talousarvioaloite koulunkäyntiavusta-
jien palkkaamisesta 

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Terhi Koulumiehen ym. aloite Vrouw Maria -laivan mu-
seon rakentamisen selvittämisestä

 valtuutettu Tuomas Rantasen ym. aloite Puhoksen, Vallilan Kone-
paja-alueen ja Tukkutorin kehittämisestä
 

 valtuutettu Maria Ohisalon ym. aloite Kaikukorttien käyttöön ottami-
sesta Helsinkiin
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 valtuutettu Heimo Laaksosen Heimo ym. aloite Puistolan tyhjän Te-
navatien koulun saattamisesta asukaskäyttöön

 valtuutettu Björn Månssonin ym. aloite näkövammaisten kuntalais-
ten paremmasta huomioimisesta

 valtuutettu Yrjö Hakasen ym. aloite toimeentulotuen saannin turvaa-
miseksi 

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloite Suomenlinnalaisten asukas-
portin käyttöoikeuden toteamisesta HKL:n matkakortin yhteydessä

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle val-
misteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 90
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

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i 
den ordning kommunallagen och stadsfullmäktiges arbetsordning förut-
sätter. Enligt namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna 
närvarande. På grundval av det ovanstående konstaterade ordföran-
den att sammanträdet är lagligen sammankallat 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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§ 91
Val av protokolljusterare

Beslut

På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Terhi Peltokorpi och Leo 
Stranius till protokolljusterare med ledamöterna Sirkku Ingervo och 
Pekka Majuri 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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§ 92
Ny fullmäktigegrupp

HEL 2015-010006 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade anteckna den i bilaga 1 ingående anmälan 
om bildandet av en ny fullmäktigegrupp.

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Bilagor

1 Ilmoitus uuden valtuustoryhmän perustamisesta

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Till stadsfullmäktige har 1.2.2017 lämnats en i 2 § 1 mom. i arbetsord-
ningen för Helsingfors stadsfullmäktige avsedd anmälan om bildandet 
av en ny fullmäktigegrupp.

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Bilagor

1 Ilmoitus uuden valtuustoryhmän perustamisesta

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 93
Överskridning av anslag, underskridning av ett verksamhetsbidrag 
och ändring av anslagsdisponeringen i 2016 års budget

HEL 2017-000709 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag be-
myndiga stadskansliet, social- och hälsovårdsnämnden, barnomsorgs-
nämnden, direktionen för finska arbetarinstitutet, kultur- och biblioteks-
nämnden och direktionen för stadsmuseet att överskrida anslag i 2016 
års budget  och fastighetsnämnden att underskrida lokalcentralens 
verksamhetsbidrag enligt följande:

Överskridningen av anslagen för driftsekonomin/underskridningen av 
verksamhetsbidraget är totalt 32 816 000 euro.

Överskridningarna av investeringsanslagen uppgår till sammanlagt 
155 000 euro.

Driftsekonomidelen

Budgetmoment 1 10 07, Arbetsmarknadsstödets kommunandel

anslaget i budgeten 56 415 000 euro
anslagsöverskridning 5 400 000 euro

Budgetmoment 1 39 06, Medlemsavgifter, till stadskansliets disposition

anslaget i budgeten 3 237 000 euro 
anslagsöverskridning 90 000 euro

Budgetmoment 3 10 04, Utkomststöd

anslaget i budgeten 176 898 000 euro
anslagsöverskridning 200 000 euro

Budgetmoment 3 10 06, Samkommunen Helsingfors och Nylands sjuk-
vårdsdistrikt

anslaget i budgeten 519 229 000 euro 
anslagsöverskridning 10 100 000 euro

Budgetmoment 3 20, Barnomsorgsverket

anslaget i budgeten 385 006 000 euro 
anslagsöverskridning 8 150 000 euro
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Budgetmoment 4 11 04, Finska arbetarinstitutet

anslaget i budgeten 15 066 000 euro 
anslagsöverskridning 344 000 euro

Budgetmoment 4 15, Stadsbiblioteket

anslaget i budgeten 36 944 000 euro 
anslagsöverskridning 1 657 000 euro

Budgetmoment 4 17 01, Kulturcentralen

anslaget i budgeten 13 445 000 euro 
anslagsöverskridning 175 000 euro

Budgetmoment 5 21 03, Lokalcentralen

verksamhetsbidrag i budgeten 224 200 000 euro 
underskridning av verksamhetsbidraget 6 700 000 euro

Investeringsdelen

Budgetmoment 8 09 21, Grundanskaffning av lös egendom, Stadsmu-
seet

anslaget i budgeten 648 000 euro 
anslagsöverskridning 155 000 euro

Stadsfullmäktige beslutade dessutom ändra anslagsdisponeringen i 
2016 års budget enligt följande:

Från momentet 1 10 01 Stadskansliet -100 000 euro
Till momentet 1 10 06 Personalbiljett +100 000 euro

Från momentet 4 02 02 Tjänster producerade av staden -1 500 000 eu-
ro
Till momentet 4 02 11 Ersättningar och understöd för tjänster produce-
rade av andra +1 500 000 euro

Från momentet 8 09 23, Grundanskaffning av lös egendom, Höghol-
mens djurgård -50 000 euro
Till momentet 4 21 Högholmens djurgård +50 000 euro

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt att organet som ansvarar för små-
barnspedagogiken, liksom under tidigare år, justerar antalet barn som 
omfattas av småbarnspedagogiken fyra gånger per år i samband med 
ekonomiprognoserna. Om barnantalet och de påföljande kostnaderna 
är större än vad som budgeterats, lämnar organet som ansvarar för 
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småbarnspedagogiken ett förslag om beviljande av ett tilläggsanslag till 
stadsfullmäktige.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av förslaget att 
stadsstyrelsen i brådskande ordning utreder med vilka åtgärder 
långtidsarbetslösheten och de s.k. straffavgifter den innebär för 
staden (arbetsmarknadsstödets kommunandel) kan minskas. 
(Yrjö Hakanen)

  
 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av överskridnings-

rätterna att det i anslutning till beredningen av stadsstrategin ut-
reds om det är möjligt att övergå till barnspecifik budgetering 
inom småbarnspedagogiken och undervisningen. (Sanna Vesi-
kansa)

Behandling

Under diskussionen framställdes två förslag till hemställningsklämmar:

Ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten Veronika Honka-
salo föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av förslaget att 
stadsstyrelsen i brådskande ordning utreder med vilka åtgärder 
långtidsarbetslösheten och de s.k. straffavgifter den innebär för 
staden (arbetsmarknadsstödets kommunandel) kan minskas.

Ledamoten Sanna Vesikansa understödd av ledamoten Veronika Hon-
kasalo föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av överskrid-
ningsrätterna att det i anslutning till beredningen av stadsstrate-
gin utreds om det är möjligt att övergå till barnspecifik budgete-
ring inom småbarnspedagogiken och undervisningen.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.

1 omröstningen
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Ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ 

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av förslaget 
att stadsstyrelsen i brådskande ordning utreder med vilka åtgärder 
långtidsarbetslösheten och de s.k. straffavgifter den innebär för staden 
(arbetsmarknadsstödets kommunandel) kan minskas.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 81
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Pentti 
Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, 
Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Eero 
Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina 
Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, 
Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Ki-
vekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koski-
nen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, 
Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Silvia Modig, 
Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mä-
kimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Maria Ohi-
salo, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku Pa-
jamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, 
Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, 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, Pilvi Torsti, Ulla-
Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, 
Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Blanka: 2
Minerva Krohn, Timo Raittinen

Frånvarande: 2
Maija Anttila, Seppo Kanerva

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hem-
ställningskläm.

2 omröstningen

Ledamoten Sanna Vesikansas förslag till hemställningskläm JA, mot-
sätter sig NEJ 

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av överskrid-
ningsrätterna att det i anslutning till beredningen av stadsstrategin ut-
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reds om det är möjligt att övergå till barnspecifik budgetering inom 
småbarnspedagogiken och undervisningen. 
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 81
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Pentti 
Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, 
Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Eero 
Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina 
Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, 
Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Ki-
vekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koski-
nen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, 
Timo Laaninen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, 
Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi 
Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niira-
nen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pa-
jamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, 
Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tu-
omas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, 
Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-
Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, 
Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Blanka: 1
Tatu Rauhamäki

Frånvarande: 3
Maija Anttila, Seppo Kanerva, Tom Packalén

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Sanna Vesikansas förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Bilagor

1 sote
2 vakalk
3 Olk
4 Stojk
5 kirjasto
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6 kulke
7 Kklk
8 Vaka 2
9 opetusvirasto
10 Sto
11 HKM
12 Korkeasaari
13 sote 2
14 kiinteistövirasto

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Anslagsöverskridningar 

Driftsekonomidelen 

1 10 07 Arbetsmarknadsstödets kommunandel 

Kostnaderna av arbetsmarknadsstödet för Helsingfors var år 2015 to-
talt 56 miljoner euro. På grund av den ökade långtidsarbetslösheten 
under år 2016 har antalet personer som får av kommunerna delfinansi-
erat arbetsmarknadsstöd varit cirka 10 % större än året innan. Ökning-
en i personer som får av kommunerna delfinansierat arbetsmarknads-
stöd gäller både betalningsklassen 50 % och betalningsklassen 70 %. 
Kostnaderna för arbetsmarknadsstödet för Helsingfors uppgick år 2016 
till ungefär 61,8 miljoner euro.

Anslaget bör få överskridas med 5 400 000 euro.

1 39 06, Medlemsavgifter, till stadskansliets disposition

Anslagsöverskridningen på budgetmomentet beror på att medlemsav-
giften till Finlands kommunförbund rf för år 2016 var större än beräknat.

Anslaget bör få överskridas med 90 000 euro.

3 10 04 Utkomststöd

Antalet klienthushåll som får utkomststöd har år 2016 varit cirka >1 % 
större än året innan.

Anslaget bör få överskridas med 200 000 euro.
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3 10 06 Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

De viktigaste skillnaderna är ökningen i volymen som skett under slutet 
av året och att Helsingfors är nettobetalare i fråga om utjämningen av 
kostnaderna för dyr vård (+3,2 mn euro). Ökningen i volymen förklaras i 
huvudsak av ökningen av DRG-produkter, där överskridning uppstod 
särskilt i specialbranscherna HUCS Gastrocentrum, Inflammationscent-
rum, Hjärt- och lungcentrum och Huvud- och halscentrum. I prognoser-
na som utarbetats vid HNS under året har det inte varit möjligt att inklu-
dera utjämningen av kostnaderna för dyr vård i den slutliga fakturering-
en. Nettoeffekten av utjämningen av kostnaderna för dyr vård varierar 
årligen, vanligen har Helsingfors varit nettomottagare. I utjämningen av 
kostnaderna för dyr vård har nettobetalaren haft färre dyra patienter än 
de andra kommunerna i medeltal. HNS:s resultat för år 2016 innehåller 
29,3 miljoner euro i överskott från år 2016. Resultatet för år 2016 inne-
håller också återbäringen av 2015 års överskott, som HNS:s fullmäkti-
ge fattade beslut om sommaren 2016. Kompensationen till Helsingfors 
är 20,9 miljoner euro. Det här betyder att HNS:s funktionella överskrid-
ning i praktiken var betydligt större än den nu föreslagna överskrid-
ningsrätten på totalt cirka 10 miljoner euro.

Anslaget bör få överskridas med 10 100 000 euro.

3 20 Barnomsorgsverket

Antalet barn i den kommunala dagvården har överskridit det budgetera-
de, detsamma gäller antalet barn som vårdas med privat vårdstöd, vid 
daghem med köpt service och med betalningsförbindelser. Antalet barn 
som vårdas i familjedagvård, med hemvårdsstöd och i klubbar under-
skrider det budgeterade. Att de dyrare vårdformerna betonas orsakar 
överskridning av anslagen.

Enligt 5 a § i lagen om småbarnspedagogik, som trädde i kraft 
1.8.2015, får det i en daghemsgrupp samtidigt vara närvarande högst 
det antal barn som svarar mot tre personer i vård- och fostringsuppgif-
ter. Ändringen av gruppstorleken har orsakat ett ökat inhopparbehov 
och -kostnader.

Anslaget bör få överskridas med 8 150 000 euro.

4 11 Finska arbetarinstitutet

Finska arbetarinstitutet har fått kvalitets- och utvecklingsbidrag som be-
viljas av utbildningsstyrelsen och projektbidrag för beviljande av studie-
sedlar. Dessutom ökade antalet specialprissatta kurser år 2016. Direk-
tionen föreslog i oktober 2016 (11.10.2016, § 59) stadsstyrelsen och vi-
dare stadsfullmäktige en överskridning som motsvarar den externa fi-
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nansieringen och inkomsterna från special- och betaltjänstkurserna, to-
talt 195 000 euro för år 2016. Utöver detta föreslås en ytterligare över-
skridning på 149 000 euro. Överskridningen orsakas av att semesterer-
sättningen antecknas som kostnad i arbetarinstitutets bokföring och 
ändringen i semesterlönereserveringarna antecknas i stadens centrali-
serade anslag. Så här uppstår en inbesparing av motsvarande storlek i 
semesterlönereserveringarna i stadens centraliserade anslag. Stadens 
anteckningspraxis orsakar att arbetarinstitutets budget överskrids på 
grund av utbetalda semesterersättningar.

Anslaget bör få överskridas med 344 000 euro.

4 15 Stadsbiblioteket

Stadsbiblioteket har genom understöd, bidrag och utomstående finan-
siering genomfört projekt som syftar till att utveckla informationssam-
hället. I 2016 års budget har sammanlagt 995 000 euro budgeterats för 
den av staten beviljade andelen av finansiering för understöd och bi-
drag. Rätten att överskrida anslaget för utomstående finansiering moti-
veras med att EU, Regionförvaltningsverket och andra organ beviljat 
utomstående finansiering på sammanlagt 2 270 000 euro som kan ut-
nyttjas år 2016. En del av projekten skjuts upp till 2017. Den uppskatta-
de projektfinansieringen som skjuts upp till år 2017 är 613 000 euro.

Anslaget bör få överskridas med 1 657 000 euro.

4 17 01 Kulturcentralen

Kulturcentralen har år 2016 fått extern finansiering från undervisnings- 
och kulturministeriet, utbildningsverket och Centret för konstfrämjande 
för diverse projekt, däribland projektet Helsinki osallistava kulttuurityö, 
projektet Helsinki Pekingissä och projektet Kulttuurinen kansallinen ver-
kosto.

Anslaget bör få överskridas med 175 000 euro.

5 21 03 Lokalcentralen

I 2016 års budget sänktes de interna hyrorna som social- och hälso-
vårdsverket, utbildningsverket och barnomsorgsverket ska betala med 
totalt 5 miljoner euro, som förutsattes bli täckt med effektivisering av lo-
kalcentralens verksamhet och effektivare användning av egna lokaler. 
Att indexhöjningen av lokalhyrorna inte genomförs orsakar dessutom 
ett tilläggsmål på uppskattningsvis 5 miljoner euro för effektivisering av 
verksamheten. Av de här produktivitets- och effektiviseringsmålen för 
verksamheten lyckades lokalcentralen trots betydande besparingsåt-
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gärder i underhållet av fastigheter, personalutgifter och material och 
förnödenheter uppnå endast 3 500 000 euro.

Verksamhetsbidraget bör få underskridas med 6 700 000 euro.

Investeringsdelen

8 09 21 Grundanskaffning av lös egendom, Stadsmuseet

Stadsmuseet hade 800 000 euro till sin disposition, inklusive överskrid-
ningsrätten som beviljats utgående från budgeten och oanvända an-
slag.

Anslaget överskrids med cirka 155 000 euro. Undervisnings- och kul-
turministeriet har beviljat staden ett bidrag på 400 000 euro för genom-
förande av projekt som hänför sig till ombyggnad som inte ingår i bygg-
nadsprojekt. Betalningen av bidraget blivit uppskjutet till år 2017. Över-
skridningen av anslaget hänförs till kostnaderna enligt bidragen.

Anslaget bör få överskridas med 155 000 euro.

Ändring av anslagsdisponeringen

1 10 Stadskansliet

Utgifterna för personalbiljetten beräknas uppgå till 2,9 mn euro för sta-
dens hela personal år 2016. På stadskansliets budgetmoment 1 10 06, 
Personalbiljett, finns anslag på 2,8 mn euro för år 2015. Orsaken till att 
anslagen överskrids är att antalet användare av personalbiljettförmå-
nen har ökat mer än väntat. Stadskansliet kan inte påverka använd-
ningen av anslaget på budgetmomentet i fråga. På budgetmomentet 1 
10 01, Stadskansliet, beräknas 2,3 miljoner euro av anslaget bli out-
nyttjade.

Anslagsdisponeringen bör få ändras enligt följande:

Från momentet 1 10 01, Stadskansliet, -100 000 euro.
Till momentet 1 10 06, Personalbiljett, +100 000 euro.

4 02 02 Tjänster producerade av staden

Överskridningen av anslaget som reserverats för ersättningar och un-
derstöd för tjänster producerade av andra beror på att höjningen av 
grunddelen för hemkommunsersättningar inom den grundläggande ut-
bildningen som betalas från utbildningsverkets anslag år 2016 var stör-
re än höjningen i prisnivån. Vid utarbetandet av budgeten beaktades 
endast en höjning som följer prisindexprognosen för basservice. Dess-
utom erbjöds alla elever i årskurserna 1–2 och specialelever sådan ef-
termiddagsverksamhet som stadsstyrelsen förutsätter i de fall då öppen 
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eftermiddagsverksamhet inte var tillgänglig på ett skäligt avstånd. På 
budgetmomentet 4 02 02 Tjänster producerade av staden uppstår en 
minst lika stor besparing av anslag.

Anslagsdisponeringen bör få ändras enligt följande:

Från momentet 4 02 02, Tjänster producerade av staden -1 500 000 
euro.
Till momentet 4 02 11 Ersättningar och understöd för tjänster produce-
rade av andra +1 500 000 euro.

8 09 23, Grundanskaffning av lös egendom, Högholmens djurgård

Butiksverksamhet som Högholmens djurgård bedriver som egen verk-
samhet har inletts i början av år 2016. En reservation för kostnaderna 
av grundandet av butiken finns i 2016 års anslag för grundanskaffning 
av lös egendom. Högholmens djurgård förverkligade en del av grun-
danskaffningarna av lös egendom för butiksverksamheten år 2015 och 
de kunde förverkligas förmånligare än väntat år 2016.

Från och med början av år 2016 har biljettförsäljningspraxis för Höghol-
mens kunder som kommer sjövägen ändrats så att Högholmen säljer 
inträdesbiljetterna också till de här kunderna. Reformen som gäller för-
säljningen av inträdesbiljetter har orsakat oväntat stora kostnadsbehov 
i båtstrandens funktioner. De här oväntat stora kostnaderna har täckts 
med medel från Högholmens utgifter i driftsekonomidelen. Dessutom 
har förverkligandet av skymningshuset och getgården och iståndsätt-
ningen av inhägnader hänförts till anslaget för driftsekonomin år 2016.

Anslagsdisponeringen bör få ändras enligt följande:

Från momentet 8 09 23, Grundanskaffning av lös egendom, Höghol-
mens djurgård -50 000 euro.
Till momentet 4 21 Högholmens djurgård +50 000 euro.

Bakgrundsuppgifterna för överskridningsförslagen

I enlighet med anvisningarna om uppföljning av budgeten 2016 har 
nämnderna/direktionerna kommit med sina förslag till överskridning och 
överföring av budgeten före utgången av oktober 2016. Därefter har de 
prognoserade anslagen dock förändrats till vissa delar och förvaltning-
arna har därmed preciserat förslagen till anslagsöverskridning i mitten 
av januari 2017. Nämndernas/direktionernas överskridningsförslag och 
förvaltningarnas preciserade framställningar finns som bilagor.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
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Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi

Bilagor

1 sote
2 vakalk
3 Olk
4 Stojk
5 kirjasto
6 kulke
7 Kklk
8 Vaka 2
9 opetusvirasto
10 Sto
11 HKM
12 Korkeasaari
13 sote 2
14 kiinteistövirasto

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Varhaiskasvatuslautakunta
Opetuslautakunta
Suomenkielisen työväenopiston johtokunta
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta
Kaupunginmuseon johtokunta
Tilakeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 06.02.2017 § 102

HEL 2017-000709 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginkanslian, sosiaali- ja 
terveyslautakunnan, varhaiskasvatuslautakunnan, suomenkielisen työ-
väenopiston johtokunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ja kau-
punginmuseon johtokunnan ylittämään vuoden 2016 talousarvioon 
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merkityt määrärahat ja kiinteistölautakunnan alittamaan tilakeskuksen 
toimintakatteen seuraavasti:

Käyttötalouden määrärahojen ylitykset/toimintakatteen alitus ovat yhte-
ensä 32 816 000 euroa.

Investointimäärärahojen ylitykset yhteensä 155 000 euroa.

Käyttötalousosa

Ta-kohta 1 10 07 Työmarkkinatuen kuntaosuus

määräraha talousarviossa 56 415 000 euroa
määrärahan ylitys 5 400 000 euroa

Ta-kohta 1 39 06 Jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi

määräraha talousarviossa 3 237 000 euroa
määrärahan ylitys 90 000 euroa

Ta-kohta 3 10 04 Toimeentulotuki

määräraha talousarviossa 176 898 000 euroa
määrärahan ylitys 200 000 euroa

Ta-kohta 3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymä

määräraha talousarviossa 519 229 000 euroa
määrärahan ylitys 10 100 000 euroa

Ta –kohta 3 20 Varhaiskasvatusvirasto

määräraha talousarviossa 385 006 000
määrärahan ylitys 8 150 000 euroa

Ta-kohta 4 11 Suomenkielinen työväenopisto

määräraha talousarviossa 15 066 000 euroa
määrärahan ylitys 344 000 euroa

Ta-kohta 4 15 Kaupunginkirjasto

määräraha talousarviossa 36 944 000 euroa
määrärahan ylitys 1 657 000 euroa

Ta-kohta 4 17 01 Kulttuurikeskus

määräraha talousarviossa 13 445 000 euroa
määrärahan ylitys 175 000 euroa
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Ta-kohta 5 21 03 Tilakeskus

toimintakate talousarviossa 224 200 000 euroa
toimintakatteen alitus 6 700 000 euroa

Investointiosa

Ta-kohta 8 09 21 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Kaupunginmu-
seo

määräraha talousarviossa 648 000 euroa
määrärahan ylitys 155 000 euroa

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tehdä käyttötarkoituksen muutok-
sen vuoden 2016 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin seuraavasti:

Ta-kohdalta 1 10 01 Kaupunginkanslia -100 000 euroa. 
Ta-kohdalle 1 10 06 Työsuhdematkalippu +100 000 euroa.

Ta-kohdalta 4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut – 1 500 000 euroa. 
Ta-kohdalle 4 02 11 Korvaukset avustukset muiden tuottamiin palvelui-
hin + 1 500 000 euroa.

Ta-kohdalta 8 09 23 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Korkeasaa-
ren eläintarha -50 000 euroa. 
Ta-kohdalle 4 21 Korkeasaaren eläintarha +50 000 euroa.

Samalla kaupunginvaltuusto kehottaa, aiempien vuosien tapaan, var-
haiskasvatuksesta vastaavaa toimielintä tarkistamaan varhaiskasvatuk-
sen piirissä olevien lasten määrän talousennusteiden yhteydessä neljä 
kertaa vuodessa. Jos lapsimäärä ja sitä seuraavat kustannukset ovat 
budjetoitua suuremmat, varhaiskasvatuksesta vastaava toimielin tekee 
ehdotuksen lisämäärärahan myöntämisestä kaupunginvaltuustolle. Li-
sämäärärahan suuruus määritellään sen hoitomuodon kustannusten 
mukaan, johon ylitys kohdistuu.

Käsittely

06.02.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa:

Lisätään päätösehdotukseen seuraava:

"Samalla kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että aiempien 
vuosien tapaan varhaiskasvatuksesta vastaava toimielin tarkistaa var-
haiskasvatuksen piirissä olevien lasten määrän talousennusteiden yh-
teydessä neljä kertaa vuodessa. Jos lapsimäärä ja sitä seuraavat kust-
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annukset ovat budjetoitua suuremmat, varhaiskasvatuksesta vastaava 
toimielin tekee ehdotuksen lisämäärärahan myöntämisestä kaupungin-
valtuustolle. Lisämäärärahan suuruus määritellään sen hoitomuodon 
kustannusten mukaan, johon ylitys kohdistuu."

Kannattaja: Laura Rissanen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Laura Rissasen vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

30.01.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
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§ 94
Överskridningar i 2017 års budget som motsvarar oförbrukade an-
slag från år 2016

HEL 2016-014159 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag be-
myndiga stadsstyrelsen, stadsdirektören, stadskansliet, stadsplane-
ringsnämnden, fastighetsnämnden, kultur- och biblioteksnämnden, id-
rottsnämnden, utbildningsnämnden, räddningsnämnden, byggnads-
nämnden, social- och hälsovårdsnämnden, direktionen för finska arbe-
tarinstitutet, direktionen för Helsingfors konstmuseum, barnomsorgs-
nämnden, miljönämnden och nämnden för allmänna arbeten att över-
skrida anslagen på de nedanstående momenten i 2017 års budget med 
det angivna beloppet.

Kapitel/mo-
ment

 Euro

1 04 02 Dispositionsmedel, till stadsstyrelsens 
disposition

10 000 000

1 04 03 PR, till stadsdirektörens disposition 100 000
1 10 01 Stadskansliet 470 000
1 10 02 Centraliserad informationsteknik 1 200 000
1 14 03 Utgiftsreservering, till stadsstyrelsens dis-

position
7 526 000

1 39 13 Utvecklingsprojekt, till stadskansliets dis-
position

1 000 000

5 11 Stadsplaneringsväsendet 87 000
5 21 05 Understöd för byggande av hissar i bos-

tadshus, till fastighetsnämndens disposi-
tion

574 000

   
 Driftsekonomidelen sammanlagt 20 957 000
   
Kapitel/mo-
ment

 Euro

8 01 Fast egendom  
8 01 02 Grundberedning, utfyllnadsarbeten och 

åtgärder i anslutning till ibruktagande av 
områden, till stadsstyrelsens disposition

19 084 000

8 01 03 Fastighetsförvärv, byggbarhetsåtgärder 
och planläggningsersättningar, till fastig-

3 955 000
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hetsnämndens disposition
   
8 02 Husbyggnad  
8 02 01 Ny- och tillbyggnadsprojekt vid lokalcent-

ralen, till fastighetsnämndens disposition
14 600 000

8 02 02 Reparationsprojekt vid lokalcentralen, till 
fastighetsnämndens disposition

20 680 000

8 02 04 Utveckling av stadshuskvarteren, till 
stadsstyrelsens disposition

980 000

8 02 05 Byggnader för räddningsväsendet, till 
räddningsnämndens disposition

2 073 000

   
8 03 Gator, trafikleder och banor  
8 03 08 Nybyggnad, till nämndens för allmänna 

arbeten disposition
1 900 000

8 03 09 Ombyggnad och trafikregleringar, till 
nämndens för allmänna arbeten disposi-
tion

14 820 000

8 03 10 Samprojekt med Trafikverket, till stadss-
tyrelsens disposition

2 412 000

8 03 20 Infartsparkeringsplatser, till stadsstyrel-
sens disposition

1 370 000

8 03 30 Gator i projektområden, till stadsstyrel-
sens disposition

22 780 000

   
8 05 Skyddsrum  
8 05 08 Skyddsrum, till räddningsnämndens dis-

position
691 000

   
8 06 Anläggande av parker  
8 06 08 Nya parker och iståndsättning av parker, 

till nämndens för allmänna arbeten dispo-
sition

670 000

8 06 30 Parker i projektområden, till stadsstyrel-
sens disposition

1 670 000

   
8 07 Byggande av idrottsplatser  
8 07 08 Planering, byggande och grundlig förbätt-

ring av idrottsplatser, till idrottsnämndens 
disposition

2 798 000

   
8 08 Högholmens djurgård  
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8 08 08 Byggnader och inhägnader på Höghol-
men, planering, byggande och grundliga 
förbättringar, till nämndens för allmänna 
arbeten disposition

1 170 000

   
8 09 Grundanskaffning av lös egendom  
8 09 06 Räddningsväsendet 3 382 000
8 09 07 Miljöcentralen 79 000
8 09 10 Stadskansliet 4 530 000
8 09 12 Byggnadskontoret 127 000
8 09 14 Utbildningsverket 1 699 000
8 09 17 Finska arbetarinstitutet 15 000
8 09 19 Biblioteksväsendet 298 000
8 09 20 Kulturväsendet 268 000
8 09 22 Stadens konstmuseum 124 000
8 09 32 Social- och hälsovårdsverket 1 611 000
8 09 33 Barnomsorgsverket 964 000
8 09 35 Stadsplaneringsväsendet 110 000
8 09 36 Fastighetsväsendet 500 000
8 09 37 Byggnadstillsyn 300 000
   
8 22 Värdepapper, till stadsstyrelsens disposi-

tion
2 180 000

   
8 29 Övrig kapitalhushållning  
8 29 03 Projekt som finansieras med medel ur 

förortsfonden, till stadsstyrelsens disposi-
tion

7 027 000

8 29 04 Utvecklingsprojekt, till stadskansliets dis-
position

753 000

   
 Investeringsdelen sammanlagt 135 620 000
   
Kapitel/mo-
ment

  

9 01 02 Övrig långivning, till stadsstyrelsens dis-
position

7 057 000

   
Finansieringsdelen sammanlagt 7 057 000
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De föreslagna överskridningarna gäller sammanlagt 20,96 mn euro i 
driftsekonomidelen, 135,62 mn euro i investeringsdelen och 7,06 mn 
euro i finansieringsdelen (bilaga 1). Det är möjligt att beloppen för de 
oförbrukade anslagen, på vilka överskridningsrätten baserar sig, preci-
seras i samband med bokslutet. De ovan angivna överskridningsbelop-
pen är därför de högsta som kan beviljas.

Stadsfullmäktige beslutade också lägga till inkomsterna 3 420 000 eu-
ro, som motsvarar de beviljade överskridningsrätterna för området 
Kampen-Tölöviken, på budgetmomentet 7 03 06, Fonden för Kampen-
Tölöviken, i budgetens resultaträkningsdel.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom lägga till inkomsterna 7 027 000 
euro, som motsvarar de beviljade överskridningsrätterna för projekt fi-
nansierade ur förortsfonden, på budgetmomentet 7 03 09, Förortsfon-
den, i budgetens resultaträkningsdel.

Stadsfullmäktige beslutade vidare uppmana stadsstyrelsen att i sitt 
verkställighetsbeslut på nytt ställa de anslag som beviljats ur stadssty-
relsens anslag till förvaltningarnas disposition.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Hallintokuntien esitykset käyttämättä jääneiden määrärahojen perus-
teella myönnettävistä ylitysoikeuksista vuoden 2017 talousarvioon

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Förvaltningarna har fått ansöka om rätt att överskrida anslagen för år 
2017 om de har investeringsprojekt som varit förlagda till slutet av år 
2016 men blivit uppskjutna och i fråga om vilka finansieringsbehovet år 
2017 klarnat först efter behandlingen av 2017 års budget och därför in-
te kunnat beaktas i denna. Ett krav är att det blir en lika stor anslagsbe-
sparing år 2016. När det gäller projekt som fortsätter år 2017 inbegriper 
de föreslagna överskridningsbeloppen projektanslag som stadsstyrel-



Helsingfors stad Protokoll 3/2017 276 (523)
Stadsfullmäktige

Kj/5
15.02.2017

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

sen beviljat ur dispositionsmedlen och investeringsanslagen för till ex-
empel grundberedning och gator och parker i projektområdena, och 
projektanslag beviljade ur förortsfonden.

Stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning har fått uppgifter från 
förvaltningarna om anslag som blev oförbrukade år 2016 och om mot-
svarande överskridningsbehov år 2017. Anslagen för år 2017 bör få 
överskridas med 20,96 mn euro i driftsekonomidelen (13,06 mn euro år 
2016) och med 135,62 mn euro i investeringsdelen (155,91 mn euro år 
2016). Det finns också oförbrukade långivningsanslag som hänför sig 
till fördröjda projekt. Finansieringsdelen bör få överskridas med sam-
manlagt 7,06 mn euro (7,71 mn euro år 2016).

Förslaget omfattar dessutom några överskridningar som beror på att ett 
anslag i driftsekonomidelen tidigare beviljats för ett visst bestämt pro-
jekt men måste överföras till år 2017 eftersom projektet blivit uppskju-
tet.

Driftsekonomidelen

De föreslagna överskridningarna i driftsekonomidelen gäller samman-
lagt 20,96 mn euro.

1 04 02 Dispositionsmedel, till stadsstyrelsens disposition

Med anledning av jubileumsåret Helsingfors 200 år som huvudstad be-
viljades särskilda anslag på sammanlagt 10 mn euro på momentet 
1 04 02 för åtgärder som förebygger utslagning bland unga år 2012. 
Stadsstyrelsen beslutade om dispositionsplanen för anslagen 
10.12.2012. Vid ingången av år 2016 hade 6 694 000 euro av de sär-
skilda anslagen utnyttjats och på basis av de outnyttjade anslagen be-
viljades överskridningsrätt på 3 306 000 euro för år 2016 för att fortsät-
ta projektet. Cirka 2 064 000 euro av de särskilda anslagen blev förbru-
kade för projektet år 2016 och ca 1 242 000 euro är ännu oförbrukade.

Förvaltningarna föreslår att de särskilda anslagen för jubileumsåret 
Helsingfors 200 år som huvudstad år 2017 bör få överskridas på följan-
de sätt:

 med 700 000 euro i fråga om projekt administrerade av stadskans-
liet

 med 246 000 euro i fråga om projekt administrerade av ung-
domscentralen

 med 296 000 euro i fråga om projekt administrerade av idrottsverket

Anledningen till att anslagen bör få överskridas är att verksamheten 
fortsätter år 2017. Överskridningen av de föreslagna särskilda ansla-
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gen för jubileumsåret Helsingfors 200 år som huvudstad gäller sam-
manlagt 1 242 000 euro.

Ur stadsstyrelsens dispositionsmedel har man utöver de särskilda an-
slagen för jubileumsåret Helsingfors 200 år som huvudstad också fi-
nansierat vissa visstidsprojekt som hänför sig till bl.a. stadens allmänna 
intryck och säkerheten och trivseln i staden. Vissa av projekten avsed-
da för 2016 fortsätter år 2017 och därför är det ändamålsenligt att över-
föra en andel på 8 758 000 euro av de oförbrukade anslagen till 2017 
genom att bevilja överskridningsrätt.

Anslagen bör få överskridas med 10 000 000 euro.

1 04 03 PR, till stadsdirektörens disposition

Anslag på ca 100 000 euro för representationstillställningarna för sta-
dens PR-verksamhet har blivit oförbrukade. År 2017 behövs anslag för 
större tillställningar än vanligt med anledning av jubileumsåret för det 
självständiga Finland 100 år.

1 10 01 Stadskansliet

Helsinki Abroad Ltd Oy, som i sin helhet är i Helsingfors stads ägo, 
upprätthåller och främjar Helsingfors stads och dess samarbetspart-
ners intressen och bevakningen av dessa utomlands genom samarbete 
som avses i 76 § i kommunallagen. Bolagets inkomster består av finan-
sieringsandelar betalade av Helsingfors stad och dess partnerstäder 
och inkomster från de tjänster bolaget tillhandahåller. Helsingfors part-
nerkonsortium, som utöver Helsingfors omfattar tre andra parter, svarar 
för en andel på 60 % av kostnaderna och de övriga partnerstäderna för 
en andel på 40 %. Helsingfors stads andel uppgår därmed till 15 % av 
de för bolaget nödvändiga finansieringsandelarna. Stadskansliet reser-
verar årligen anslag för Helsingfors stads andel i konsortiet under drifts-
utgifterna för den internationella verksamheten och fakturerar de övriga 
parterna för deras andelar. Parterna har sinsemellan kommit överens 
om att överskottet från de årliga ersättningarna för driftskostnaderna 
kan användas för utjämning av kostnaderna under kommande år. An-
slag som täcker utgifterna, 170 000 euro (innehåller mervärdesskatt på 
24 %), bör beviljas i form av överskridningsrätt för år 2017.

Anslag på 300 000 euro har blivit oförbrukade inom näringspolitiska ut-
vecklingsprojekt såsom främjande av startup- och tillväxtföretag och 
uppbyggnad av en tillväxtföretagskoncentration i Maria sjukhus gamla 
lokaler inom ramen för projektet (projektet inleddes år 2015) och för ac-
celeratorverksamhet.

Anslagen bör få överskridas med 470 000 euro.
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1 10 02 Centraliserad informationsteknik

Överskridningsanslag behövs år 2017 åtminstone för projekt inom pro-
grammet Det digitala Helsingfors och kostnaderna för ICT-ändringar 
som beror på införandet av det nya ledarskapssystemet.

Anslagen bör få överskridas med 1 200 000 euro.

1 14 03 Utgiftsreservering, till stadsstyrelsens disposition

Stadsstyrelsen anvisade genom sitt beslut 21.3.2016 (248 §) anslag på 
10 mn euro i budgeten för 2016 för att säkerställa förutsättningarna för 
en bra integrering av asylsökande och flyktingar. Anslagen fördelades 
mellan social- och hälsovårdsverket, barnomsorgsverket, stadskansliet, 
utbildningsverket och ungdomscentralen i enlighet med förslaget från 
arbetsgruppen för integrationstjänster. Inledningen av projektet har bli-
vit fördröjd på grund av den nödvändiga tiden för bl.a. förvärv av loka-
ler, konkurrensutsättning och inrättande av anställningar.

Social- och hälsovårdsverket föreslår en överskridning på 1 949 000 
euro för år 2017 på grund av att samma belopp blev oförbrukat av an-
slagen för social- och hälsovårdsverket för år 2016. Till social- och häl-
sovårdsverket anvisades 2 500 000 euro i budgeten för 2016 för inled-
ning av ett pilotprojekt för ett kompetenscenter.

Ungdomscentralen föreslår en överskridning på 832 000 euro för år 
2017 på grund av att samma belopp blev oförbrukat av anslagen för 
ungdomscentralen för år 2016. Till ungdomscentralen anvisades 
900 000 euro i budgeten för 2016 för mångkulturellt fältarbete.

Barnomsorgsverket föreslår en överskridning på 47 000 euro för år 
2017 på grund av att samma belopp blev oförbrukat av anslagen för 
barnomsorgsverket för år 2016. Till barnomsorgsverket anvisades 150 
000 euro för att stöda integration av barn och unga.

Utbildningsverket föreslår en överskridning på 3 611 000 euro för år 
2017 på grund av att samma belopp blev oförbrukat av anslagen för ut-
bildningsverket för år 2016. Till utbildningsverket anvisades 4 800 000 
euro för ett pilotprojekt för ett kompetenscenter och 350 000 euro för att 
stöda integration hos barn och unga.

Stadskansliet föreslår en överskridning på 1 087 000 euro för år 2017 
på grund av att samma belopp blev oförbrukat av anslagen för stads-
kansliet för år 2016. Till stadskansliet anvisades 200 000 euro för ett pi-
lotprojekt för ett kompetenscenter och 1 100 000 euro för att öka asyl-
sökandenas och invandrarnas möjligheter till delaktighet.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 7 526 000 euro.
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1 39 13 Utvecklingsprojekt, till stadskansliets disposition

De utrednings- och planeringsuppgifter och den marknadsföring som 
hänför sig till projekt för utveckling av stadsstrukturen och genomföran-
de av projekten sköttes endast delvis. De största besparingarna beror 
på att planeringen av Centrumslingan blev fördröjd. Medel måste år 
2017 finnas också för motiverade utvecklingsprojekt och utrednings- 
och planeringsuppgifter bl.a. vid ingången av en ny strategiperiod.

Anslagen bör få överskridas med 1 000 000 euro.

5 11 Stadsplaneringsväsendet

Överskridningsförslaget för förortsprojektets driftsekonomi som ingår i 
stadsplaneringskontorets budget består av anslag som blivit oförbruka-
de år 2016 och som utnyttjas för förortsprojektets verksamhet år 2017 
och genomförandet av pågående projekt. Projekt som blivit fördröjda till 
år 2017 är bland annat förortsfestivalen, områdesbaserade modeller i 
syfte att förebygga utslagning och renovering av offentliga stadslokaler 
(bl.a. Malmgårdstoppen).

Anslagen bör få överskridas med 87 000 euro.

5 21 05 Understöd för byggande av hissar i bostadshus, till fastighetsnämndens 
disposition

Flera hissprojekt som hade planerats få understöd ur anslagen för 
2016 blir färdiga först år 2017. Understödsbeloppet uppgår till samman-
lagt 573 900 euro, och man föreslår att ett motsvarande belopp ska 
överföras till de disponibla anslagen för 2017.

Anslagen bör få överskridas med 574 000 euro.

Investeringsdelen

De föreslagna överskridningarna i investeringsdelen gäller sammanlagt 
135,62 mn euro.

8 01 Fast egendom

8 01 01 Köp och inlösen av fastigheter, till stadsstyrelsens disposition

Sammanlagt 1 009 000 euro av anslagen blir oförbrukade. För tillfället 
har största delen av markförvärven varit upphandlingar på mindre än 2 
mn euro som hör till fastighetsnämndens beslutanderätt.

De oförbrukade anslagen på 1 009 000 euro överförs enligt förslaget till 
budgetmomentet 8 01 03, Fastighetsförvärv, byggbarhetsåtgärder och 
planläggningsersättningar, till fastighetsnämndens disposition.
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8 01 02 Grundberedning, utfyllnadsarbeten och åtgärder i anslutning till ibruktagan-
de av områden, till stadsstyrelsens disposition

Överskridningar som motsvarar oförbrukade anslag behövs för att de 
uppskjutna projekten i bilaga 1 ska kunna slutföras år 2017. Överskrid-
ningsbehovet är störst när det gäller grundberedningsarbetena i Fiske-
hamnen, Västra hamnen och Kronbergsstranden. Avsevärda överskrid-
ningsbehov finns också i olika kompletteringsbyggobjekt.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 19 084 000 euro.

8 01 03 Fastighetsförvärv, byggbarhetsåtgärder och planläggningsersättningar, till 
fastighetsnämndens disposition

Av anslagen för markförvärv blir 2,95 mn euro oförbrukade med anled-
ning av att markaffärer blivit uppskjutna till år 2017. Oförbrukade anslag 
på 1,01 mn euro på budgetmomentet 8 01 01, Köp och inlösen av fas-
tigheter, till stadsstyrelsens disposition, överförs enligt förslaget till fas-
tighetsnämndens disposition.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 3 955 000 euro.

8 02 Husbyggnad

8 02 01 Ny- och tillbyggnadsprojekt vid lokalcentralen, till fastighetsnämndens dis-
position

Av anslagen reserverade för nybyggnadsprojekt vid utbildningsväsen-
det beräknas 1 050 000 euro bli oförbrukade eftersom andra fasen av 
Fiskehamnens kvartersgård, utbyggnaden av Myllypuron peruskoulu 
och planeringen av första fasen av yrkesinstitutet Stadin ammattiopi-
stos campus i Kasåkern är försenade jämfört med den ursprungliga tid-
tabellen.

Av anslagen för andra nybyggnadsprojekt vid lokalcentralen blir 12 
100 000 euro oförbrukade eftersom inledningen av byggarbetena på 
bl.a. Staras och idrottsverkets arbetsstation i Nordsjö har skjutits upp till 
år 2017.

Anslag på 600 000 euro för nybyggnadsprojekt vid social- och hälso-
vårdsverket beräknas bli oförbrukade. Nybyggnadsprojektet på avdel-
ningen 4 vid Outamo elevhem har skjutits upp.

Sammanlagt 850 000 euro av anslagen avsedda för nybyggnadsprojekt 
vid barnomsorgsverket blir oförbrukade. Anslag kommer i fortsättning-
en att behövas för byggarbeten vid barndaghemmet Alppikylä och lek-
parken Kullatorp under garantitiden och för den uppskjutna planeringen 
av daghemmet Borgströminmäki och barndaghemmet Neulanen.
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Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 14 600 000 euro.

8 02 02 Reparationsprojekt vid lokalcentralen, till fastighetsnämndens disposition

Anslag på 12 410 000 euro för reparationsprojekt vid utbildningsverket 
blir oförbrukade. De oförbrukade investeringsanslagen för år 2016 ut-
nyttjas för skyldigheterna under garantitiden i de ombyggnadsprojekt 
som blivit färdiga år 2016. Ombyggnaden av Pihkapuiston ala-asteen 
koulus yttertak, ombyggnaden av fasaden på Arabian peruskoulus 
gamla del och ombyggnaden av Mustakiven ala-asteen koulus fasad 
blir uppskjutna och börjar först år 2017.

Av anslagen för andra reparationsprojekt vid lokalcentralen beräknas 
5 180 000 euro bli oförbrukade. Anslagen är nödvändiga år 2017 ef-
tersom planeringen av de restaurerande åtgärderna vid Lappvikens 
sjukhus och ändringarna vid samlingscentret har räckt längre än väntat 
och projekten har inletts senare än planerat.

Av anslagen för reparationsprojekt vid social- och hälsovårdsverket blir 
2 100 000 euro oförbrukade eftersom ombyggnaden och utbyggnaden 
av barnhemmet Teinilä, byggandet av en rörledning för Gustavsgårds 
sprinkleranläggning och förnyandet av tegelfodringen på Kasbergets 
mångsidiga servicecentral har blivit uppskjutna.

Av anslagen reserverade för reparationsprojekt vid barnomsorgsverket 
blir 990 000 euro oförbrukade. Projekten för ombyggnad av yttertaket 
och fasaden på barndaghemmet Linnunlaulu och ombyggnaden av 
barndaghemmet Virkkulas övre och nedre hus har blivit uppskjutna.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 20 680 000 euro.

8 02 04 Utveckling av stadshuskvarteren, till stadsstyrelsens disposition

Av anslagen reserverade för investeringar i utveckling av stadshuskvar-
teren blir 980 000 euro oförbrukade. Den grundliga förbättringen av So-
fiegatan 4 i kvarteret Noshörningen, iståndsättningen av gårdarna i 
stadshuskvarteren, ändringsarbetena i Bockska husets gårdsflygel och 
i affärslokalerna i Burtzska huset och de små ändringarna i torgkvarte-
ren har blivit uppskjutna.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 980 000 euro.

8 02 05 Byggnader för räddningsväsendet, till räddningsnämndens disposition

Sammanlagt 2 073 000 euro av anslagen blir oförbrukade. Slutfakture-
ringen för ombyggnaden av Haga räddningsstation och arbetena i sam-
band med de tillfälliga lokalerna äger rum år 2017. Ombyggnaden av 
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Gränsbevakningsväsendets fastighet i Malm till en räddningsstation har 
skjutits upp till år 2017.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 2 073 000 euro.

8 03 Gator, trafikleder och banor

8 03 08 Nybyggnad, till nämndens för allmänna arbeten disposition

Anslag blir oförbrukade när det gäller utveckling av kollektivtrafiken ef-
tersom förverkligandet av Grejusgatans spårvägslinje har blivit uppskju-
tet till år 2017. Dessutom har byggandet av de nödvändiga gatuänd-
ringarna för stomlinjen 500 skjutits upp till år 2017.

Anslagen bör få överskridas med 1 900 000 euro.

8 03 09 Ombyggnad och trafikregleringar, till nämndens för allmänna arbeten dispo-
sition

Anslag blir oförbrukade på följande undermoment: Ombyggnad av ga-
tor, Ombyggnad av broar, Trafikregleringar och Gång- och cykelvägar. 
Ombyggnaden av Stora Robertsgatan blev uppskjuten till år 2017. En 
del av broprojekten fortsätter år 2017. Projektet för trafikarrangemang-
en vid Brandbrunnsplatsen sköts upp till 2017. Inledningen av cykel-
vägsprojektet för Mechelingatan sköts upp till våren 2017 med anled-
ning av besvär över gatuplanen.

Anslagen bör få överskridas med 14 820 000 euro.

8 03 10 Samprojekt med Trafikverket, till stadsstyrelsens disposition

I fråga om samprojekten i Trafikverkets och stadens gemensamma av-
siktsförklaring om förbättring av Ring I (stadsstyrelsen 2.12.2013, 
1294 §) har det utarbetats ett byggavtal enligt vilket projektet för avsnit-
tet Esbogränsen–Vichtisvägen och en planskild anslutning vid Ring I 
och Tavastehusleden blir färdigt år 2017. Byggandet av byteshållplat-
serna vid Tusbyleden och Samhällsvägen och bullerskyddet vid Borgå-
leden i Jakobacka fortsätter år 2017. I planeringen av vägprojekt fort-
sätter bl.a. utarbetandet av vägplanen för Västerleden vid Björkholmen 
år 2017.

Anslagen bör få överskridas med 2 412 000 euro.

8 03 20 Infartsparkeringsplatser, till stadsstyrelsens disposition

Anslag blev oförbrukade eftersom förverkligandet av förbättringarna på 
infartsparkeringsområdet vid Norra Haga station har blivit uppskjutet till 
år 2017.
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Anslagen bör få överskridas med 1 370 000 euro.

8 03 30 Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition

Sammanlagt 22,78 mn euro av anslagen blir oförbrukade eftersom pro-
jekt i projektområdena har senarelagts.

I området Kampen-Tölöviken blir anslag på 1,26 mn euro oförbrukade. 
Byggandet av gator på Busholmen har blivit fördröjt med anledning av 
det uppskjutna byggandet av fastigheter, och anslag på 1,40 mn euro 
blir oförbrukade. Anläggandet av gatorna i Fiskehamnen har blivit för-
dröjt med anledning av att tidtabeller blivit uppskjutna. Gatuplaneringen 
i samband med Sörnäs trafiktunnel som hör till projektområdet i Fiske-
hamnen har ännu inte inletts. Sammanlagt 8,09 mn euro av anslagen 
blir oförbrukade. Anläggandet av gatorna i Kronbergsstranden fortsätter 
år 2017. Planeringsuppdragen för Kronbergsstrandens spårvägsbro 
fortsätter år 2017. Sammanlagt 0,51 mn euro av anslagen blir oförbru-
kade. I området Ilmala som ingår i projektområdet i Böle fortsätter gatu-
byggandet år 2017 enligt ett avtal mellan staden och en privat aktör i 
den tidtabell som fastighetsbyggandet förutsätter. Projektet enligt avta-
let för byggprojektet med helhetsansvar mellan staden och en privat 
aktör för de offentliga delarna av Mellersta Böle centrum pågår. Ansla-
gen blir delvis oförbrukade med anledning av att tidtabellerna blivit upp-
skjutna. Detaljplaneändringen för Norra Böle är aktuell och gatuplane-
ringen i projektet skjuts upp till år 2017. Anläggandet av gatorna i Fred-
riksbergs maskinverkstadsområde har blivit fördröjt med anledning av 
att tidtabeller blivit uppskjutna. Sammanlagt 6,71 mn euro av anslagen 
blir oförbrukade. I Kungseken blir anslag på 0,56 mn euro delvis oför-
brukade med anledning av att tidtabellerna blivit uppskjutna.

På momentet Nya projektområden och annat kompletteringsbyggande 
blir 4,25 mn euro oförbrukade. Anslagen är nödvändiga för att komplet-
tera gatubyggandet enligt projektområdenas och det övriga komplette-
ringsbyggandets behov år 2017.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 22 780 000 euro.

8 05 Skyddsrum

8 05 08 Skyddsrum, till räddningsnämndens disposition

Sammanlagt 691 000 euro av anslaget blir oförbrukade eftersom bl.a. 
avlopps- och golvreparationerna i Näshöjdens skyddsrum har blivit för-
dröjda.

Anslagen bör få överskridas med 691 000 euro.

8 06 Anläggande av parker
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8 06 08 Nya parker och iståndsättning av parker

Inledningen av byggarbetena på lekparken Brahe har skjutits upp till år 
2017.

Anslagen bör få överskridas med 670 000 euro.

8 06 30 Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition

I området Kampen-Tölöviken förbereder man sig på reparationer i den 
tillfälliga parken under garantitiden och planeringen av Magasinparken. 
Inledningen av byggarbetena på Maskinverkstadsparken i projektområ-
det i Böle har skjutits upp till år 2017.

Anslagen bör få överskridas med 1 670 000 euro.

8 07 Byggande av idrottsplatser

8 07 08 Planering, byggande och grundlig förbättring av idrottsplatser, till idrotts-
nämndens disposition

De största investeringsprojekten gäller planering av idrottsplatser, om-
byggnad av Simstadion, nybyggnad i Nordsjö idrottspark, nybyggnad 
på Fabriksparkens konstgräsplan, byggplanering av Busholmens id-
rottspark, grundlig förbättring av konstgräsplanen i Tali idrottspark, byg-
gande av tillfälliga lokaler för en arbetsstation i en småbåtshamn och 
upphandling av pontoner av tungbetong.

Anslagen bör få överskridas med 2 798 000 euro.

8 08 Högholmens djurgård

8 08 08 Byggnader och inhägnader på Högholmen, planering, byggande och grund-
liga förbättringar, till nämndens för allmänna arbeten disposition

I investeringsprojekten blir en avsevärd del av anslagen oförbrukade 
med anledning av att bl.a. ombyggnaden av logården och foderköket 
och inledningen av projektet Finländsk skog har blivit uppskjutna.

Anslagen bör få överskridas med 1 170 000 euro.

8 09 Grundanskaffning av lös egendom

Största orsaken till att utgifterna för anskaffning av lös egendom kräver 
en överskridning är pågående utrustnings- och IT-upphandlingar och 
utvecklingsprojekt. De största överskridningsbehoven på sammanlagt 
4,20 mn euro hänför sig till centraliserade IT-upphandlingar för hela 
staden som samordnas av stadskansliet. Projekt som har blivit upp-
skjutna gäller bl.a. ICT-ändringar i Ahjo, serviceregistret och under-
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stödssystemet som beror på förändringar i ledarskapssystemet. Dess-
utom har HR-projektet blivit uppskjutet till år 2017. Andra stora över-
skridningsbehov är bl.a. 3,38 mn euro för fordons- och materielupp-
handlingar vid räddningsväsendet, 1,70 mn euro för IT-upphandlingar 
(bl.a. digitaliseringsprojektet) vid utbildningsverket och 1,61 mn euro för 
IT-upphandlingar, möbler och dylika vid social- och hälsovårdsväsen-
det. Överskridningsbehovet som motsvarar oförbrukade anslag vid 
andra förvaltningar uppgår till sammanlagt 3,12 mn euro.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 14 007 000 euro.

8 22 Värdepapper, till stadsstyrelsens disposition

Anslag blir oförbrukade med anledning av att bl.a. förvärv av marke-
gendom i bolagsform och anskaffning av de planerade aktierna genom-
förs senare.

Anslagen bör få överskridas med 2 180 000 euro.

8 29 Övrig kapitalhushållning

8 29 03 Projekt som finansieras med medel ur förortsfonden, till stadsstyrelsens 
disposition

De föreslagna överföringarna är nödvändiga för att fortsätta projekten 
år 2017. Byggnadskontoret har 16 projekt som har blivit uppskjutna till 
år 2017. Anslagsbehovet för projekten uppgår till sammanlagt 4,09 mn 
euro. Kulturcentralens och utbildningsnämndens anslagsbehov för pro-
jekt som fortsätter år 2017 uppgår till 1,1 mn euro respektive 0,75 mn 
euro. Överskridningsbehovet vid andra förvaltningar uppgår till sam-
manlagt 1,9 mn euro.

Anslagen bör få överskridas med 7 027 000 euro.

8 29 04 Utvecklingsprojekt, till stadskansliets disposition

Anslag blev oförbrukade eftersom antalet inledda utvecklingsprojekt var 
lägre än väntat. Det är skäl att förbereda sig på utvecklingsprojekt år 
2017 bl.a. med anledning av ingången av en ny strategiperiod.

Anslagen bör få överskridas med 753 000 euro.

Resultaträkningsdelen

7 03 06 Fonden för Kampen-Tölöviken

Överskridningsförslagen i fråga om investeringarna gäller projekt i om-
rådet Kampen-Tölöviken som finansieras ur fonden för Kampen-Tölövi-
ken. På momentet 7 03 06, Fonden för Kampen-Tölöviken, i budgetens 
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resultaträkningsdel, anges inkomstfinansieringen för de investerings-
projekt som ska finansieras ur fonden. Motsvarande belopp för investe-
ringsprojekten ska tas upp under inkomstmomentet i fråga.

För investeringsdelen anges följande överskridningsförslag i området 
Kampen-Tölöviken:

 8 01 02 08 Grundberedning vid Tölöviken, 540 000 euro
 8 03 30 11 Gator i Kampen-Tölöviken, 1 260 000 euro
 8 06 30 10 Parker i Kampen-Tölöviken, 1 620 000 euro

Sammanlagt 3 420 000 euro ska läggas till de beräknade intäkterna.

7 03 09 Förortsfonden

De föreslagna överskridningarna i investeringarna omfattar projekt för 
7,03 mn euro som finansieras ur förortsfonden. På momentet 7 03 09, 
Förortsfonden, i budgetens resultaträkningsdel, anges inkomstfinansie-
ringen för investeringsprojekten.

Motsvarande belopp för investeringsprojekten ska tas upp under in-
komstmomentet i fråga.

Sammanlagt 7 027 000 euro ska läggas till de beräknade intäkterna.

Finansieringsdelen

De föreslagna överskridningarna i finansieringsdelen gäller samman-
lagt 7,06 mn euro.

9 01 02 Övrig långivning, till stadsstyrelsens disposition

En andel på sammanlagt 7,06 mn euro av anslagen för lån på momen-
tet Övrig långivning är oförbrukad. Nedan specificeras med vilka belopp 
anslagen på undermomenten i fråga bör få överskridas i 2017 års bud-
get på grund av att projekt blivit fördröjda.

9 01 02 01 Lån till skolor

De oupptagna låneposterna för följande avtalsskolor överförs till år 
2017. Dessutom förbereder man sig på att lånebehovet för de aktuella 
projekten ökar år 2017:

 Stadsstyrelsen beviljade 6.8.2012 (817 §) Oy Helsingin Yhteiskoulu 
ja Reaalilukio ett lån på 399 200 euro, och 112 000 euro överförs,

 Stadsstyrelsen beviljade 6.5.2013 (551 §) Lauttasaaren yksityiskou-
lujen kannatusyhdistys ry ett lån på 2 700 000 euro för en idrotts-
hall, och hela beloppet överförs,
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 Stadsstyrelsen beviljade 6.5.2013 (551 §) Lauttasaaren yksityiskou-
lujen kannatusyhdistys ry ett lån på 3,1 mn euro, och 3 022 000 eu-
ro överförs,

 Avtalsskolornas anslagsbehov uppgår på basis av en behovsutred-
ning från år 2015 till 1 223 000 euro

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 7 057 000 euro.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Hallintokuntien esitykset käyttämättä jääneiden määrärahojen perus-
teella myönnettävistä ylitysoikeuksista vuoden 2017 talousarvioon

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Ao. virastot

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 30.01.2017 § 74

HEL 2016-014159 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää kaupunginhallituksen ehdotuksen mukai-
sesti oikeuttaa kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan, kaupungin-
kanslian, kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistölautakunnan, kult-
tuuri- ja kirjastolautakunnan, liikuntalautakunnan, opetuslautakunnan, 
pelastuslautakunnan, rakennuslautakunnan, sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan, suomenkielisen työväenopiston johtokunnan taidemuseon joh-
tokunnan varhaiskasvatuslautakunnan, ympäristölautakunnan ja yleis-
ten töiden lautakunnan ylittämään vuoden 2017 talousarvion jäljem-
pänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja seuraavasti:

TA-luku/kohta  Euroa
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1 04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi 10 000 000
1 04 03 Vieraanvaraisuus, kaupunginjohtajan 

käytettäväksi
100 000

1 10 01 Kaupunginkanslia 470 000
1 10 02 Keskitetty tietotekniikka 1 200 000
1 14 03 Menovaraus, Khn käytettäväksi 7 526 000
1 39 13 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettä-

väksi
1 000 000

5 11 Kaupunkisuunnittelutoimi 87 000
5 21 05 Avustukset asuintalojen hissien raken-

tamiseen, Klkn käytettäväksi
574 000

   
 Käyttötalousosa yhteensä 20 957 000
   
TA-luku/kohta  Euroa
8 01 Kiinteä omaisuus  
8 01 02 Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden 

käyttöönoton edellyttämät toimenpi-
teet, Khn käyt.

19 084 000

8 01 03 Kiinteistöjen hankinta ja rakentamiskel-
poiseksi saatt. jne,. Klkn käytettäväksi

3 955 000

   
8 02 Talonrakennus  
8 02 01 Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennus-

hankkeet, Klkn käytettäväksi
14 600 000

8 02 02 Tilakeskuksen korjaushankkeet, Klkn 
käytettäväksi

20 680 000

8 02 04 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, 
Khn Käytettäväksi

980 000

8 02 05 Pelastustoimen rakennukset, Pelkn 
käytettäväksi

2 073 000

   
8 03 Kadut, liikenneväylät ja radat  
8 03 08 Uudisrakentaminen, Ytlkn käytettäväk-

si
1 900 000

8 03 09 Perusparantaminen ja liikennejärjeste-
lyt, Ytlkn käytettäväksi

14 820 000

8 03 10 Yhteishankkeet Liikenneviraston kans-
sa, Khn käytettäväksi

2 412 000

8 03 20 Liityntäpysäköintipaikat, Khn käytettä-
väksi

1 370 000

8 03 30 Projektialueiden kadut, Khn käytettä- 22 780 000
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väksi
   
8 05 Väestösuojat  
8 05 08 Väestönsuojat, Pelkn käytettäväksi 691 000
   
8 06 Puistorakentaminen  
8 06 08 Uudet puistot ja puistojen peruskor-

jaus, Ytlkn käyt.
670 000

8 06 30 Projektialueiden puistot, Khn käyt. 1 670 000
   
8 07 Liikuntarakentaminen  
8 07 08 Liikuntapaikkojen suunnittelu, rakenta-

minen ja perusparannukset, Lilkn käy-
tettäväksi

2 798 000

   
8 08 Korkeasaaren eläintarha  
8 08 08 Korkeasaaren rakennusten ja tarhojen 

suunn. jne., Ytlkn käytettäväksi
1 170 000

   
8 09 Irtaimen omaisuuden perushankinta  
8 09 06 Pelastustoimi 3 382 000
8 09 07 Ympäristökeskus 79 000
8 09 10 Kaupunginkanslia 4 530 000
8 09 12 Rakennusvirasto 127 000
8 09 14 Opetusvirasto 1 699 000
8 09 17 Suomenkielinen työväenopisto 15 000
8 09 19 Kirjastotoimi 298 000
8 09 20 Kulttuuritoimi 268 000
8 09 22 Kaupungin taidemuseo 124 000
8 09 32 Sosiaali- ja terveysvirasto 1 611 000
8 09 33 Varhaiskasvatusvirasto 964 000
8 09 35 Kaupunkisuunnittelutoimi 110 000
8 09 36 Kiinteistötoimi 500 000
8 09 37 Rakennusvalvonta 300 000
   
8 22 Arvopaperit, Khn käyt. 2 180 000
   
8 29 Muu pääomatalous  
8 29 03 Lähiörahastosta rahoitettavat hank-

keet, Khn käytettäväksi
7 027 000

8 29 04 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettä- 753 000
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väksi
   
Investointiosa yhteensä 135 620 000
   
TA-luku/kohta   
9 01 02 Muu antolainaus, Khn käyt. 7 057 000
   
Rahoitusosa yhteensä 7 057 000

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 20,96 milj. euroa ja in-
vestointiosassa 135,62 milj. euroa sekä rahoitusosassa 7,06 milj. euroa 
(liite 1). Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien perustana olevat 
käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, 
minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään edellä luetellun mu-
kaisina.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Kamppi-Töölönlahti –alue-
elle myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 3 420 000 euroa tu-
loslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 06 Kamppi – Töölönlahtira-
hasto. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin 
myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 7 027 000 euroa tuloslaskel-
maosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Vielä kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täytän-
töönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt 
määrärahat uudelleen ao. virastojen käyttöön.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
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§ 95
Ansökan om avsked från tjänsten som verkschef vid byggnadstill-
synsverket

HEL 2017-000512 T 01 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bevil-
ja Lauri Jääskeläinen avsked från tjänsten som verkschef vid bygg-
nadstillsynsverket från 1.4.2017.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Lauri Jääskeläisen eläkehakemus

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Förslagstext

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige beslutade 26.5.2004 anställa vicehäradshövding Lauri 
Jääskeläinen för tjänsten som verkschef vid byggnadstillsynsverket. 
Lauri Jääskeläinen har genom en blankett daterad 15.1.2017 ansökt 
om avsked från verkschefstjänsten för att avgå med ålderspension 
1.4.2017. 

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 byggnadstillsynsverket utlyses i detta sammanhang. Avdel-
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ningschefen, diplomingenjör Kai Miller har varit stf. verkschef vid bygg-
nadstillsynsverket sedan 31.10.2016. Förordnandet går ut 31.3.2017.

Följande är angivet i 15 § i förvaltningsstadgan: "En handhavare av en 
vakant tjänst förordnas för en viss tid och lönen bestäms av den anstäl-
lande myndigheten. Då stadsfullmäktige är denna myndighet kan 
stadsstyrelsen utfärda ett förordnande, för högst 180 dagar."

Enligt 16 § i förvaltningsstadgan beslutar den anställande myndigheten 
om upphävande av ett tjänsteförhållande. Enligt 23 § beviljar stadsdi-
rektören eller biträdande stadsdirektören i fråga chefen för en under-
ställd förvaltning semester.

Biträdande stadsdirektören för stadsplanerings- och fastighetsväsendet 
har på ansökan av verkschef Lauri Jääskeläinen beviljat denne semes-
ter för tiden 31.10.2016–31.3.2017. Hon förordnade i sammanhanget, 
med hänvisning till ordningsföljden för ställföreträdare godkänd av 
byggnadsnämnden, förste ställföreträdaren för verkschefen, överingen-
jör Kai Miller till stf. verkschef med den lön som gäller för tjänsten. Kai 
Miller befriades samtidigt från att sköta överingenjörstjänsten under 
den angivna tiden.

Verkschefstjänsten (anställningsnummer 017600) dras in 31.5.2017 
med anledning av att ledarskapssystemet reformeras. Stadsstyrelsen 
inrättade en tjänst som byggnadstillsynschef 19.12.2016 (1144 §). In-
nehavaren blir 1.6.2017 ledande tjänsteinnehavare i fråga om bygg-
nadstillsynstjänster inom servicehelheten tjänster och tillstånd, vilken 
hör till stadsmiljösektorn. Stadsstyrelsens ledarskapssektion beslutar 
om anställning av en byggnadstillsynschef i tjänsteförhållande.

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer stadsstyrel-
sen i sitt verkställighetsbeslut att besluta förordna avdelningschefen vid 
byggnadstillsynsverket, stf. verkschef Kai Miller att sköta den vakanta 
verkschefstjänsten med en total månadslön på 7 426,69 euro från 
1.4.2017 till 31.5.2017, dock längst tills den som valts till innehavare av 
tjänsten som byggnadstillsynschef tillträder denna.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Lauri Jääskeläisen eläkehakemus

Sökande av ändring
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Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Förslagstext

För kännedom

Rakennusvalvontavirasto
Rakennuslautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistövirasto
Asuntotuotantotoimisto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 30.01.2017 § 78

HEL 2017-000512 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Lauri Jääskeläiselle eron raken-
nusvalvontaviraston virastopäällikön virasta 1.4.2017 alkaen. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
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§ 96
Arrendegrunder för tomten 28327/1 i Åggelby (Kärråkersbågen 16)

HEL 2017-000128 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag be-
myndiga fastighetsnämnden att från en av nämnden bestämd tidpunkt 
till 31.12.2080 utarrendera tomten nr 1 i kvarteret nr 28327 (Kärråkers-
bågen 16, areal 3 618 m²) i 28 stadsdelen (Åggelby) på följande villkor:

1

Årsarrendet för tomten 28327/1 bestäms så att poängtalet 100 för det 
officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av 
priset 33 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta.

Bostadskomplement som byggs utöver den i detaljplanen angivna vå-
ningsytan beaktas inte då arrendet bestäms.

2

Affärslokaler eller motsvarande utrymmen som eventuellt byggs på bo-
stadstomterna beaktas på samma sätt som bostäder då arrendet be-
stäms.

3

I övrigt gäller sedvanliga arrendevillkor för bostadstomter och av fastig-
hetsnämnden eventuellt föreskrivna tilläggsvillkor. I fråga om hitasob-
jekt gäller dessutom de av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen fastställ-
da villkoren om reglering av pris- och kvalitetsnivån på bostäder.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Tontti 28327-1, sijaintikartta
2 Tontti 28327-1, ote ajantasaisesta asemakaavasta

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige
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Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Enligt förslaget ska arrendegrunder för bostadstomten 28327/1 faststäl-
las. Tomten är reserverad för produktion av fritt finansierade ägarbostä-
der med Hitas II-villkor.

Enligt förslaget till arrendegrunder blir arrendets effekt på boendekost-
naderna ca 2,54 euro/m² i månaden.

Föredragandens motiveringar

Tomtreserveringar

Stadsstyrelsen beslutade 28.1.2013 (139 §) reservera tomten 28327/1 
för Kanta-Suomen Asumisoikeusyhdistys för planering av bostadsrätts-
bostäder. Fastighetsnämnden beslutade 28.1.2016 (36 §) anteckna att 
reserveringen av tomten 28327/1 hade upphört eftersom byggandet på 
tomten inte hade fortskridit med anledning av att byggförutsättningar 
saknades. Fastighetsnämnden beslutade samtidigt överföra tomten till 
fortlöpande tomtsökning.

Fastighetsnämnden beslutade 16.6.2016 (284 §) reservera tomten 
28327/1 för MaxBuild Oy för planering av fritt finansierade ägarbostä-
der med Hitas II-villkor till 31.12.2017.

Detaljplane- och tomtuppgifter

Tomten 28327/1 utgör kvartersområde för bostadshus (A). Tomten har 
en yta på 3 618 m² och byggrätt på 1 144 m² vy. Maximivåningstalet för 
den byggnad som ska uppföras på tomten är 2.

Hälften av ytan i byggnadens största våning får i källarvåningen utnytt-
jas för lokaler som ingår i våningsytan.

Vid planeringen av byggnadens källarvåning ska man beakta grundvat-
tenförhållandena i kvarteret och eventuella olägenheter från byggarbe-
tena för de närmaste grannarna. Byggnadernas fasader ska i huvudsak 
vara murade och putsade. I bostadshuset ska olika nyanser av rött, gult 
eller brunt användas och bostadshus bredvid varandra ska ha olika 
färg. Byggnaderna ska struktureras i delar som motsvarar en lägenhets 
storlek genom färgläggning, material, indragna byggdelar och/eller tak-
former. Enligt detaljplanebestämmelserna ska bostädernas genomsnitt-
liga yta uppgå till minst 120 m².
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Utan hinder av den i detaljplanen angivna våningsytan och byggnadsy-
tan får verandor byggas motsvarande högst 5 % av byggrätten. Bilplat-
ser behöver inte anläggas för denna yta. Minst 2/3 av ytterväggsytan 
ska byggas av glas. Utan hinder av våningsytan får dessutom garage, 
förråd och dylika bostadskomplement byggas. Lokalernas maximiyta är 
20 m² per bostad. Byggnadens maximihöjd är 7,0 meter och byggna-
dernas minimiavstånd från tomtgränserna är 4 meter.

Det ska anläggas 1 bilplats i anslutning till varje bostad. Bilplatsskyldig-
heten är 1 bilplats/80 m² vy.

Tomten 28327/1 ligger vid Kärråkersbågen 16. Tomten har ännu inte 
förts in i fastighetsregistret.

En karta över tomtens läge finns som bilaga 1 och detaljplanen som bi-
laga 2.

Jämförelseuppgifter

Stadsfullmäktige beslutade 4.11.2015 (282 §) bemyndiga fastighets-
nämnden att från en av nämnden bestämd tidpunkt till 31.12.2080 utar-
rendera två tomter i ett kvartersområde för radhus och småhus (AR, 
småhus) i Åggelby, tomten 28287/6 för ägarbostäder med Hitas II-vill-
kor som förverkligas genom gruppbyggande och tomten 28314/2 för 
bostadsrättsbostäder, så att poängtalet 100 för det officiella levnads-
kostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priserna 33 och 32 
euro per kvadratmeter våningsyta.

Förslag till arrendegrunder

Arrendet har bestämts med beaktande av arrendena för motsvarande 
bostadstomter i området i fråga, markens kvalitet, tomtens läge, tom-
tens finansierings- och upplåtelseform och en utomstående experts be-
dömning om värdet på byggrätterna på tomten.

Årsarrendet för bostadstomten (radhus) 28327/1 reserverad för produk-
tion av fritt finansierade ägarbostäder med Hitas II-villkor bestäms en-
ligt förslaget så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsin-
dexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 33 euro per kvadrat-
meter våningsyta.

Bostadskomplement som byggs utöver den i detaljplanen angivna vå-
ningsytan beaktas inte då arrendet bestäms.

Det kalkylmässiga tomtpriset per kvadratmeter våningsyta motsvarar 
ca 635 euro i nuvärde (1/2017, index 19,21).
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Arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna uppgår då i den an-
givna prisnivån till ca 2,54 euro/m² bostadsyta i månaden.

Enligt stadsfullmäktiges beslut 1.10.1980 (ärende nr 18) ska årsarren-
det för bostadstomter motsvara 4 % av tomtens kalkylmässiga pris.

Arrendetiden föreslås vara ca 65 år. Den går då ut 31.12.2080.

Till slut

Förslaget stämmer överens med fastighetsnämndens framställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Tontti 28327-1, sijaintikartta
2 Tontti 28327-1, ote ajantasaisesta asemakaavasta

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kiinteistölautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 30.01.2017 § 77

HEL 2017-000128 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraa-
maan Helsingin kaupungin 28. kaupunginosan (Oulunkylä) korttelin nro 
28327 tontin nro 1 (osoite Suopellonkaari 16, pinta-ala 3 618 m²) lauta-
kunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraa-
vin ehdoin:

1
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Tontin 28327/1 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen el-
inkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana 
asuinkerrosneliömetrihintana 33 euroa.

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

2

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verrattavien ti-
lojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin asuintilois-
ta.

3

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja ja ki-
inteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Hitas-kohteiden 
osalta noudatetaan lisäksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen 
päättämiä asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyä koskevia ehtoja.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 12.01.2017 § 21

HEL 2017-000128 T 10 01 01 02

Suopellonkaari 16

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeu-
tetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 28. kaupunginosan (Ou-
lunkylä) korttelin 28327 tontti 1 (osoite Suopellonkaari 16, pinta-ala 
3 618 m²) lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 
saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin 28327/1 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen el-
inkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana 
asuinkerrosneliömetrihintana 33 euroa.



Helsingfors stad Protokoll 3/2017 299 (523)
Stadsfullmäktige

Kaj/7
15.02.2017

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

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

2

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verrattavien ti-
lojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin asuintilois-
ta.

3

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja ja ki-
inteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Hitas-kohteiden 
osalta noudatetaan lisäksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen 
päättämiä asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyä koskevia ehtoja.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Anne Nahi, valvontalakimies, puhelin: 09 310 64332

anne.nahi(a)hel.fi
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§ 97
Detaljplaneändring för tornhotellet och Lars Soncks magasin på 
Busholmen (nr 12351)

HEL 2012-014332 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag god-
känna detaljplaneändring för kvarteret nr 20803, en del av kvarteret nr 
20262 och hamn-, gatu- och vattenområden i 20 stadsdelen (Västra 
hamnen) enligt ritning nr 12351, daterad 9.6.2015 och ändrad 
13.12.2016, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivning-
en. Ett nytt kvarter med numret 20799 bildas.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12351 kartta, päivätty 9.6.2015, muutettu 
13.12.2016

2 Asemakaavan muutoksen nro 12351 selostus, päivätty 9.6.2015, muu-
tettu 13.12.2016, päivitetty Kslk:n 13.12.2016 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti liitteineen 13.12.2016
4 Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
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Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Bilaga 1

Helen Sähköverkko Oy Bilaga 1

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplaneändringen gör det möjligt att börja använda de skyddade 
magasinsbyggnaderna ritade av Lars Sonck som hotell- respektive 
verksamhetsbyggnader och för kulturändamål. Stillahavsgatan får ett 
körfält till, tack vare vilket trafiken till hamnen löper smidigt. Detaljpla-
nen ändras i enlighet med den nya gatulinjen, och samtidigt uppdateras 
den i enlighet med tomtgränserna och planerna för det nya kongress-
hotellet i sexton våningar i norra delen av kvarteret. Detaljplaneändring-
en gör att magasin L2 kan bli en del av kongresshotellet. Busholmska-
jen är tänkt att bli ett högklassigt offentligt stadsrum, en del av en 
strandpromenad som går kring Sandviken och förbinder olika områden.    

Byggrätten omfattar sammanlagt 32 800 m² vy, varav 11 000 m² hänför 
sig till kvarteret för affärs- och verksamhetsbyggnader och 21 800 m² 
till kvarteret för hotellbyggnader. 

Efter att förslaget till detaljplaneändring hölls framlagt har hela gatuom-
rådet för Stillahavsgatan ända fram till den nya passagerarterminalen 
fogats till detaljplaneområdet. Detta gatuområde har redan i stort sett 
anlagts inom ett område som är hamnområde i den gällande detaljpla-
nen. Gatan behövs för trafiken till den nya passagerarterminalen, som 
öppnas våren 2017. Det till detaljplaneområdet fogade gatuområdet 
ingick tidigare i ett detaljplaneutkast som stadsplaneringsnämnden 
godkände 17.6.2014 (216 §, Passagerarhamn norra). 

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningen strider inte mot de riksomfattande målen för om-
rådesanvändningen eller mot generalplanen med rättsverkningar, och 
den bidrar till att stadens strategiska mål nås.

Ett hotell i sexton våningar stod färdigt på tomten 20803/4 hösten 2016. 
Söder om hotellet finns magasinen L2 och L3, som är ritade av Lars 
Sonck på 1920- och 1930-talet. Magasinen är skyddade med detaljpla-
nebeteckningen sr-1. Magasin L2 är en del av hotellet. Inom hamnom-
rådet i södra delen av detaljplaneområdet anläggs en gata till den nya 
passagerarteminalen.  
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För största delen av området gäller detaljplan nr 11770, som är från år 
2009. Området är där upptaget som kvartersområde för hotellbyggna-
der och som gatuområde för Busholmskajen. Det till området senare 
fogade gatuområdet för Stillahavsgatan ingår i detaljplan nr 8043 från 
1979 och är där upptaget som område för hamnfunktioner. 

Planeringsfaser och växelverkan

Staden äger området. Den tog själv initiativet till detaljplanelösningen.

Deltagandet och växelverkan arrangerades i enlighet med programmet 
för deltagande och bedömning.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 7.8–7.9.2015. 
En anmärkning framställdes.

Anmärkning

Enligt anmärkningen är detaljplanelösningen bra frånsett att den inte 
omfattar någon järnvägsförbindelse till Busholmen.

Utlåtanden

Utlåtanden om detaljplaneförslaget gavs av samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjänster, Helen Elnät Ab, Närings-, trafik- och miljö-
centralen i Nyland, fastighetsnämnden, nämnden för allmänna arbeten,
miljönämnden och räddningsnämnden.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland befarar att buller-, vibra-
tions- och luftkvalitetsutredningarna inte är aktuella. Utredningarna 
gjordes för ett tiotal år sedan, och det bör i detaljplanebeskrivningen 
bedömas om de fortfarande är användbara. 

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster meddelar att områ-
det redan har allmänna vatten- och avloppsledningar och att detalj-
planeförslaget inte kräver att ledningar flyttas.

Fastighetsnämnden har utarrenderat tomterna i detaljplaneområdet och 
hyrt ut byggnaderna där. Nämnden betonar att servicetrafiken till bygg-
naderna bör kunna ske smidigt.  

Nämnden för allmänna arbeten påpekar att följden av att krankonstruk-
tionen ovanför gatuområdet skyddas är att lederna blir svårare att an-
vända och mindre tillgängliga. Det bör vara fastighetsägaren som har 
ansvaret för att sköta krankonstruktionen.   

Miljönämnden framhåller att kravet på ljudreduktion och behovet av ett 
sådant med tanke på fordons- och fartygsbuller bör granskas vid den 
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pågående bullerutredningen. Ändamålet med byggnaderna bör då be-
aktas, och detaljplanebestämmelserna bör kompletteras om så behövs.  

Räddningsnämnden påpekar att en separat brandteknisk plan bör utar-
betas för tornhotellet och Soncks magasin och att planen bör föreläg-
gas räddningsmyndigheten.

Helen Elnät Ab har ingenting att invända.

Utlåtandena finns i sin helhet i beslutshistorien och refereras i rappor-
ten över växelverkan (bilaga 3). Genmälena ingår i sin helhet i rappor-
ten.

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Avsnitten Suunnitteluvaiheet och Käsittelyvaiheet i detaljplanebeskriv-
ningen har kompletterats. Med tanke på detaljplanemålen är det inte 
ändamålsenligt att förslaget ändras med anledning av anmärkningen 
och utlåtandena. Justeringar och smärre ändringar har gjorts i försla-
get, men de påverkar inte väsentligt innehållet i detaljplanelösningen.

Ändringarna i detaljplaneförslaget beskrivs närmare i avsnittet Suunnit-
teluvaiheet i detaljplanebeskrivningen. De är inte väsentliga, och försla-
get behöver därför inte läggas fram på nytt.

Beslutsförslaget är i överensstämmelse med stadsplaneringsnämndens 
justerade förslag.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12351 kartta, päivätty 9.6.2015, muutettu 
13.12.2016

2 Asemakaavan muutoksen nro 12351 selostus, päivätty 9.6.2015, muu-
tettu 13.12.2016, päivitetty Kslk:n 13.12.2016 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti liitteineen 13.12.2016
4 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva 13.12.2016
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Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Bilaga 1

Helen Sähköverkko Oy Bilaga 1

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kaupunginmuseo
Kiinteistölautakunta
Pelastuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 06.02.2017 § 103

HEL 2012-014332 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 20. kaupunginosan (Länsisata-
ma) korttelin 20803, osan korttelista 20262, satama-alueen sekä katu- 
ja vesialueiden asemakaavan muutoksen 9.6.2015 päivätyn ja 
13.12.2016 muutetun piirustuksen numero 12351 mukaisena ja asema-
kaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Asemakaavan muutoksesta 
muodostuu uusi kortteli 20799.
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.12.2016 § 434

HEL 2012-014332 T 10 03 03

Ksv 0848_8, karttaruutu 670495 ja 671495

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 9.6.2015 
päivätyn ja 13.12.2016 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12351 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 20. kaupungino-
san (Länsisatama) korttelia 20803, osaa korttelista 20262, satama-alu-
etta sekä katu- ja vesialueita (muodostuu uusi kortteli 20799).

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutukseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla 
kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan 
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavas-
ta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

09.06.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Matti Kaijansinkko, projektipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

http://www.hel.fi/ksv
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sakari.mentu(a)hel.fi
Sanna Ranki, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37146

sanna.ranki(a)hel.fi
Helena Färkkilä-Korjus, diplomi-insinööri, geotekniikka, puhelin: 310 37325

helena.farkkila-korjus(a)hel.fi
Kati Immonen, insinööri, maaperän pilaantuneisuus, tuulisuus, puhelin: 310 37254

kati.immonen(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, kunnallistekniikka, alueellinen korkotaso, puhelin: 310 
37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 03.09.2015 § 380

HEL 2012-014332 T 10 03 03

Kiinteistökartta 49/671 495, Tyynenmerenkatu ja Jätkäsaarenlaituri

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle 20. kau-
punginosan (Länsisatama) tornihotellin ja Sonckin makasiinien asema-
kaavan muutosehdotuksesta nro 12351 seuraavan lausunnon:

Kiinteistölautakunta on vuokrannut kaava-alueelle sijoittuvan 7 018 
m²:n suuruisen määräalan tornihotellia ja kongressikeskusta varten 
ajalle 1.3.2015 - 31.12.2065. Vuokrattu määräala vastaa kaavaehdo-
tuksen tonttia 20803/4. Vuokra-alueelle rakennetaan parhaillaan hotelli-
rakennusta ja samalla L2-makasiini kunnostetaan ja muutetaan kon-
gressikeskukseksi. 

Kaupunginhallitus on päätöksellään 10.8.2015 (721 §) varannut suunni-
tellun tontin 20803/5 ja sillä sijaitsevan L3-makasiinirakennuksen Kiin-
teistö Oy Kaapelitalolle suunnittelua varten 31.12.2016 saakka. 

Tyynenmerenkadun uuden lisäkaistan toteuttaminen on käynnissä. Ma-
kasiinirakennusten länsipuolella Tyynenmerenkadulla kulkee jalk-
akäytävä ja pyörätie. L3-makasiinin huolto on kaavaehdotuksen mu-
kaan mahdollista toteuttaa rakennuksen päädyistä tai rannan puolelta. 
Rakennukseen suunniteltu toiminta huomioon ottaen huolto saattaa ai-
heuttaa ongelmia. Po. rakennuksen huollon järjestämistä tulisi arvioida 
sen jälkeen, kun rakennuksen tarkempi suunnittelu on valmistunut ja 
sen tuleva käyttö on varmistunut.

Kiinteistölautakunta puoltaa kaavaehdotusta edellä mainituin huomioin.  

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen
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Lisätiedot
Hanneli Alho, kiinteistölakimies, puhelin: 310 64159

hanneli.alho(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 01.09.2015 § 371

HEL 2012-014332 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Sataman omaleimaisuutta halutaan korostaa säilyttämällä
satamatoiminnan rakenteita. Asemakaavamääräyksissä todetaan, että 
tontilla 20803/5 ja osin katualueella sijaitseva kiinteästi rakennukseen 
liittyvä nosturi on osa rakennuksen historiallista arvoa ja se on säilytet-
tävä. Näin ollen alue, jolla nosturi sijaitsee, tulee liittää osaksi tonttia 
20803/5. Nosturin alla kulkeva kevyenliikenteenväylä täytyy säilyä avoi-
mena yleiselle liikenteelle.

Nosturin alla kulkevan yleisen katualueen ylläpitoon ja turvallisuuteen 
liittyvistä vastuista tulee sopia nosturin omistajan ja rakennusviraston 
kanssa. Liikenneturvallisuuden takaamiseksi liikennejärjestelyt tulee 
suunnitella niin, että nosturi voidaan tarvittaessa eristää katualueesta 
aidoin.

Yleisten töiden lautakunta antoi lausunnon syksyllä 2012 Telakkaran-
nan alueen (5., 6. ja 20.ko) asemakaava- ja asemakaavan muutoseh-
dotuksesta (HEL 2011-003434). Asemakaavassa oli esitetty vanhojen 
alueella sijaitsevien satamanostureiden suojelemista. Lausunnossa to-
dettiin, että yhden nosturin perusteellinen kunnostaminen ja tarvittavat 
muutostyöt tulisi maksamaan yli 500 000 euroa. Jätkäsaaressa sijaitse-
va nosturi on vastaavaa tyyppiä kuin Telakkarannassa, joten nosturin 
kunnostamisen kustannukset ovat oletettavasti samaa luokkaa.

Jätkäsaarenlaiturin rantarakenteiden suojelussa ja säilyttämismääräyk-
sessä on huomioitava, että jalankululle- ja polkupyöräilylle varattu alue 
on käytössä turvallinen ja ylläpidettävissä. Rakenteiden poistaminen tu-
lee sallia, jos ne haittaavat turvallisuutta.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa Jätkäsaaren (20.ko) asemakaavan 
muutoksen nro 12351 hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Käsittely

01.09.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan



Helsingfors stad Protokoll 3/2017 308 (523)
Stadsfullmäktige

Kaj/8
15.02.2017

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

Esittelijän muutokset: 
Muutetaan lausuntoehdotuksen kappaleet kaksi ja kolme kuulumaan 
seuraavasti:

 "Sataman omaleimaisuutta halutaan korostaa säilyttämällä satama-
toiminnan rakenteita. Asemakaavamääräyksissä todetaan, että ton-
tilla 20803/5 ja osin katualueella sijaitseva kiinteästi rakennukseen 
liittyvä nosturi on osa rakennuksen historiallista arvoa ja se on säily-
tettävä. Näin ollen alue, jolla nosturi sijaitsee, tulee liittää osaksi 
tonttia 20803/5. Nosturin alla kulkeva kevyenliikenteenväylä täytyy 
säilyä avoimena yleiselle liikenteelle."

 "Nosturin alla kulkevan yleisen katualueen ylläpitoon ja turvallisuu-
teen liittyvistä vastuista tulee sopia nosturin omistajan ja rakennus-
viraston kanssa. Liikenneturvallisuuden takaamiseksi liikennejärjes-
telyt tulee suunnitella niin, että nosturi voidaan tarvittaessa eristää 
katualueesta aidoin."

Poistetaan lausuntoehdotuksen neljäs kappale.

Muutetaan lausuntoehdotuksen viides kappale kuulumaan seuraavasti:

 "Yleisten töiden lautakunta antoi lausunnon syksyllä 2012 Telakka-
rannan alueen (5., 6. ja 20.ko) asemakaava- ja asemakaavan muu-
tosehdotuksesta (HEL 2011-003434). Asemakaavassa oli esitetty 
vanhojen alueella sijaitsevien satamanostureiden suojelemista. Lau-
sunnossa todettiin, että yhden nosturin perusteellinen kunnostami-
nen ja tarvittavat muutostyöt tulisi maksamaan yli 500 000 euroa. 
Jätkäsaaressa sijaitseva nosturi on vastaavaa tyyppiä kuin Telakka-
rannassa, joten nosturin kunnostamisen kustannukset ovat oletetta-
vasti samaa luokkaa."

25.08.2015 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 01.09.2015 § 100

HEL 2012-014332 T 10 03 03

Lausunto
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Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Jätkäsaari, Tornihotelli 
ja Sonckin makasiinit asemakaavan muutoksesta (nro 12351):

Tornihotellista ja Sonckin makasiineista tulee laatia erillinen palotekni-
nen suunnitelma, joka hyväksytetään pelastusviranomaisella. Torniho-
telli ja makasiinit koostuvat olemassa olevista suojelluista ja kulttuuri-
historiallisesti arvokkaista rakennusosista sekä nyt suunnitellusta kor-
keasta uudisrakennuksesta. Näiden yhdistämiseen liittyy useita palo-
teknisiä haasteita ja yhteensovittamistarpeita.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 04.08.2015 § 258

HEL 2012-014332 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Ääneneristävyysvaatimus ja sen tarve liikenne- ja laivamelua varten tu-
lee tarkastaa käynnissä olevasta meluselvityksestä huomioiden raken-
nusten käyttötarkoitus ja tarvittaessa täydentää kaavamääräyksiä siltä 
osin.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

anu.haahla(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 7.7.2015

HEL 2012-014332 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa Jätkäsaaren 
asemakaavan muutoksesta nro 12351. Asemakaavan muutos mahdol-
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listaa suojeltujen Sonckin makasiinirakennusten käyttötarkoituksen mu-
utoksen osittain hotelli- ja osittain toimitilarakennuksiksi sekä kulttuu-
rikäyttöön. Tyynenmerenkadulle on rakennettu lisäkaista, joka turvaa 
sataman liikenteen sujuvuuden. Asemakaavaa muutetaan vastaamaan 
uutta kadunlinjausta ja samalla päivitetään kaavaa vastaamaan raken-
nusluvan saaneen 16-kerroksisen kongressihotellin suunnitelmia kort-
telin pohjoisosassa. Kaavamuutos mahdollistaa L2 makasiinin liittämi-
sen osaksi kongressihotellia.

Tyynenmerenkadulla liikennöivät nykyisin raitiolinjat 9 ja 6T Länsitermi-
naalille. Lähimmät pysäkit ovat Välimerenkadun liittymän eteläpuolella 
sekä etelämpänä Bunkkerin edustalla. Välimerenkatua pitkin liikennö-
ivän raitiolinjan pysäkki tulee sijoittumaan Tyynenmerenkadun ja Väli-
merenkadun liittymän läheisyyteen.

Ksv:n laatiman vuorovaikutusraportin (9.6.2015) mukaan HKL:n anta-
ma lausunto kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on huomio-
itu seuraavasti: Tyynenmerenkadun keskellä kulkee raitiotie ajoneuvoli-
ikenteestä eroteltuna. Yhteiskäyttöpylväät kadun itäreunalla sijoittuvat 
rasitteena tontille. Kadun länsireunalla yhteiskäyttöpylväät sijoittuvat 
pysäköinnin lomaan.

Liikennelaitoksella ei ole lisättävää 27.4.2015 antamaansa lausuntoon.

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 27.4.2015

Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi

Rakennusvirasto 28.4.2015

HEL 2012-014332 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston lausuntoa Länsi-
sataman, Jätkäsaaren (20.ko) asemakaavan muutoksesta (Lars Sonc-
kin makasiinit L2 ja L3) 4.5.2015 mennessä.

Kaavaluonnoksessa on suojelumääräys, jolla kiinteistöön kuuluva, ka-
tu-alueen yläpuolella oleva nosturirakenne suojellaan. Nosturiraken-
teen ylläpitovastuu tulee olla kiinteistöllä. Nosturirakenne tulee tarvit-
taessa voida turvallisuuden takaamiseksi eristää katualueesta aidoin, 
jos rakenteen ylläpito ei ole riittävää. Käytännössä aitaaminen katkai-
see jalankulku- ja huoltoyhteyden rannassa. Tämä tulee huomioida lii-
kennejärjestelyjä suunniteltaessa.
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Nosturin suojelun vaihtoehtoja tulee tutkia: onko mahdollista suojella 
nosturin määräaikaisena tai siirtää se kokonaan tontin puolelle.

Jätkäsaarenlaiturin rantarakenteiden suojelussa ja säilyttämismääräyk-
sessä on huomioitava, että jalankululle- ja polkupyöräilylle varattu alue 
on käytössä turvallinen ja ylläpidettävissä.

14.12.2012 Lausunto annettu

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

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

anni.tirri(a)hel.fi

Kulttuurikeskus 18.12.2012

HEL 2012-014332 T 10 03 03

Kaavamuutoksen yhteydessä suojeltuihin rakennuksiin L2 ja L3 suunni-
tellaan liike- ja toimitiloja osana satamaliikennettä ja –matkustajia ko-
skevaa kokonaisuutta. Kaavoitettavan liiketilan on tarkoitus palvella -
kaupunkilaisten lisäksi -matkailijoita. 

Kaupungin strategiaan sisältyy tavoite matkailun edistämiseen, jossa 
keskeinen elementti on merellisen Helsingin kokonaisvaltainen kehittä-
minen. Ehdotus tukee tavoitteen toteutumista.

Kaupunginmuseo on todennut, ettei kaavoitettu käyttö heikennä raken-
nushistoriallisesti arvokkaiden makasiinirakennusten suojeluarvoja.  

Kulttuurikeskuksella ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta.

Lisätiedot
Paiju Tyrväinen, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 29874

paiju.tyrvainen(a)hel.fi

Nuorisoasiainkeskus 14.12.2012

HEL 2012-014332 T 10 03 03

Nuorisoasiainkeskuksella  ei ole huomautettavaa osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot
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Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036
harri.taponen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 13.12.2012

HEL 2012-014332 T 10 03 03

Kaupunginmuseo on päättänyt antaa seuraavan lausunnon. Alueen su-
ojeltuihin rakennuksiin L2 ja L3 suunnitellaan liike- ja toimitiloja. Raken-
nuksen maantasokerroksiin varataan liiketilaa, joka palvelee kaupunki-
laisten lisäksi matkustajasataman turisteja. Ylempiin kerroksiin suunni-
tellaan toimistotilaa. Vesialueella on matkustajasataman satamatoimin-
toja.

Asemakaavan muutos ei heikennä kulttuurihistoriallisesti ja raken-
nustaiteellisesti arvokkaiden makasiinirakennuksen suojeluarvoja. Nii-
den suojelumääräys sr-1 säilyy ennallaan määräyksineen. Kaupungin-
museo – Keski-Uudenmaan maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa 
asemakaavan muutosluonnoksesta.

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483

sari.saresto(a)hel.fi

Terveyskeskus 10.12.2012

HEL 2012-014332 T 10 03 03

Suunnittelualue sijaitsee Länsisatamassa Jätkäsaaren pohjoisosassa. 
Alueelle laaditaan kaavamuutos sataman liikenteen sujuvuuden turvaa-
miseksi ja rakennusten käyttötarkoituksen muuttamiseksi. Kaavamuu-
toksen yhteydessä sataman liikenteestä ja alueen pysäköinnistä suun-
nitellaan kokonaiskonsepti. Alueen suojeltuihin rakennuksin L2 ja L3 
suunnitellaan liike- ja toimitiloja. Rakennuksen maantasokerroksiin va-
rataan liiketilaa, joka palvelee kaupunkilaisten lisäksi matkustajasata-
man turisteja. Ylempiin kerroksiin suunnitellaan toimistotilaa. Vesialue-
ella on matkustajasataman satamatoimintoja. Kaupunkisuunnitteluvi-
rasto arvioi kaavan vaikutuksia mm. terveyteen ja turvallisuuteen kaa-
van valmistelun yhteydessä. Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunni-
telmista sekä kaavaluonnoksista on pyydetty toimittamaan viimeistään 
14.12.2012.
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Terveyskeskus antaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaa-
valuonnoksesta seuraavan lausunnon:

Terveyskeskuksella ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointisu-
unnitelmaan. Kaavaluonnoksessa on esitetty määräykset mm. esteettö-
mistä porrasyhteyksistä ja esteettömistä reiteistä sekä liikuntaesteisten 
pysäköintipaikoista. Terveyskeskus pitää tärkeänä, että jatkosuunnit-
telussa varmistetaan, että liikuntaesteisten pysäköintipaikoilta on este-
etön kulku esteettömille sisäänkäynneille.

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
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§ 98
Detaljplaneändring för Kungseksberget i Kårböle (nr 12313)

HEL 2014-004695 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag god-
känna detaljplaneändring för tomten nr 3 i kvarteret nr 33315 och gatu- 
och närrekreationsområden i 33 stadsdelen (Kårböle, Kungseken) en-
ligt ritning nr 12313, daterad 9.12.2014 och ändrad 12.1.2016, och på 
de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen. Ett nytt kvarter 
med numret 33405 bildas. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12313 kartta, päivätty 9.12.2014, muutet-
tu 12.1.2016

2 Asemakaavan muutoksen nro 12313 selostus, päivätty 9.12.2014, muu-
tettu 12.1.2016, päivitetty Kslk:n 12.1.2016 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 9.12.2015 liitteineen, täydennetty 12.1.2016
4 Osa päätöshistoriaa
5 GoK _maankäyttösopimus.pdf
6 Spoki Oy_maankäyttösopimus.pdf

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
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Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut-kuntayhtymä/Vesihuolto
Vantaan kaupunki

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Området är beläget i Kungseken, öster om Tavastehusleden, och grän-
sar till Vanda. Det gränsar i öster till en för verksamhetsbyggnader av-
sedd tomt där det finns en stor tryckeribyggnad i rött tegel och en stor 
parkeringsplats, i norr till tomter för industribyggnader i Vanda, i syd-
väst till ett skogsområde och i sydost till gatuområdet för Besiktningsvä-
gen (Kungseksbranten). Det är fråga om ett obebyggt område. Den del 
som är reserverad för bostadsbyggande ligger på en bergsrygg. Områ-
det omfattar också skogsmark och en del av den historiska Kungseks-
vägen, som är friluftsväg i ett rekreationsområde.

Största delen av den nuvarande industritomten och en del av rekrea-
tionsområdet ändras till tomter för flervåningshus och till gata, och åter-
stoden förblir rekreationsområde. Målet är att området ska planeras 
och bebyggas på ett sätt som gör det högkvalitativt vad stadsbilden be-
träffar och att teman som siktar till dämpande av och anpassning till kli-
matförändringen då ska betonas. Kvarteren planeras med beaktande 
av bullret från trafiken på den närbelägna Tavastehusleden och från 
verksamheten i tryckeriet strax intill. Sammanhängande friluftsstråk 
säkras. Området blir Kungsekens fasad mot Tavastehusleden.    

Området har en yta på ca 9,7 ha. Byggrätten omfattar 36 750 m² ny bo-
stadsvåningsyta (exploateringstal 1,15). Detta betyder att det blir bostä-
der för ca 900 personer. Våningsytan har fått ett tillskott på 250 m² se-
dan förslaget till detaljplaneändring hölls framlagt. 

Föredragandens motiveringar

Detaljplaneändringen strider inte mot de riksomfattande målen för om-
rådesanvändningen. Detaljplaneområdet är i landskapsplanen för Ny-
land område för tätortsfunktioner, och en 110 kV kraftledning löper där i 
norra delen. I etapplandskapsplan 2 för Nyland finns det en beteckning 
för "tvärgående kollektivtrafikförbindelse i huvudstadsregionen" bredvid 
området.

Detaljplaneområdet ingår i den gällande delgeneralplanen för Kungse-
ken från år 2008 och är där upptaget som bostadsområde dominerat av 
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flervåningshus och som område för närrekreation. I bostadsområdet är 
en normativ underjordisk yta som är reserverad för parkering och ett fri-
luftsstråk som genomkorsar området angivna. En 110 kV kraftledning 
är angiven i rekreationsområdet, likaså en kulturhistoriskt värdefull 
landsväg. Landsvägens sträckning ska bevaras. Detaljplaneändringen 
följer delgeneralplanen.

För största delen av detaljplaneområdet gäller detaljplan nr 9360 från 
1989. Området är där kvartersområde för industribyggnader och områ-
de för närrekreation. Kungseksvägen, som löper genom området för 
närrekreation, är skyddad, och en del av rekreationsområdet är reser-
verad för en elledning. Sydöstra hörnet av detaljplaneområdet ingår 
som gatuområde i detaljplan nr 12150 från 2014. 

När detaljplanen blir genomförd får staden kostnader på 650 000 euro 
för gatubygge och 250 000 euro för park- och rekreationsområden. 
Moms ingår inte i beloppen. Området har god byggbarhet och kan an-
slutas till befintlig infrastruktur.

Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningsarbetet inleddes på initiativ av staden själv, och planlägg-
ningen skedde i form av partnerskapsplanering, i samarbete med mar-
kägarna.

Deltagandet och växelverkan arrangerades i enlighet med programmet 
för deltagande och bedömning.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 16.1–16.2.2015. 
Tre anmärkningar framställdes.

Anmärkningar

Enligt en av anmärkningarna bör byggandet ske på ett sådant sätt att 
också de nya invånarna får njuta av det nuvarande bergiga området 
och att det också i fortsättningen finns en stig mellan Centralparken 
och Gruvsta. 

YIT Byggnads Ab, dåvarande Sponda Kiinteistöt Oy och Nordic Mor-
ning Abp föreslår flera ändringar i detaljplaneförslaget och kommer 
med olika kommentarer i en gemensam anmärkning. YIT Byggnads Ab 
anser enligt en separat anmärkning att detaljplanebestämmelsen om 
energieffektivitet i husen bör ändras.

Utlåtanden

Utlåtanden om detaljplaneförslaget gavs av räddningsnämnden, miljö-
nämnden, fastighetsnämnden, stadsmuseet, nämnden för allmänna ar-



Helsingfors stad Protokoll 3/2017 317 (523)
Stadsfullmäktige

Kaj/9
15.02.2017

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

beten, Helen Elnät Ab och samkommunen Helsingforsregionens miljö-
tjänster/vattenförsörjning.

Enligt ett av utlåtandena bör detaljplanebeteckningen för Maria Wiiks 
park ändras från park till område för närrekreation. Enligt ett annat utlå-
tande bör den bilaga till detaljplanebeskrivningen som gäller vatten-
tjänster preciseras, likaså kostnadskalkylen. 

Utlåtandena finns i sin helhet i beslutshistorien och refereras i rappor-
ten över växelverkan (bilaga 3). Genmälena ingår i sin helhet i rappor-
ten.

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Förslaget till detaljplaneändring har med anledning av anmärkningen 
från YIT Byggnads Ab m.fl. ändrats i någon mån beträffande våningsy-
tan, antalet våningar, byggnadsytorna och kvartersgränsen. Detaljpla-
nebestämmelserna i fråga har då justerats. Bestämmelsen om energi-
effektivitet vid byggandet har ändrats. Bestämmelserna om bilplatser 
för de boende har också ändrats. Ändringarna påverkar inte väsentligt 
innehållet i detaljplanelösningen.   

Rekreationsstråket mellan Centralparken och Gruvsta hör inte till detalj-
planeområdet. Stråket planeras senare, när en detaljplaneändring blir 
aktuell för det område dit det hör.

Utlåtandena har beaktats på så sätt att Maria Wiiks park ändrats till 
område för närrekreation och detaljplanebeskrivningen blivit komplette-
rad.

Detaljplanebeskrivningen innehåller en ingående förteckning över änd-
ringarna i förslaget till detaljplaneändring (bilaga 3, sidorna 13–15).

Ändringarna är inte väsentliga, och förslaget behöver därför inte läggas 
fram på nytt.

Ett markanvändningsavtal för en del av detaljplaneområdet underteck-
nades 25.1.2017.

Beslutsförslaget är i överensstämmelse med stadsplaneringsnämndens 
justerade förslag.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045
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anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12313 kartta, päivätty 9.12.2014, muutet-
tu 12.1.2016

2 Asemakaavan muutoksen nro 12313 selostus, päivätty 9.12.2014, muu-
tettu 12.1.2016, päivitetty Kslk:n 12.1.2016 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 9.12.2015 liitteineen, täydennetty 12.1.2016
4 Osa päätöshistoriaa
5 GoK _maankäyttösopimus.pdf
6 Spoki Oy_maankäyttösopimus.pdf

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, 12.1.2016

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut-kuntayhtymä/Vesihuolto
Vantaan kaupunki

För kännedom

Kaupunginmuseo
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistölautakunta
Pelastuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 30.01.2017 § 75

HEL 2014-004695 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 33. kaupunginosan (Kaarela, 
Kuninkaantammi) korttelin 33315 tontin 3 sekä katu- ja lähivirkistysalu-
een asemakaavan muutoksen 9.12.2014 päivätyn ja 12.1.2016 muute-
tun piirustuksen numero 12313 mukaisena ja asemakaavaselostukses-
ta ilmenevin perustein. Asemakaavan muutoksen myötä muodostuu 
uusi kortteli 33405. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.01.2016 § 3

HEL 2014-004695 T 10 03 03

Ksv 0585_6, Kuninkaantammenrinne, karttaruutu 682493 ja 683493

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 9.12.2014 päivätyn ja 12.1.2016 muutetun 33. kaupunginosan (Kaa-
rela, Kuninkaantammi) korttelin 33315 tonttia 3 sekä katu- ja lähivir-
kistysaluetta (muodostuu uusi kortteli 33405) koskevan asemakaa-
van muutosehdotuksen nro 12313 hyväksymistä ja etteivät tehdyt 
muistutukset ja annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpitei-
siin. Muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti esityslistan liitteestä ja 
kaavaselostuksesta

 ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti
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 antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä ja vuorovaikutus-
raportista ilmenevät vastaukset kaupungin perusteltuna kannanotto-
na tehtyihin muistutuksiin.

27.10.2015 Poistettiin

20.10.2015 Pöydälle

09.12.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Ulla Jaakonaho, arkkitehti, puhelin: 310 37113

ulla.jaakonaho(a)hel.fi
Anu Lämsä, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37479

anu.lamsa(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Suvi Tyynilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 37264

suvi.tyynila(a)hel.fi
Topi Vuorio, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37193

topi.vuorio(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 31.03.2015 § 160

HEL 2014-004695 T 10 03 03

Kiinteistökartta 127/682 493 ja 127/683 493, Katsastustie

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle Helsingin 
kaupungin 33. kaupunginosan (Kaarela, Kuninkaantammi) korttelin 
33315 tonttia 3 sekä katu- ja lähivirkistysaluetta koskevasta asemakaa-
van muutosehdotuksesta nro 12313 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että kaavamuutosalue on yksityisomistuksessa 
(Nordic Morning Oyj ja Sponda Oyj). 

Asemakaavan muutosehdotuksessa teollisuustontti 33315/3 sekä tilas-
ta 91-402-4-19 muodostunut lähivirkistysalue (LV) muutetaan asunto-
kortteleiksi (AK) ja puistoksi (VP). Muutosalueelle on johdettu myös uu-
si tonttikatu.

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää aluejärjestelyjä maanomistajien 
ja kaupungin välillä. Tarvittavat aluejärjestelyt tullaan tekemään kaavan 
saatua lainvoiman.  
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Asemakaavan muutos korottaa yksityisten maanomistajien omistamien 
alueiden arvoa merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 (269 
§) tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut tulee käydä 
maanomistajien kanssa.

Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin maanomistajien 
kanssa on tehty sopimukset. 

Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotuksen joh-
dosta.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen

Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 10.02.2015 § 62

HEL 2014-004695 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavan muutos mahdollistaa kahden kerrostalokorttelin rakenta-
misen noin 900 uudelle asukkaalle. Nykyistä teollisuustonttia ja vihera-
luetta muutetaan asuntokortteleiksi, viheralueiksi ja alueelle johdetaan 
uusi katu nimeltään Maisemamaalauksenkatu.

Maria Wiikin puisto säilyy metsäisenä ja kallioisena viheralueena, johon 
asemakaavaehdotuksessa on osoitettu uusia käytäviä. Puiston pohjoi-
sosassa kulkeva vanha historiallinen, tiekunnan ylläpitämä Kuninkaan-
tammentie on osoitettu muinaismuistolailla suojelluksi ulkoilutieksi. Oi-
kea merkintä viheralueelle, jota ei ole tarkoitus muuttaa rakennetuksi 
puistoksi, on lähivirkistysalue (VL).

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ka-
turakentamisesta 650 000 euroa sekä viheralueiden rakentamisesta 
250 000 euroa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutoksen nro 12313 
hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
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Jukka Kauto

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 10.02.2015 § 62

HEL 2014-004695 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Ympäristölautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavan muuto-
sehdotuksesta. 

27.01.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

anu.haahla(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 20.01.2015 § 17

HEL 2014-004695 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Kaarelan (33. ko) ase-
makaavan muutoksesta nro 12313:

Pelastuslautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksy-
mistä.

04.11.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Markku Holopainen, palomestari, puhelin: 310 30224
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markku.holopainen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 20.1.2015

HEL 2014-004695 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Kaarelan (33. KO), Kuninkaantammen, Kuninkaantammenkallion kort-
telin 33315 tontti 3 ja lähivirkistys- ja katualueen (muodostavat uudet 
korttelit 33405 ja 33406) asemakaavan muutosehdotuksesta nro 
12313. Kaupunginmuseo lausuu asiasta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta.

Alue sijaitsee Kuninkaantammessa Hämeenlinnanväylän itäpuolella ra-
jautuen pohjoisessa Vantaan kaupunkiin. Suunnittelualueeseen kuuluu 
nykyisen toimitilatontin länsiosa sekä sitä lännessä ja pohjoisessa reu-
nustava virkistysalue, jonka poikki kulkee osa Kuninkaantammentietä 
ulkoilutienä. Asemakaavan muutos mahdollistaa kahden ekotehokkaan 
kerrostalokorttelin rakentamisen noin 900 uudelle asukkaalle. Alueelle 
suunnitellaan myös uusi katu sekä puistoa.

Kaupunginmuseo on lausunut aiemmin kyseisen alueen asemakaavan 
muutosluonnoksesta. Asemakaavaehdotuksessa kulttuuriympäristön 
suojeluun liittyvät aluerajaukset ja määräykset eivät ole muuttuneet, jo-
ten ne ovat riittävät.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muu-
tosehdotukseen ja puoltaa sen hyväksymistä.

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

markku.heikkinen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 17.11.2014

HEL 2014-004695 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL-liikelaitokselta lausuntoa 
Kuninkaantammenkallion alueen asemakaavan muutoksesta sekä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Suunnittelualue sijaitsee Kunin-
kaantammessa Vantaan kaupunginrajalla, Editan painotalon länsipuo-
lella. Suunnittelualueeseen kuuluu osa teollisuusaluetta sekä sitä reu-
nustavaa virkistysaluetta. Kalliorinteelle Kuninkaantammen uuden asui-
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nalueen länsiosaan on suunnitteilla asuntokorttelit noin 800 asukkaalle 
sekä lähivirkistysaluetta.

Kuninkaantammen alueella palvelee tulevaisuudessa mm. runkolinja 
560 uutta joukkoliikennetunnelia pitkin Kuninkaantammenkierrontietä 
Hakuninmaantielle. Myöhemmin ko. linja muutetaan mahdollisesti pika-
raitiotielinjaksi.

HKL-liikelaitoksen kantana on, että Kuninkaantammenalueen kaavoi-
tuksessa huomioidaan mahdollinen pikaraitiotien rakentaminen tulevai-
suudessa. Suunnittelussa tulee huomioida riittävän katutilan varaami-
nen pikaraitiotien mahdolliselle toteuttamiselle. Kaavoituksessa huo-
mioitava myös pikaraitiovaunun liikennöinnistä johtuva melu- ja tärinä-
haitat joukkoliikennekadun viereisiin kiinteistöihin.

Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi

Helsingin Energia -liikelaitos Toimitusjohtaja 24.10.2014

HEL 2014-004695 T 10 03 03

Kuninkaantammen osayleiskaava-aluetta on kaavoitustyön edetessä 
profiloitu erityisen ekologiseksi alueeksi. Tämä onkin hyvä ja edistet-
tävä asia kaavoituksessa. Kaavoitus kokonaisuutena on nähtävä tehok-
kaan, mutta joustavan maankäytön ja rakentamisen mahdollistajana.  

Asemakaavamääräyksissä on otettava kantaa rakennusten rakenteisiin 
ja rakennustapaan sekä maankäyttöön. Näin asemakaava-alueelle on 
saavutettavissa haluttu joustava, omaleimainen arkkitehtoninen ilme 
sekä alueelliset erityspiirteet kaupallisine toimintoineen ja väestön akti-
viteetteineen.

Kuninkaantammenkallion asemakaavaluonnoksen kaavamääräyksissä 
velvoitetaan noudattamaan passiivirakentamisen periaatteita, sekä 
hyödyntämään uusiutuvaa energiaa. Rakennusten energiatehokkuuden 
ohjaaminen asemakaavamääräyksillä on monitahoinen asia: toisaalta 
asemakaavamääräyksillä tavoitellaan omaleimaisuutta ja hyvää raken-
nettua ympäristöä, toisaalta asemakaava on hyvin vahva juridinen asia-
kirja, joka lukitsee alueen toteutuksen. 

Asemakaavamääräykset liian tarkasti kirjoitettuina ovat hyvin jäykkä 
ohjausmenettely, joka voi pahimmillaan aiheuttaa merkittäviä aiheetto-
mia lisäkustannuksia hankkeeseen ryhtyvälle ja rakennuskannan 
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loppukäyttäjälle. Pahimmillaan nämä lisäkustannukset viivästyttävät 
hankkeiden aloittamista ja estävät HITAS- ja ARA-rahoitteisen raken-
nustuotannon, eli kohtuuhintaiseen asumisen mahdollistavan raken-
nustuotannon. Vapaarahoitteiseen rakennustuotantoon vaatimuksilla ei 
ole aivan yhtä suurta merkitystä kuin tuettuun rakennustuotantoon, 
mutta vaikutukset näkyvät myös vapaarahoitteisen rakennustuotannon 
aloituksissa, erityisesti laskusuhdanteen aikana.

Asemakaavamääräykset ovat niin rakennushankkeisiin ryhtyviä kuin 
asemakaava-alueen toteuttamiseen osallistuvia viranomaisia velvoitta-
via. Niistä poikkeaminen vaatii monimutkaisen hallinnollisen prosessin 
läpikäynnin – pahimmillaan täyden asemakaavamuutosprosessin. Jos-
kus kaavamääräyksiin on haettava poikkeamaa, jotta rakennuspaikat 
herättävät mielenkiinnon hankkeisiin ryhtyville ja tuotannolle löytyy 
myös kysyntää asuntomarkkinoilla.

Rakentamista ohjaava lainsäädäntö ja siihen liittyvä säädösympäristön 
kehittyy EU-direktiivien velvoittamana jatkuvasti ja nopeasti kohti hyvin 
energiatehokasta rakennettua ympäristöä. Tämän kehityksen toteutu-
mista valvoo ja ohjaa Helsingissä Rakennusvalvontavirasto. Kunin-
kaantammenkallion asemakaava-alueen rakennushankkeiden raken-
nusluvissa tulee olemaan merkittäviä vaatimuksia rakennusten uusiutu-
van energian käytölle, joka ohjaa rakennusten energiatehokkuutta lä-
helle passiivitasoa.

Rakentamisen energiatehokkuutta on mahdollista ohjata myös maanlu-
ovutuksen ja maankäyttösopimusten yhteydessä, mikäli alueen tavoit-
teissa ja profiloinnissa on aitoa aihetta esittää korkeampia vaatimuksia 
kuin mitä ajankohdan lainsäädäntö edellyttää.  Tämä onkin joustavin 
tapa toteuttaa kaupungin strategiaa ja tahtotilaa sekä vaalia kaupunki-
konsernin kokonaisetua. Maankäyttösopimusten vaatimuksia on mah-
dollista muuttaa kulloinkin vallitsevan taloudellisen tilanteen ja kehitty-
vän säädösmaailman mukaisiksi.   

Kuninkaantammen alueen aiemmissa asemakaavoissa määrätään 
noudattamaan matalaenergiarakentamisen periaatetta. Tämä määräys 
on osittain vanhentunut vaikka asemakaava-alueille ei ole vielä haettu 
ensimmäistäkään rakennuslupaa. Rakentamisen säädökset ovat kehit-
tyneet nopeasti asemakaavan käsittelyn ajankohdasta – tuon ajan ma-
talaenergiarakentaminen vastaa tämän päivän hyvää rakentamista.

Helsingin Energia esittää, että Kuninkaantammenkallion asemakaava-
luonnoksen kaavamääräyksiä muokataan joustavammiksi, niin rakenta-
misen energiatehokkuusperiaatteiden kuvaamisessa kuin myös uusi-
utuvan energian soveltamisessa, esimerkiksi siirtämällä maininnat kaa-
vaselostukseen. 



Helsingfors stad Protokoll 3/2017 326 (523)
Stadsfullmäktige

Kaj/9
15.02.2017

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

Helsingin Energia toivoo, että Kuninkaantammenkallion jatkosuunnit-
telussa luodaan yhteistyössä edellytykset toteuttaa alueellinen yhdistet-
ty lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä, jonka avulla aleen käyttämän uusi-
utuvan energian määrä on mahdollista lisätä huomattavasti.

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

jouni.kivirinne(a)helen.fi

Kiinteistövirasto Tonttiosasto 24.10.2014

HEL 2014-004695 T 10 03 03

Tonttiosasto toteaa, että asemakaavan muutosalue on yksityiso-
mistuksessa.  

Kaavamuutos korottaa alueen arvoa merkittävästi, joten kaupunginhal-
lituksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset 
maankäyttösopimusneuvottelut tulee käydä maanomistajien kanssa.

Lisäksi tonttiosasto esittää, että seuraavat kaavamääräykset tulisi joko 
muokata tai poistaa:

”Kiinnostava kaupunkiympäristö”

Tonttiosaston kommentti:

Määräys kiinnostavasta katutason ympäristöstä on luonteeltaan kaava-
selostukseen, alueelliseen ympäristösuunnitelmaan tai rakennustapao-
hjeisiin kuuluva yksittäistä subjektiivistä käsitettä ja mielipidettä edusta-
va, jonka tulkitseminen on hyvin vaikeaa ja yksittäisen rakennuslupa-
hankkeen kautta objektiivisesti arvioituna mahdotonta. Tällainen 
määräys ei ole asemakaavamääräyksenä soveltuva ja se tulisi poistaa 
asemakaavasta. Määräyksen henki ja luonne on siirrettävissä esimer-
kiksi kaavaselostukseen, alueelliseen ympäristösuunnitelmaan, raken-
nustapaohjeisiin tai vastaavaan. 

”Passiivi”
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Tonttiosaston kommentti:

Kaupunkisuunnittelun kannalta on hyvää ja tarkoituksenmukaista tavoi-
tella energiatehokkuutta kaikessa toiminnassa. Kaavamääräyksenä 
aseteltuna vastaava tavoitetta ei tule sitoa käsitteeseen, jota passiivira-
kentaminen sanana edustaa. Vaatimus ja käsitteistö energiatehokkuu-
den osalta tulee toden-näköisesti kaavaprosessin aikana vanhene-
maan, jonka vuoksi käsite ”passiivienergiarakentaminen” tulee poistaa 
kaavamääräyksenä. Uusiutuvan energiaan tarkoitetut laitteet tulee su-
unnitella osana rakennusten arkkitehtuuria on määräyksenä soveltuva. 
(Tämä määräys välillisesti ajaa myös hyvin tehokkaaseen energiate-
hokkuuteen myös esim. eristämisen kautta eli passiivivaatimus ja sen 
tavoite tulee kyllä lunastettua tätä kautta myös, suurella todennäköisyy-
dellä.)

Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi
Pekka Saarinen, tonttiasiamies, puhelin: 310 64182

pekka.t.saarinen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 23.10.2014

HEL 2014-004695 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston lausuntoa Kaare-
lan Kuninkaantammenkallion (33.ko) asemakaavan muutoksesta 
24.10.2014 mennessä.

Alue sijaitsee Kuninkaantammessa Hämeenlinnanväylän itäpuolella ra-
jautuen pohjoisessa Vantaan kaupunkiin. Suunnittelualueeseen kuuluu 
nykyisen toimitilatontin länsiosa sekä sitä lännessä ja pohjoisessa reu-
nustava virkistysalue. Asemakaavan muutos mahdollistaa kahden eko-
tehokkaan kerrostalokorttelin rakentamisen noin 900 uudelle asukkaal-
le. Alueelle suunnitellaan myös uusi katu sekä puistoa. Asuntorakenta-
miseen varattu alue sijoittuu kallioselänteelle.

Maria Wiikin puisto on yksi Kuninkaantammea ympäröivistä eriluontei-
sista puistoista. Siihen kuuluu tasoon +48 nouseva kallionharja, laake-
aa avokalliota, metsää ja historiallinen Kuninkaantammentien maantie 
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hiekkapintaisena ulkoilutienä puistossa, jonka nykyinen asu suojellaan 
kaavassa muinaismuistolain perusteella. Kaavamääräyksessä tode-
taan, että tie tulee pitää nykyisessä asussaan (pinnoite, linjaus, leveys, 
rakenteet ja maisema). Sen nykyasun ylläpito ilman erillistä lupaa on 
sallittu. Puiston korkeimmalle kohdalle on tarkoitus rakentaa näkötorni.

Kaava-alueelle johdetaan Kuninkaantammenrinteeltä uusi päättyvä 
tonttikatu, Maisemamaalauksenkatu. Maisemamaalauksenkadulle osoi-
tetaan vieras- ja asiointipysäköintiä sekä puurivi.

Kuninkaantammen alueella on osayleiskaavavaiheessa suunniteltu yk-
sityiskohtaisesti hulevesijärjestelyjä. 

Lausunto

Rakennusvirasto toivoo, että katualueen mitoituksessa huomioitaisiin 
aurauslumen vaatima tila. Kadun ja ulkoilureittien pituuskaltevuuksien 
tulee pyrkiä täyttämään esteettömyysnormit. Korttelien pysäköintipaikat 
tulee osoittaa tonteille. Luontevampi merkintä viheralueelle, jota ei ole 
tarkoitus rakentaa, on lähivirkistysalue (VL).

Rakennusvirasto on mielellään mukana alueen jatkosuunnittelussa.

2.6.2014 Lausunto annettu

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 14.10.2014

HEL 2014-004695 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 29.9.2014

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Kaarelan (33. KO), Kuninkaantammen, Kuninkaantammenkallion kort-
telin 33315 tontti 3 ja lähivirkistys- ja katualueen asemakaavan muuto-
sluonnoksesta. Kaupunginmuseo lausuu asiasta kulttuuriympäristön 
vaalimisen näkökulmasta.

Alue sijaitsee Kuninkaantammessa Hämeenlinnanväylän itäpuolella ra-
jautuen pohjoisessa Vantaan kaupunkiin. Suunnittelualueeseen kuuluu 
nykyisen toimitilatontin länsiosa sekä sitä lännessä ja pohjoisessa reu-
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nustava virkistysalue. Asemakaavan muutos mahdollistaa kahden eko-
tehokkaan kerrostalokorttelin rakentamisen noin 900 uudelle asukkaal-
le. Alueelle suunnitellaan myös uusi katu sekä puistoa.

Asemakaavan muutosluonnosalueen pohjoisosassa sijaitsee länsilou-
nais-itäkoillis –suuntainen osuus historiallisesti arvokkaasta Kuninkaan-
tammentiestä. Vanha hiekkapintainen tie on osa Vantaanjoen eteläpuo-
lella Kaarelasta Haltialaan kulkevasta tielinjasta. Tie näkyy mm. 
Helsingin pitäjän kartassa vuonna 1749. Tie on merkitty VP-alueella ul-
koilutieksi (~ut~/sm-1), jonka nykyinen asu on suojeltu muinaismuisto-
lain perusteella. Tien asemakaavamerkintä ja määräys ovat riittävät: 
Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla suojeltu historiallinen tie 
(Muinaismuistolaki 295/1963). Tie tulee pitää nykyisessä asussaan 
(pinnoite, linjaus, leveys, rakenteet ja maisema). Sen nykyasun ylläpito 
ilman erillistä lupaa on sallittu. Aluetta koskevista toimenpiteistä on 
neuvoteltava kaupunginmuseon kanssa.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muu-
tosluonnokseen ja puoltaa sen hyväksymistä.

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

markku.heikkinen(a)hel.fi
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§ 99
Detaljplaneändring för Laxuddsstranden i Havs-Rastböle (nr 12399)

HEL 2015-009106 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag god-
känna detaljplaneändring för tomten nr 9 i kvarteret nr 54207, tomten nr 
1 i kvarteret nr 54209, område för närrekreation och vattenområde i 54 
stadsdelen (Nordsjö, Havs-Rastböle) enligt ritning nr 12399, daterad 
14.6.2016 och ändrad 6.2.2017, och på de grunder som framgår av de-
taljplanebeskrivningen.  

Behandling

Ledamoten Eija Loukoila understödd av ledamoten Silvia Modig fö-
reslog att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till 
stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att utbildningslokalerna 
ska förläggas till den norra tomten i detaljplaneområdet.

3 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ 

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att 
utbildningslokalerna ska förläggas till den norra tomten i detaljplaneom-
rådet.

Ja-röster: 43
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bo-
gomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Veronica Hertz-
berg, Fatbardhe Hetemaj, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Laura Kol-
be, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, 
Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija 
Muurinen, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Sara Paa-
volainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Pe-
rälä, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rau-
hamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Ryd-
man, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, 
Sanna Vesikansa, Ville Ylikahri

Nej-röster: 37
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, 
Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Yrjö Hakanen, Eero Heinälu-
oma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, 
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Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Jessi-
ca Karhu, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, 
Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, 
Jarmo Nieminen, Maria Ohisalo, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tuo-
mas Rantanen, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, 
Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Blanka: 4
Laura Finne-Elonen, Jukka Järvinen, Björn Månsson, Jukka Relander

Frånvarande: 1
Tom Packalén

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12399 kartta, päivätty 14.6.2016, muutet-
tu 6.2.2017

2 Asemakaavan muutoksen nro 12399 selostus, päivätty 14.6.2016, muu-
tettu 6.2.2017, päivitetty Khn 6.2.2017 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti liitteineen 8.12.2015, täydennetty 14.6. ja 
29.11.2016

4 Osa päätöshistoriaa
5 Kaupunginhallituksen puheenjohtajan päätös

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
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Bilaga 5
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Området är beläget i Laxnässtranden, som hör till Ramsöstranden i 
Nordsjö.

Detaljplaneändringen gör det möjligt att uppföra en kursbyggnad i an-
slutning till en representationsbyggnad i Laxnässtranden. Det område 
där byggnaden uppförs är nu dels kvartersområde för byggnader som 
betjänar ett kvartersområde med beteckningen A-I, dels område för 
närrekreation och vattenområde. Detaljplaneändringen gör det också 
möjligt att på en nuvarande bostadstomt uppföra en övernattningsbygg-
nad avsedd att användas inom verksamheten i fråga.  

Övernattningsbyggnaden får omfatta 1 100 m² vy och kursbyggnaden 
500 m² vy. Dessutom får det byggas en passage på 50 m² vy från den 
befintliga representationsbyggnaden till kursbyggnaden. Detaljplane-
området har en yta på 13 352 m².

Syftet är att den stora regionala arbetsgivare som den sökande företrä-
der ska få bättre förutsättningar att ordna kurser för internationella kun-
der. Att använda och underhålla högteknologiska produkter kräver om-
fattande utbildning, och kursverksamheten måste byggas ut när företa-
get växer. Detaljplaneändringen gör det möjligt att uppföra en kurs-
byggnad i anslutning till representationsbyggnaden och en övernatt-
ningsbyggnad i närheten. Tack vare detta bildas det ett fungerande 
kurscenter. Rekreationsvärdena och de kulturhistoriska värdena i mil-
jön går inte förlorade.

Föredragandens motiveringar

Stadsplaneringsnämnden beslutade 29.11.2016 (424 §) återremittera 
ärendet med en uppmaning att det skulle beredas på ett sådant sätt att 
kursbyggnaden förläggs till den norra tomten i detaljplaneområdet. 
Stadsstyrelsens ordförande beslutade 7.12.2016 (18 §) med hänvis-
ning till 51 § (Behandling av ett ärende i ett högre organ) i kommunalla-
gen att ärendet skulle tas upp till behandling i stadsstyrelsen.
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Detaljplaneändringen strider inte mot de riksomfattande målen för om-
rådesanvändningen. Detaljplaneområdet är i landskapsplanen för Ny-
land område för tätortsfunktioner med grönförbindelsebehov, och i 
etapplandskapsplan 2 för Nyland ligger området nära ett område som 
ska förtätas.

Området är i generalplanen med rättsverkningar småhusdominerat om-
råde och rekreationsområde. Detaljplaneändringen avviker från gene-
ralplanen genom att kurs- och övernattningsverksamhet förläggs till 
området. Området är i den nya generalplanen för Helsingfors (stadsfull-
mäktige 26.10.2016) område A4 där boende dominerar: "Området ut-
vecklas främst för boende, parker, rekreations- och motionsservice 
samt närservice. I regel är kvartersexploateringstalet mindre än 0,4. I 
genomsnitt 70 % eller mer av områdets areal är kvartersmark."

För västra delen av området gäller detaljplan nr 10670 från år 2000. 
Norra delen av denna områdesdel är där kvartersområde för radhus 
och andra kopplade bostadshus (AR) och omfattar 2 862 m². Exploate-
ringstalet är 0,4. Södra delen är område för närrekreation (VL). Det har 
i fråga om detaljplanen fattats ett undantagsbeslut genom vilket AR-
området har ändrats till kvartersområde för fristående småhus. Sex 
småhus på sammanlagt 1 100 m² vy är i referensplanen angivna i kvar-
tersområdet.

För östra delen av området gäller detaljplan nr 11572 från år 2007. 
Västra delen av denna områdesdel är där med beteckningen AH-1 för-
sett kvartersområde för byggnader som betjänar ett område med be-
teckningen A-I. Området med beteckningen AH-1 omfattar 1 508 m², 
och exploateringstalet är 0,23. Östra delen är område för närrekreation 
(VL) och gränsar till vattenområde (W). 

Detaljplanelösningen innebär att staden får kostnader på ca 30 000 eu-
ro exklusive moms. Kostnaderna hänför sig till en vändplats för bussar 
och ändringsarbeten på parkeringsplatsen vid Harbogatan. 

Planeringsfaser och växelverkan

Stadsstyrelsen beslutade 9.2.2015 (164 §) reservera ett outbrutet om-
råde på sammanlagt ca 4 500 m² i 54 stadsdelen (Nordsjö) för Plan-
meca Oy. En kursbyggnad skulle planeras på platsen. Reserveringen 
gällde till 31.12.2016, och villkoren var bl.a. följande: 

 Den som området reserveras för ska utarbeta planer för byggandet i 
samråd med stadsplaneringskontoret och fastighetskontorets tom-
tavdelning och innan det slutliga överlåtelseavtalet träffas lämna en 
utredning om hur projektet genomförs.
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 Planeringen ska ske med beaktande av strandens speciella natur-
värden och utifrån att stråket för allmän gångtrafik nära stranden 
ska bevaras.

 Det ska under detaljplaneberedningen ses till invånarna får fritt tillt-
räde till stranden.

Planläggningsarbetet inleddes på initiativ av Planmeca Oy. Området för 
närrekreation är i stadens ägo, bostadstomten är i företagets ägo, och 
kvartersområdet för byggnader som betjänar kvartersområdet med be-
teckningen A-I är i företagets besittning.

Detaljplaneändringen bereddes år 2015 utifrån att kursbyggnaden skul-
le uppföras väster om representationsbyggnaden. Stadsplanerings-
nämnden beslutade 15.12.2015 (410 §) återremittera ärendet med en 
uppmaning att det skulle beredas på ett sådant sätt att villkoren i stads-
styrelsens beslut om reservering av området blir bättre beaktade i de-
taljplanen. Villkoren är beaktade i den aktuella detaljplanelösningen. 

Deltagandet och växelverkan arrangerades i enlighet med programmet 
för deltagande och bedömning.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 12.8–12.9.2016. 
Fyra anmärkningar framställdes.

Anmärkningar

Anmärkningarna gäller särskilt kursbyggnadens läge nära ett Natura-
område med rikedom på vattenfåglar och nära ett fladdermusområde. 
Den ökande service- och besökstrafiken väcker oro. Att byggande på 
stranden undviks kritiseras som en dåligt genomförd princip hos staden 
eftersom den allmänna stranden i området redan är söndrad genom 
flera projekt. Ett konstruktivt förslag är att möjligheten att förlägga kurs-
byggnaden norr om det viktiga strandstråket ska utredas, och ett annat 
konstruktivt förslag är att verksamheten ska koncentreras till närbeläg-
na Hotell Vuoranta, som redan ingår i en detaljplan och där den nuva-
rande användningen upphörde år 2016. Hotell Rantapuisto tillhanda-
håller högkvalitativa inkvarteringstjänster i området. 

Utlåtanden

Utlåtanden om detaljplaneförslaget gavs av Helen Ab, Helen Elnät Ab, 
samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), Närings-, trafik- och 
miljöcentralen i Nyland, affärsverket trafikverket (HST), stadsmuseet, 
fastighetskontoret, idrottsverket, räddningsnämnden, byggnadstillsyns-
verket, nämnden för allmänna arbeten och miljönämnden.
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Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland anser att detaljplanebe-
stämmelsen om skydd för fladdermushabitatet är otillräcklig och att 
konsekvensbedömningen för projektet bör kompletteras i fråga om det 
värdefulla fladdermusområdet på Kallviksudden. Den anser också att 
lägsta bygghöjden bör anges entydigt på detaljplanekartan för tydlighe-
tens skull. Detaljplaneförslaget har inte ändrats med anledning av des-
sa åsikter eftersom det planerade byggandet enligt ett expertutlåtande 
inte påverkar fladdermössen i området särskilt mycket. Det är ända-
målsenligt att den nya kursbyggnaden har samma golvhöjd som den 
befintliga representationsbyggnaden, vilket betyder att frågan om lägs-
ta bygghöjden utreds först under den fortsatta planeringen. 

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) påpekar att området 
för projektet har ett ganska bra läge vad kollektivtrafiken beträffar ef-
tersom de närmaste busshållplatserna ligger ca 500 m därifrån, på 
Havsrastbölevägen. Den föreslagna vändplatsen för bussar i ändan av 
Harbogatan är i första hand avsedd för beställningstrafik men bör vara 
sådan att trafik med små linjefordon till ändan av gatan är möjlig. HRT 
uppskattar att det genom planläggningen ses till att strandstråket fun-
gerar för gång- och cykeltrafik men betonar att det också bör ses till att 
gång- och cykeltrafiken löper bättre från strandstråket till busshållplat-
serna på Havsrastbölevägen och till Rastböle metrostation.

Fastighetskontoret påpekar att projektet stöder stadens näringspolitiska 
mål genom att det går ut på att företagsverksamhet expanderar och ut-
vecklas. Bestämmelsen om grönt tak bör mildras på så sätt att den inte 
är bindande utan tillåter ett sådant, exempelvis för att kraven i brandbe-
stämmelserna för samlingslokaler lättare ska kunna uppfyllas.

Byggnadstillsynsverket påpekar att byggnaderna i de nya kvartersom-
rådena är massiva i förhållande till den småskaliga omgivningen. Kurs-
byggnaden är för massiv och dessutom iögonfallande genom att den 
skjuter ut i vattenområdet. Det som byggs bör bättre anpassas till den 
lågt exploaterade och parkliknande miljön, och den befintliga represen-
tationsbyggnaden bör tydligare vara områdets landmärke. Det föreslag-
na exploateringstalet för kursbyggnadstomten är nästan dubbelt så 
högt som exploateringstalet för den tomt där representationsbyggna-
den finns. Byggnadstillsynsverket anser att det ovanstående strider mot 
det som i detaljplanen allmänt sägs om att byggnaderna ska anpassas 
till miljön och hänsyn tas till natur- och kulturvärdena – stadsbilden blir 
alltså inte den önskade. Bestämmelsen om mörkt trä på fasaderna är 
inte tillräcklig för att miljön ska bli högklassig. Detaljplanen bör precise-
ras och exploateringen justeras så att den värdefulla miljön i strandom-
rådet bättre blir beaktad.
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Nämnden för allmänna arbeten påpekar att träd som växer på havs-
stränder och vilda växter försvinner i och nära byggområdet i och med 
att detaljplanen genomförs. Vyerna från strandstråket och landskapets 
värde påverkas negativt. Vyerna mot havet begränsas eller går helt för-
lorade vid byggnaderna, vilket försvagar strandstråkets rekreationsvär-
de och naturupplevelserna. Byggandet i strandzonen privatiserar inte 
bara de bebyggda områdena utan också området för närrekreation på 
grund av att det genomkorsas av en serviceväg. Denna serviceväg bör 
vara så kort och smal som möjligt och följa terrängen samtidigt som 
den lämpar sig för körning från strandstråket. Allmänheten bör kunna 
använda strandzonen för rekreation också i framtiden. 

Miljönämnden framhåller att livsbetingelserna för fladdermöss bör be-
varas trots att en representationsbyggnad redan finns på platsen och 
dessutom ett kanotcenter i närheten. Detaljplaneändringen gör strand-
stråket svårare att använda och påverkar rekreationsvärdena negativt. I 
och med att det byggs på båda sidorna om strandstråket får området 
en allt privatare karaktär, vilket kan göra stråket mindre lockande för fri-
luftsliv och rekreation. Möjligheterna att använda strandområdet för re-
kreation, det ändamål som det är planlagt för, försämras genom att det 
bebyggs och får en serviceväg. Att stränderna ska kunna användas fritt 
för rekreation bör vara en planeringsprincip också i fortsättningen.

Helen Elnät Ab, stadsmuseet, räddningsnämnden, affärsverket trafik-
verket och idrottsverket har ingenting att säga. Helen Ab meddelar att 
de nya byggnaderna kan anslutas till fjärrvärmeledningen i Harbogatan. 

Utlåtandena finns i sin helhet i beslutshistorien och refereras i rappor-
ten över växelverkan (bilaga 3). Genmälena ingår i sin helhet i rappor-
ten.

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Det är med tanke på målen med detaljplanen oändamålsenligt att för-
slaget ändras med anledning av anmärkningarna och utlåtandena. Ju-
steringar och smärre ändringar har visserligen gjorts, men dessa på-
verkar inte väsentligt innehållet  i förslaget. Ändringarna ingår i sin hel-
het i avsnittet "Sunnittelun vaiheet" i detaljplanebeskrivningen (bilaga 
2).

Ändringarna är inte väsentliga, och förslaget behöver därför inte läggas 
fram på nytt.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 31036024
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hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12399 kartta, päivätty 14.6.2016, muutet-
tu 6.2.2017

2 Asemakaavan muutoksen nro 12399 selostus, päivätty 14.6.2016, muu-
tettu 6.2.2017, päivitetty Khn 6.2.2017 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti liitteineen 8.12.2015, täydennetty 14.6. ja 
29.11.2016

4 Osa päätöshistoriaa
5 Kaupunginhallituksen puheenjohtajan päätös

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä

För kännedom

Kaupunginmuseo
Kiinteistövirasto
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Pelastuslautakunta



Helsingfors stad Protokoll 3/2017 338 (523)
Stadsfullmäktige

Kaj/10
15.02.2017

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

Rakennusvalvontavirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 06.02.2017 § 104

HEL 2015-009106 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 54. kaupunginosan (Vuosaari, 
Meri-Rastila) korttelin 54207 tontin 9, korttelin 54209 tontin 1 sekä lähi-
virkistys- ja vesialueiden asemakaavan muutoksen 14.06.2016 pä-
ivätyn ja 6.2.2017 muutetun piirustuksen numero 12399 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

06.02.2017 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Esteelliset: Jussi Pajunen

Palautusehdotus:
Silvia Modig:

Asia palautetaan valmisteluun siten, että koulutustilat sijoitetaan kaava-
alueen pohjoiselle tontille.

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Silvia Modigin palautusehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 11
Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Antti Koskela, Lasse Männistö, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Pilvi Torsti, Ulla-Marja 
Urho, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa
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Ei-äänet: 4
Paavo Arhinmäki, Otso Kivekäs, Silvia Modig, Hannu Tuominen

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 11 - 4.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

30.01.2017 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.11.2016 § 424

HEL 2015-009106 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0601_6, karttaruutu 676506-07

Esitys

Lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi seuraa-
vasti:
Koulutustilat sijoitetaan kaava-alueen pohjoiselle tontille.

Käsittely

29.11.2016 Palautettiin

Palautusehdotus: Eija Loukoila: 
Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että koulutustilat sijo-
itetaan kaava-alueen pohjoiselle tontille.

Kannattaja: Elina Moisio

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kou-
lutustilat sijoitetaan kaava-alueen pohjoiselle tontille.
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Jaa-äänet: 4
Michael Berner, Matti Niiranen, Risto Rautava, Heta Välimäki

Ei-äänet: 5
Nuutti Hyttinen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Elina Moisio, Mikko Särelä

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä jäsen Loukoilan palautusehdotus voitti ää-
nin 5 - 4.

21.06.2016 Ehdotuksen mukaan

14.06.2016 Pöydälle

15.12.2015 Palautettiin

08.12.2015 Pöydälle

Esittelijä
vs. asemakaavapäällikkö
Annukka Lindroos

Lisätiedot
Petri Leppälä, arkkitehti, puhelin: 310 37046

petri.leppala(a)hel.fi
Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

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

peik.salonen(a)hel.fi
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 12.9.2016

HEL 2015-009106 T 10 03 03

Lohiniemenranta

Lausunto

Kiinteistövirasto toteaa 54. kaupunginosan (Vuosaari) asemakaavan 
muutosehdotuksesta nro 12399 seuraavaa:

Yleistä

Planmeca Oy:llä on tarkoitus rakentaa koulutus- ja majoituskokonaisu-
uteen liittyviä koulutustiloja noin 170 vieraalle. Korkean teknologian tu-
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otteiden käyttö ja huolto vaatii runsaasti koulutusta, joten koulutustoi-
minnan laajentaminen on tarpeen yrityksen kasvaessa.

Alueella on jo ennestään Planmeca Oy:n omistamat koulutuskäytössä 
olevat Villa Harbo ja Harbo Lounge. 

Hankkeesta

Asemakaavamuutoksella mahdollistettaisiin rantaan tontille 54209/2 
yhteensä 500 k-m²:n koulutustilojen rakentaminen ja tontille 54207/9 
yhteensä 1 100 k-m²:n majoitustilat koulutusvieraille.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa ranta-alueen ja Plameca Oy tontin 
54207/9.

Alueen suunnitteluratkaisusta

Asemakaavan muutos tukee kaupungin elinkeinopoliittisia tavoitteita 
mahdollistamalla yritystoiminnan laajentamisen ja kehittämisen.

Asemakaavamääräyksissä on velvoittava määräys kattojen toteuttami-
sesta viherkattoina. Kiinteistöviraston mielestä kaavamääräystä tulisi li-
eventää viherkaton sallivaksi, jotta esimerkiksi palomääräyksistä ei tuli-
si kokoontumistiloille kohtuuttomia vaatimuksia.

Asemakaavaa on valmisteltu eri virastojen kanssa tiiviissä yhteistyös-
sä. Kiinteistövirasto puoltaa asemakaavamuutosta.

Lisätiedot
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 06.09.2016 § 90

HEL 2015-009106 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon:

Pelastuslautakunta päätti todeta, ettei sillä ole huomautettavaa 54.kau-
punginosan (Vuosaari, Meri-Rastila) Lohiniemenrannan tonttien 
54207/9 ja 54209/1 asemakaavan muutosehdotukseen nro 12399.
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Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pulmu Waitinen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31237

pulmu.waitinen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 30.08.2016 § 347

HEL 2015-009106 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Vuosaaren Lohiniemenrannassa. 
Asemakaavamuutoksessa esitetään, että rannan kokoontumistilojen 
korttelialueen tontilla sijaitseva edustustila laajennetaan koulutustiloilla 
ja toimintaa täydennetään nykyisellä asuintontilla sijaitsevilla majoitusti-
loilla eli asuntolarakennuksilla rantaraitin pohjoispuolella. Edustustila 
palvelee tulevia koulutustiloja ruokailu- ja taukotiloina ja erillinen majoi-
tustila palvelee alueella majoittuvia koulutuskeskuksen asiakkaita. Kau-
pungin virkistysalueelle (VL) on merkitty rakennettavaksi huoltoraitti A-1 
tontille.

Harbonkadun päähän tulee rakentaa linja-autoille kääntömahdollisuus, 
mikä ulottuu 8 metrin matkalla Ison Kallahden puiston puolelle. Kääntö-
paikan vuoksi poistuu kolme kohtisuoraa pysäköintipaikkaa sekä pu-
iston puolella yksi koivu. Kääntöpaikasta on hyötyä myös viereiselle 
melontakeskukselle, jonne tulee ajoittain asiakkaita bussilla. Tila toimii 
myös trailereiden lastaustilana. Kääntöpaikan rakentaminen edellyttää 
muutosta asemakaavaan, jota valmistellaan Meri-Rastilan täydennysra-
kentamisen yhteydessä. Kaupungin kanssa sovitaan rantaraitin huolto-
reitin järjestämisestä ja ympäristön huollosta rantaraitilla koulutus- ja 
majoitustilojen kohdalla.

Linja-auton kääntömahdollisuuden rakentamisesta ja pysäköintialueelle 
tehtävistä muutostöistä Harbonkadulla aiheutuu kaupungille kustan-
nuksia ilman arvonlisäveroa noin 30 000 euroa. Huoltoyhteyden raken-
taminen rantareitiltä koulutuskeskukseen ei sisälly kustannusarvioon.

Asemakaavan toteuttaminen poistaa rakennusalueen kohdalta ja sen 
läheisyydestä merenrantapuuston ja luonnonkasvillisuuden. Rantareitin 
merenpuoleinen uusi rakentaminen vaikuttaa eniten merenrantareitin 
näkymiin ja siten heikentää alueen maiseman arvoa. Rakennuksen 
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kohdalla näkymät merelle poistuvat tai ovat hyvin rajoitettuja, mikä vä-
hentää myös rantareitin virkistysarvoa ja luonnonkokemusta.

Asemakaavan muutos heikentää huomattavasti alueen luonto-, maise-
ma- sekä virkistysarvoja. Rakentaminen rantavyöhykkeelle lisää yksityi-
syyttä, koska pienelle säilyvälle VL-rantavyöhykkeelle on merkitty huol-
toajoyhteys. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että suuri osa rantavyö-
hykkeestä yksityistyy.

Huoltoreitti tontille VL-alueen kautta tulee olla mahdollisimman lyhyt, 
kapea ja maastoon sovitettu rantaraitilta. Olemassa olevan rantavyö-
hykkeen on pysyttävä yleisessä virkistyskäytössä. 

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 30.08.2016 § 279

HEL 2015-009106 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon. 

Asemakaava-alue on luonnonympäristön, maiseman ja virkistyksen 
kannalta erittäin arvokas. Näitä arvoja on kaavoitustyön aikana pyritty 
ottamaan huomioon. Kaavaehdotuksen mukaan Harbo Lounge -edu-
stustilan länsipuolelle sijoittuva arvokas rantaniitty säilyy nykyisellään 
rakentamattomana. 

Kaava-alue sijoittuu Kallahden harju-, niitty- ja vesialueet Natura-alu-
een (FI0100063) tuntumaan ja itäosa siitä Vuosaaren Kallahdenniemen 
I arvoluokan tärkeälle lepakkoalueelle. Kaavaehdotuksessa onkin an-
nettu määräys, jonka mukaan lepakoille aiheutuvat haitat on minimoita-
va ja rakentamisen ja valaistuksen toteuttamisessa on otettava huo-
mioon lepakoiden elinolosuhteiden säilyttäminen. Tämä on erityisen 
tärkeää, sillä ranta-alueella on jo tapahtunut paljon muutoksia mm. Har-
bo Loungen ja melontakeskuksen rakentamisen myötä. 

Ympäristölautakunnan mielestä asemakaavamuutos heikentää tärkeän 
rantareitin käytettävyyttä ja virkistysarvoja. Rakentaminen rantareitin 
molemmin puolin muuttaisi alueen luonnetta entistä yksityisempään su-



Helsingfors stad Protokoll 3/2017 344 (523)
Stadsfullmäktige

Kaj/10
15.02.2017

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

untaan, mikä voi vähentää reitin houkuttelevuutta ulkoiluun ja virkistyk-
seen. 

Aiemmin virkistyskäyttöön kaavoitetulle ranta-alueelle rakentaminen 
heikentää alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Kaava-alueelle kou-
lutuskeskuksen ja melontakeskuksen väliin jäävän lähivirkistysalueen 
läpi on osoitettu yhteys huoltoliikenteelle, mikä edelleen heikentää tilan-
netta. Mm. uudessa yleiskaavaehdotuksessa rantareittien kehittäminen 
on nostettu keskeiseksi teemaksi koko kaupungin mittakaavassa. 

Ympäristölautakunnan mielestä rantojen vapaan virkistyskäytön tulisi 
edelleen säilyä alueiden käytön suunnittelun periaatteena.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

anu.haahla(a)hel.fi
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja (luonto), puhelin: +358 9 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 2.8.2016

HEL 2015-009106 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 4.7.2016

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Lohiniemenrannan tonttien asemakaavan muutosehdotuksesta. Kau-
punginmuseo tarkastelee kaavahanketta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Asemakaavan muutos mahdollistaa Lohiniemenrannassa sijaitsevan 
edustustilan laajentamisen koulutustiloilla nykyisille A1-korttelialuetta 
palvelevien rakennusten korttelialueelle, lähivirkistys-, ja vesialueelle 
sekä majoitustilan rakentamisen nykyiselle asuintontille.

Kaavamuutosta esitellään selostuksessa mm. seuraavasti:

Koulutustilojen korttelialue (A-1) 

Lähivirkistysalueesta rajataan korttelialue, johon sijoitetaan viereisen 
tontin edustustilaan liittyvä koulutustila. Koulutustilan räystäslinja nou-
dattelee edustustilan korkeutta muodostaen sen kanssa luontevan ko-
konaisuuden. Näkymät Villa Harbolta sekä rantaraitilta uudisrakennuk-
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sen läpi merimaisemaan säilytetään mahdollisimman esteettöminä. Ra-
kennuksen korkeus rajoitetaan siten, että se ei rajaa merinäkymää Villa 
Harbon pihalta käsin. 

Asuntolarakennusten korttelialue (AS) 

Asuntolarakennusten korttelialueelle rantaraitista pohjoiseen sijoitetaan 
koulutustiloja palvelevat majoitustilat huoltotiloineen. Kerroksittain por-
rastettu kokonaisuus sovitetaan metsäiseen ympäristöönsä, viereisiin 
arvohuviloihin ja rantaraitille. Rakennuksen korkeus rajoitetaan siten, 
että se ei rajaa merinäkymää Hiidenmaankadun varren asunnoilta. Uu-
disrakennuksia yhdistää tumma, puuverhoiltu ulkoasu, joka liittää ra-
kennukset rakennettuun ympäristöönsä. Rakennuksissa on viherkatto 
ja piha-alueiden pinnat ovat sadevettä läpäiseviä. Puustoa säästetään 
mahdollisimman paljon. 

A-1 korttelialuetta palvelevien rakennusten korttelialue (AH-1) Mahdol-
listetaan rantaraitilta merimaisemaan näkymiä avaavan lasisen, yksi-
kerroksisen yhdyskäytävän rakentaminen koulutustilan ja olemassa 
olevan edustustilan välille. 

Suojelukohteet

Uudisrakennusten kokoa, materiaaleja ja sijaintia ohjataan kaa-
vamääräyksin siten, että suojeltujen huviloiden Villa Harboon ja Schä-
telichin huvilan kulttuurimaiseman muutokset jäävät vähäisiksi.

Luonnonympäristö

Luonnonympäristö muuttuu rakennetuksi ympäristöksi suunnittelualue-
ella. Kaavamääräykset ohjaavat avaamaan rannan virkistysreitin näky-
miä koulutustilan lävitse merimaisemaan mahdollisimman paljon.

Kaavamuutoksen vaikutuksista todetaan selostuksessa mm. seuraa-
vasti: Rantareitin merenpuoleinen uusi rakentaminen vaikuttaa eniten 
merenrantareitin näkymiin ja siten heikentää alueen maiseman arvoa. 
Rakennuksen kohdalla näkymät merelle poistuvat tai ovat hyvin rajoi-
tettuja, mikä vähentää myös rantareitin virkistysarvoa ja luonnonkoke-
musta.

Vaikutukset kulttuuriperintöön

Alueen kulttuuriperintö koostuu jäljellä olevista huvilakauden suojelluis-
ta rakennuksista ympäristöineen. Asemakaavan muutoksen vaikutuk-
set pyritään pitämään mahdollisimman vähäisinä uudisrakennusten yh-
tenevien julkisivumateriaalien, koon ja sijoittamisten kautta. Uudisra-
kennukset eivät rajoita huviloiden näkyvyyttä tai näkymiä meren suun-
taan.
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Kaupunginmuseo korostaa, että rantavyöhykkeen maisemalliset arvot 
on otettava huomioon rakentamisvaiheessa niin, että puustoa ja kasvil-
lisuutta tuhoutuu mahdollisimman vähän. 

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muu-
tosluonnoksesta.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 22.4.2016

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 8.9.2015

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi

Rakennusvirasto 9.5.2016

HEL 2015-009106 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa Vuo-
saaren, Meri-Rastilan (54.ko) asemakaavan muutosta nro 12377, joka 
koskee Lohirannan tonttia 54207/9 ja lähivirkistysaluetta. Osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman määräaika on 9.5.2016 mennessä.

Lohiniemenrannan Villa Harbon huvilan ja Harbo Lounge -saunatilan 
yhteyteen suunnitellaan koulutus- ja majoitustiloja yrityskäyttöön. 
Saman alueen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma oli lausunnolla syksyllä 2015. Silloin yksikerroksista koulutus-
keskusta suunniteltiin ulkoilureitin eteläpuolelle ja olevan saunatilan 
länsipuolelle. Nyt koulutuskeskusta suunnitellaan saunarakennuksen 
itäpuolelle. Lisäksi tämä kaavamuutos mahdollistaisi kaksikerroksisen 
majoitustilan rakentamisen rantareitin pohjoispuolelle. Säilytettävä ul-
koilureitti kulkee tulevien rakennusten välistä.

Kaavamuutosalue sijoittuu Kallahden harju-, niitty- ja vesialueiden Na-
tura-alueelle (FI0100063) ja osittain Vuosaaren Kallahdenniemen I-ar-
voluokan tärkeälle lepakkoalueelle. 

Kaupunginhallitus linjasi 9.2.2015, että jatkosuunnittelussa on otettava 
huomioon rannan luontoarvot ja että rannan tuntumassa kulkeva ylei-
nen jalankulkureitin tulee säilyä. Jatkosuunnittelun yhteydessä tulisi 
varmistaa myös, että asukkailla on vapaa pääsy rantaan. 

Lausunto
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Rakennusvirasto ei puoltanut edellisessä oas-vaiheessa rantaraitin ete-
läpuoleiselle lähivirkistysalueelle esitettyä rakentamista, koska se sijo-
ittui luontoarvoiltaan erittäin arvokkaalle niittyalueelle. Uudessa vaihto-
ehdossa koulutuskeskusta suunnitellaan olemassa olevan saunaraken-
nuksen itäpuolelle. Rakennusvirasto pitää nykyistä koulutuskeskuksen 
sijaintia parempana vaihtoehtona, koska arvokas rantaniitty säilyy näin 
koskemattomana. 

Rakennusviraston arvion mukaan asemakaavamuutos heikentää tär-
keän rantareitin käytettävyyttä ja virkistysarvoja. Alueen luonne raken-
tamisen jälkeen muuttuu yksityisemmäksi tai jopa yksityiseksi, koska 
rakentamista esitetään rantaraitin molemmin puolin. Uusi koulutuskes-
kus muodostaa yhdessä Harbo Loungen kanssa massiivisen rakennus-
massan, joka pahimmillaan voi tukkia maisemaa ja estää vapaan pää-
syn rantaan. 

Asemakaavan laadinnan edetessä tulisi selvittää huolella ja ratkaista 
turvallisesti koulutuskeskuksen tarvitsemat liikennejärjestelyt, mukaan 
lukien huoltoliikenne. Samoin alueella olevien maisemallisesti merkittä-
vien puiden soisi säilyvän.

Rakennusvirasto 23.9.2015

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi
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§ 100
Den av Vänsterförbundets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen 
om hejdande av ökningen i boendekostnaderna

HEL 2016-007251 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av Vänsterförbundets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen vara 
slutligt behandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att 
komma med en utredning om de sätt med vilka staden kan däm-
pa stegringen i priserna för boendet. Speciellt avseende bör fäs-
tas vid hyresboendet. Det vore viktigt att förelägga följande full-
mäktige utredningen, så att det blivande fullmäktige har tillgång 
till ett konkret urval olika sätt att skapa förutsättningar för boende 
till skäligt pris då fullmäktige fattar beslut om nästa strategi. (Sil-
via Modig)

Behandling

Ledamoten Silvia Modig understödd av ledamoten Paavo Arhinmäki fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att 
komma med en utredning om de sätt med vilka staden kan däm-
pa stegringen i priserna för boendet. Speciellt avseende bör fäs-
tas vid hyresboendet. Det vore viktigt att förelägga följande full-
mäktige utredningen, så att det blivande fullmäktige har tillgång 
till ett konkret urval olika sätt att skapa förutsättningar för boende 
till skäligt pris då fullmäktige fattar beslut om nästa strategi.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

4 omröstningen

Ledamoten Silvia Modigs förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ 

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt 
att komma med en utredning om de sätt med vilka staden kan dämpa 
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stegringen i priserna för boendet. Speciellt avseende bör fästas vid hy-
resboendet. Det vore viktigt att förelägga följande fullmäktige utredning-
en, så att det blivande fullmäktige har tillgång till ett konkret urval olika 
sätt att skapa förutsättningar för boende till skäligt pris då fullmäktige 
fattar beslut om nästa strategi.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 64
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Jussi 
Chydenius, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinälu-
oma, Veronica Hertzberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene 
Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Juk-
ka Järvinen, Helena Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Tuuli 
Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Eija Loukoila, 
Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mä-
ki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Maria Ohisalo, Sara Paavolai-
nen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mi-
ka Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, 
Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Jo-
hanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuo-
mo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki, Ville Yli-
kahri

Blanka: 20
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Laura 
Finne-Elonen, Fatbardhe Hetemaj, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, 
Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, 
Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja 
Urho

Frånvarande: 1
Osku Pajamäki

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Silvia Modigs förslag till hem-
ställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Mari Randell, bostadsprogramchef, telefon: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
Riikka Karjalainen, planerare, telefon: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi
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Bilagor

1 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite Kvsto 15.6.2016 asia 14
2 Tietokeskuksen lausunto vuokrasääntelyn vaikutukset 251016

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Vänsterförbundets fullmäktigegrupp föreslår i sin gruppmotion att sta-
den ska utreda möjligheten att införa en hyresbroms för att dämpa ök-
ningen i boendekostnaderna så att dessa inte blir orimliga. Modeller av 
den typen har de senaste åren börjat användas bl.a. i Tyskland och Ir-
land. En hyresbroms kan exempelvis tillämpas på så sätt att hyreshöj-
ningar tillåts bara vartannat år eller maximihöjningen begränsas till ett 
procenttal bundet vid ett visst index. Det framhålls i motionen att en hy-
resbegränsning minskar risken för bostadslöshet på lång sikt och sätter 
fart på den ekonomiska tillväxten i Helsingfors – i många branscher är 
det redan svårt att få arbetskraft i Helsingfors på grund av de höga bo-
endekostnaderna.

Följande är angivet i 22 a § i arbetsordningen för stadsfullmäktige: "En i 
2 § i arbetsordningen avsedd fullmäktigegrupp kan väcka en gruppmo-
tion. En gruppmotion är en motion som undertecknats av mer än hälf-
ten av fullmäktigegruppens medlemmar och som har rubriken grupp-
motion. En gruppmotion inlämnas till ordföranden av fullmäktigegrup-
pens ordförande eller vice ordförande. En fullmäktigegrupp får väcka 
fyra gruppmotioner under en fullmäktigeperiod. Stadsstyrelsen ska fö-
relägga stadsfullmäktige en gruppmotion på det sätt som i 22 § är före-
skrivet om behandlingen av en motion som undertecknats av minst 15 
ledamöter. I övrigt tillämpas på gruppmotioner det som i 22 § är före-
skrivet om fullmäktigemotioner."

Stadsstyrelsen påpekar att ca 50 % av de ca 350 000 bostäderna i 
Helsingfors är hyresbostäder. Knappa hälften av hyresbostäderna är fi-
nansierade med understöd från ARA och omfattas av hyresreglering 
(självkostnadsprincipen tillämpas), och drygt hälften är fritt finansierade 
och omfattas inte av hyresreglering. Bostäderna finansierade med un-
derstöd från ARA ägs av staden och av allmännyttiga sammanslutning-
ar, såsom Y-Stiftelsen, Setlementtiasunnot Oy och HOAS. De fritt fi-
nansierade bostäderna ägs av aktörer specialiserade på investering i 
bostäder, såsom SATO, VVO och olika pensionsbolag och fonder. På 
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sista tiden har särskilt fonder i högre grad kommit in på bostadsmark-
naden – fonderna äger uppskattningsvis några tusen bostäder som de 
hyr ut i Helsingfors. Bland ägarbostäderna finns det dessutom bostäder 
som de privata ägarna hyr ut, och hyrorna bestäms då av marknaden.

Det ovanstående ger vid handen att Vänsterförbundets fullmäktige-
grupps motion gäller uppskattningsvis ca 95 000 bostäder, ca 27 % av 
bostäderna i Helsingfors. Det finns redan nu ca 80 000 bostäder med 
hyresreglering. Antalet motsvarar ca 23 % av bostäderna i Helsingfors. 
Bostadsbeståndet förändras på lång sikt i och med att vissa hyresbo-
städer befrias från reglering och en del av hyresbostäderna utan regle-
ring eventuellt blir ägarbostäder. Å andra sidan byggs det hela tiden 
nya bostäder, och de nya bostäderna påverkar bostadsbeståndet på 
lång sikt. 

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtanden som getts och påpekar att boen-
dekostnaderna de senaste åren har stigit snabbare än hushållens in-
komster särskilt i huvudstadsregionen. Följande ingår i ARAs bostads-
marknadsöversikt 1/2016: Under 2015 steg hyrorna i huvudstadsregio-
nen med 4 %. I medeltal kostade en fritt finansierad hyresbostad i hu-
vudstadsregionen 17,5 euro per kvadratmeter. Den dyraste genom-
snittshyran i hyresavtal för nya ettor i Helsingfors var nästan 25 euro 
per kvadratmeter. I huvudstadsregionen var ARA-hyrorna i medeltal 
12,0 euro per kvadratmeter, vilket är 2,9 % lägre än året innan. I 
Helsingfors överskred skillnaden mellan hyror i fritt finansierade bostä-
der och ARA-hyrorna för första gången 50 %. I andra stora städer var 
skillnaderna mindre, 10–20 %.

Hyrorna har tidvis varit reglerade i Finland. Hyresregleringen för fritt fi-
nansierade bostäder slopades stegvis 1992 och 1995. Regleringen ba-
serade sig på 26 § i den då gällande hyreslagen (653/1987). Följande 
ingår i paragrafen: Statsrådet kan meddela allmänna anvisningar om 
de hyror för bostadslägenheter på olika orter som bör anses vara skäli-
ga samt om de grunder som inverkar höjande eller sänkande på lägen-
hetens hyresvärde. Statsrådet ska åtminstone en gång varje kalen-
derår konstatera om det finns anledning att höja hyrorna för bostadslä-
genheter, samt meddela allmänna anvisningar om maximibeloppen och 
tidpunkten för höjningarna.

Hyresreglering gäller fortfarande för hyresbostäder finansierade med 
understöd från ARA. Dessa hyresbostäder omfattas av en reglering 
som baserar sig på en maximihyresnorm, som i sin tur baserar sig på 
självkostnadsprincipen. Regleringen innebär att hyrorna ska bestäm-
mas utifrån kostnaderna för bostäderna och boendet. Bestämmande av 
ARA-hyror är förpliktande under en viss tid, varefter också dessa av-
talsförhållanden befrias från reglering.
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Hyran för fritt finansierade hyresbostäder bestäms enligt vad som har 
avtalats mellan hyresvärden och hyresgästen. Grunder för bestämman-
de av hyran ingår både i lagen om hyra av bostadslägenhet och i anvis-
ningarna om God Hyressed. Enligt lagen kan hyran höjas på basis av 
hyresavtalet endast om saken nämns där. Dessutom ska grunden för 
en hyreshöjning och den dag den höjda hyran träder i kraft vara angiv-
na. Ett villkor om höjningar som baserar sig på index eller någon annan 
motsvarande bundenhet kan inte ingå i tidsbestämda hyresavtal som 
gäller i mindre än tre år. Det rekommenderas också att grunder för höj-
ningar baserade på ett fast procenttal eller eurobelopp inte ingår i så-
dana avtal. Ett villkor om höjningar kan ingå i avtal som gäller tills vida-
re eller i mer än tre år. En hyreshöjning ska vara skälig, och den höjda 
hyran ska motsvara lägenhetens hyresvärde. Enligt god hyressed får 
hyran inte höjas med mer än 15 % per år frånsett situationer där det i 
fastigheten görs stora reparationer som höjer fastighetens och lägen-
hetens hyresvärde. Det lagstadgade kravet på en skälig hyra gäller 
också ARA-hyresbostäder så längre hyran bestäms som ARA-hyra. 

Det nämns i motionen att hyresreglering nyligen införts i Tyskland och 
Irland. Tyskland fick i juni 2015 en lag enligt vilken ett tioprocentstak 
kan bestämmas för hyreshöjningar i bostadsmarknadsområden med 
kraftig efterfrågan. I Irland genomfördes i december 2015 en lagändring 
som är avsedd att bromsa hyresstegringen genom att den tillåter höj-
ningar bara vartannat år. 

Stadsstyrelsen hänvisar till det i motionen framförda önskemålet om en 
utredning och till de utlåtanden som getts och framhåller att hyresregle-
ring är en metod att dämpa hyresstegring men inte det enda som på-
verkar hyresnivån. Hyresreglering skulle sannolikt ha stora konsekven-
ser för verksamheten på bostadsmarknaden. Frågan om huruvida hy-
resreglering ska införas och hurdan regleringen ska vara bör prövas 
noga, och systemet bör utvecklas parallellt med andra, exempelvis 
skattemässiga, metoder. Om den föreslagna hyresregleringen börjar 
tillämpas kan den, om den blir långvarig, göra byggare och investerare 
mindre villiga att satsa på bostäder, med den påföljd att bostadspro-
duktionen blir långsammare. Ägare till hyresbostäder kan försöka om-
vandla hyresobjekt som är i bostadsbruk till kommersiella objekt eller 
sälja dem, vilket betyder att utbudet av hyresbostäder minskar. Om hy-
resnivån förblir låg kan hyresvärdarna vara mindre benägna att hålla 
hyresbostäderna i skick. Vidare kan hyresreglering snedvrida hyresbo-
stadsmarknaden, exempelvis skapa en svart marknad eller höja hyror-
na i områden där reglering eventuellt inte tillämpas. Hyresgästerna kan 
bli lidande genom att regleringen snedvrider konsumtionsstrukturen. 
Hyresreglering gör att efterfrågan på hyresbostäder ökar ännu mer och 
kampen om bostäder hårdnar. När efterfrågan är för stor måste de som 
behöver en hyresbostad eventuellt nöja sig med den bostad de lyckas 
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få även om den är för liten eller för stor exempelvis i förhållande till in-
komster och familjestorlek. Dessutom kan en alltför stor efterfrågan le-
da till att ett större antal hushåll hamnar helt utanför hyresbostadsmark-
naden.

Också i den ekonomiska forskningslitteraturen råder det i stort sett 
enighet om att hyresreglering är ett ineffektivt sätt att ta itu med pro-
blem på hyresmarknaden. Syftet med hyresreglering är i allmänhet att 
dämpa en hyresstegring och hålla hyrorna på en lägre nivå, och det 
kan hända att hyresreglering gör hyresstegringen långsammare på kort 
sikt. Hyresreglering påverkar inte bara hyresnivån utan också i hög 
grad drivfjädern för hyresvärdarna på lång sikt. Konsekvenserna på 
lång sikt innebär att hyresreglering kan orsaka flera problem på hyres-
marknaden och för hyresgästerna fastän avsikten är att förbättra hyres-
gästernas ställning.

Erfarenheterna från den i Finland slopade hyresregleringen för fritt fi-
nansierade bostäder och de i motionen nämnda modellerna i Tyskland 
och Irland talar inte heller för en hyresbroms. Hyrorna steg kraftigt i Fin-
land efter att regleringen slopats. Att detta skedde räcker inte till som 
bevis för att regleringen hade varit effektiv. Också i Finland finns det 
bevis för att hyresreglering sannolikt påverkar utbudet av hyresbostä-
der negativt. Antalet privata hyresbostäder minskade med nästan 50 % 
under perioden 1970–1990, då hyresreglering tillämpades. I gengäld 
ökade antalet hyresbostäder betydligt efter att regleringen slopats och 
har fortsatt att öka. Det är följaktigen sannolikt att hyresstegringen i 
samband med att regleringen slopades till stor del berodde på den kro-
niska bristen på hyresbostäder orsakad av denna och bara delvis på 
själva avregleringen. 

Tyskland och Irland har haft en hyresbroms bara en kort tid, och hurda-
na konsekvenser regleringen har på lång sikt kan därför ännu inte be-
dömas. Dessutom är de beräknade kortsiktiga fördelarna med en hy-
resbroms, m.a.o. effekter som innebär att hyresstegringen dämpas, in-
te så säkra. Enligt en undersökning från år 2016 har den i Tyskland i ju-
li 2015 införda hyresbromsen inte dämpat trenden med stigande hyror 
utan i vissa områden till och med gjort stegringen snabbare.   

Stadsstyrelsen betonar att det på basis av utlåtandena är motiverat att 
utvecklingen i hyrorna för fritt finansierade hyresbostäder i första hand 
påverkas genom en produktion av hyresbostäder som är tillräcklig i för-
hållande till efterfrågan, alltså genom ett tillräckligt utbud av bostäder. 
En stor del av de bostäder utan reglering som byggts i Helsingfors de 
senaste åren är just fritt finansierade hyresbostäder. Antalet aktörer in-
tresserade av att bygga fritt finansierade hyresbostäder är stort och de-
ras investeringsvilja hög, vilket betyder att det finns förutsättningar för 
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en omfattande produktion. För att en tillräcklig produktion av hyresbo-
städer ska vara möjlig måste planläggningen vara tillräcklig och starkt 
fokuserad på flervåningshus, villkoren vid överlåtelse av tomter vara 
skäliga och tomterna göras byggbara i enlighet med tidsplanen för bo-
stadsprojekt.

Stadsstyrelsen meddelar med hänvisning till utlåtandet från fastighets-
nämnden att en eventuell modell för prisreglering som gäller fritt finan-
sierade hyresbostäder åtminstone i teorin kan tillämpas på nya objekt i 
Helsingfors. Hitasregleringen kan då användas som förebild och staden 
överlåta tomter för ändamålet på vissa villkor. Det är emellertid knap-
past motiverat att det enbart för Helsingfors skapas en sådan ny finan-
sierings- och besittningsform vid sidan om de nuvarande verksamhets-
modellerna eftersom den är tänkt bara för nya objekt och antalet bostä-
der därför länge skulle vara mycket litet. Systemet kräver dessutom en 
egen övervakningsorganisation, vilket innebär administrativa kostnader 
och byråkrati. Om förutsättningarna för produktion av hyresbostäder 
med statligt stöd väsentligt försämras, t.ex. genom något som staten 
bestämmer, kan möjligheten till en egen modell undersökas.

Stadsstyrelsen hänvisar till det ovanstående och framhåller att det är 
mest ändamålsenligt att staden i första hand försöker dämpa stegring-
en i boendekostnaderna genom bostadsproduktionen. Hurdan struktur 
bostadsmarknaden har och hur den fungerar, likaså hurdan kostnads-
utvecklingen är i fråga om hyresbostäder, kan årligen följas i rapporten 
om hur markanvändnings- och bostadsprogrammet utfallit. Om utveck-
lingen verkar oroväckande kan möjligheten till andra metoder att däm-
pa stegringen i boendekostaderna börja undersökas. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Mari Randell, bostadsprogramchef, telefon: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
Riikka Karjalainen, planerare, telefon: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite Kvsto 15.6.2016 asia 14
2 Tietokeskuksen lausunto vuokrasääntelyn vaikutukset 251016

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
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Stadsfullmäktige 01.02.2017 § 61

HEL 2016-007251 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

18.01.2017 Bordlades

30.11.2016 Bordlades

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Mari Randell, bostadsprogramchef, telefon: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
Riikka Karjalainen, planerare, telefon: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 21.11.2016 § 1036

HEL 2016-007251 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa Vasemmistoliiton valtuustoryhmän 
ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

21.11.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että esityksen perusteluissa täsmen-
netään viittauksia työjärjestykseen (kohta 4) ja lakiin asuinhuoneiston 
vuokrauksesta (kohta 10).

14.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
Riikka Karjalainen, suunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi
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Asuntolautakunta 27.10.2016 § 86

HEL 2016-007251 T 00 00 03

Lausunto

Asuntolautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Asumiskustannukset ovat nousseet viime vuosina kotitalouksien tuloja 
nopeammin varsinkin pääkaupunkiseudulla. 

ARA:n asuntomarkkinakatsauksen 1/2016 mukaan vuonna 2015 
pääkaupunkiseudun vuokrat nousivat 4 % ja keskimäärin vapaarahoit-
teinen vuokra-asunto pääkaupunkiseudulla maksoi 17,5 euroa neliöltä. 
Kalleimmissa uusien yksiöiden vuokrasopimuksissa Helsingin alueella 
keskivuokra oli lähes 25 euroa neliöltä.

Pääkaupunkiseudulla ARA-vuokrat olivat vuonna 2015 keskimäärin 
12,0 euroa neliöltä, mikä on 2,9 % edellisvuotta enemmän. Helsingissä 
vapaarahoitteisten hintaero ARA-vuokriin ylitti ensimmäistä kertaa 50 
%, Espoossa eroa oli 25 %. Muissa suurissa kaupungeissa (yli 100 000 
asukasta) vapaarahoitteiset olivat 10–20 % kalliimpia kuin ARA-vuo-
krat. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella kalleinta oli Tampereella, jossa 
ARA-vuokrat oli 11,9 euroa neliöltä ja vapaarahoitteiset 13,6 euroa neli-
öltä.

Vuokrasääntely Suomessa

Suomessa vuokrat ovat ajoittain olleet säänneltyjä. Vapaarahoitteisten 
asuntojen vuokrasääntely purettiin kokonaan vaiheittain vuosina 1992 
ja 1995.

Säännöstely perustui vuonna 1987 säädetyn Huoneenvuokralain 
(653/1987) 26 pykälään, jonka mukaan Valtioneuvosto saattoi antaa 
yleisohjeen kohtuullisina pidettävistä asuinhuoneistojen vuokrista eri 
paikkakunnilla ja huoneiston vuokra-arvoa korottavista tai alentavista 
perusteista.

Tämän tasoyleisohjeen lisäksi Valtioneuvoston tuli ainakin kerran ka-
lenterivuodessa arvioida, oliko aihetta asuinhuoneistojen vuokrien ko-
rottamiseen, sekä antaa ns. korotusyleisohje korotusten enimmäismää-
ristä ja ajankohdasta.

Aravarahoitteiset vuokra-asunnot ovat edelleen vuokrasääntelyn piiris-
sä. Aravavuokra-asunnoissa noudatetaan omakustannusperiaatteelle 
rakentuvaa enimmäisvuokranormiin perustuvaa sääntelyä, jonka mu-
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kaan vuokrien tulee määräytyä asunnoista ja asumisesta aiheutuvien 
kustannusten mukaan. Aravavuokranmääritys on velvoittava määräa-
jan, minkä jälkeen myös nämä sopimussuhteet ovat sääntelystä vapai-
ta.

Saksan ja Irlannin malli

Aloitteessa viitataan Saksassa ja Irlannissa lähiaikoina toteutettuun vu-
okrasääntelyyn. Saksassa tuli kesäkuussa 2015 voimaan laki, jonka 
perusteella voidaan määrätä kymmenen prosentin katto vuokrien koro-
tuksiin asuntomarkkina-alueilla, joilla kysyntä on voimakasta. Irlannissa 
puolestaan tuli joulukuussa 2015 voimaan lakimuutos, jonka avulla 
jarrutetaan vuokratasoa sallimalla korotukset vain joka toinen vuosi.

Huoneenvuokralain säännökset vuokran määräytymisestä

Vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa vuokra määräytyy sen mukaan, 
mitä siitä on vuokranantajan ja vuokralaisen välillä sovittu. 

Vuokran määräytymisen perusteista on säädetty sekä laissa asuinhuo-
neistojen vuokrauksesta että Hyvän Vuokratavan ohjeistuksessa.

Huoneenvuokralain mukaan vuokraa voidaan korottaa sopimuksen pe-
rusteella vain, mikäli tästä on maininta vuokrasopimuksessa. Lisäksi 
edellytetään, että sopimukseen on kirjattu vuokran korottamisen perus-
te ja korottamisen voimaantulopäivä. Indeksiin tai muuhun vastaavan-
laiseen sidonnaisuuteen perustuvaa korotusehtoa ei voida sisällyttää 
alle kolmen vuoden määräaikaiseen vuokrasopimukseen. Myöskään ki-
inteitä prosentti- tai euromääräisiä korotusperusteita ei suositella alle 
kolmen vuoden määräaikaisiin vuokrasopimuksiin. Toistaiseksi voimas-
sa oleviin sekä vähintään kolmen vuoden määräaikaisiin sopimuksiin 
korotusehto voidaan sisällyttää.

Vuokrankorotusten tulee olla kohtuullisia ja korotetun vuokran tulee 
vastata huoneiston vuokra-arvoa. Hyvän vuokratavan mukaan korotuk-
set eivät saa vuosittain ylittää 15 prosenttia muutoin kuin tilanteissa, jo-
issa kiinteistössä tehdään merkittäviä kiinteistön ja huoneiston vuokra-
arvoa kohottavia korjauksia.

Edellä mainittu huoneenvuokralain mukainen kohtuullisen vuokran vaa-
timus koskee myös aravavuokra-asuntoja aravavuokran määrityksen 
aikana.

Vuokranantaja tai vuokralainen voi saattaa vuokran tai sen määräyty-
mistä koskevan ehdon kohtuullisuuden tuomioistuimen tutkittavaksi.  
Vuokran korotusta koskevia kanteita nostetaan kuitenkin vähän, sillä 
kynnys kanteen nostamiseen on suuri. Koska hävinnyt osapuoli mak-



Helsingfors stad Protokoll 3/2017 358 (523)
Stadsfullmäktige

Kj/11
15.02.2017

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

saa myös voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikulut, ei riskiä häviämi-
sestä useinkaan haluta ottaa. Kannemahdollisuus ei siten ole tarpeeksi 
tehokas keino pitämään yllä kohtuullista vuokratasoa.

Vuokrasääntelyn vaikutuksista

Onnistuneen vuokrasääntelyn avulla vuokrien jatkuvaa kasvua py-
stytään hillitsemään. 

Pitkään jatkuessaan vuokrasääntely vähentää rakentajien ja sijoittajien 
halukkuutta investoida asuntojen rakentamiseen ja hidastaa siten uusi-
en asuntojen tuotantoa. Vuokratason pysyessä matalana myös vuokra-
nantajien halukkuus vuokra-asuntojen kunnossapitoon vähenee, mikä 
puolestaan johtaa tarjolla olevan vuokra-asuntokannan kunnon heikke-
nemiseen, kun omistajilla ei ole riittävää taloudellista kannustinta pitää 
huolta vuokra-asunnoistaan.

Alueilla ja asunnoissa, joilla vuokrasääntely ei ole käytössä vuokrat 
saattavat jopa nousta. Lisäksi keinotekoisen alhaiset vuokrat voivat, 
vaikuttaessaan vääristävästi kysyntään ja tarjontaan, pahimmassa ta-
pauksessa synnyttää ns. pimeät asuntomarkkinat, joilla ihmiset maksa-
vat sääntelystä huolimatta asumisestaan laillisia vuokria kovempia hin-
toja.

Vuokralaiselle saattaa aiheutua haittaa sääntelyn aiheuttamasta ku-
lutusrakenteen vinoumasta. Vuokrasääntelyn myötä vuokra-asuntojen 
kysyntä kasvaa entisestään ja kilpailu vuokra-asunnoista kovenee. Li-
ikakysynnän vallitessa vuokralaisen on usein tyydyttävä asuntoon, jon-
ka hän onnistuu saamaan, esimerkiksi tuloihin ja perhekokoon nähden 
liian pieneen tai suureen asuntoon. Lisäksi entistä suurempi määrä ko-
titalouksia tulee liikakysynnän vuoksi jäämään kokonaan vuokramarkki-
noiden ulkopuolelle. 

Yhteenveto

Vuokrat ovat kasvaneet viime vuosina 3–4 prosentin vuosivauhtia, mikä 
on huomattavasti inflaatiota ja palkkakehitystä enemmän. Vuokrankoro-
tuksia tulisikin pystyä hillitsemään ainakin korkeimpien vuokrien kasvu-
keskuksissa.

Pidemmällä aikavälillä asuntojen reaalisen hinta- ja vuokratason 
määrää tarjonta. Mikäli uusia asuntoja saadaan markkinoille aiempaa 
edullisemmin, koko asuntokannan, myös vanhojen asuntojen, reaalinen 
hinta- ja vuokrataso alentuu. Paras tapa vaikuttaa asumisen hintaan ja 
vuokratasoon onkin riittävän asuntotuotannon varmistaminen. Li-
säämällä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjontaa siellä, missä 
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asunnoille on eniten kysyntää, saadaan myös vuokrien nousuvauhtia 
hillittyä. 

Vuokrasääntely on yksi keino hillitä vuokratason nousua, mutta se ei 
ole ainoa vuokratasoon vaikuttava tekijä. Vuokrasääntelyllä olisi to-
teutuessaan merkittäviä vaikutuksia asuntomarkkinoiden toimintaan. 
Sääntelyn käyttöönottoa ja sisältöä tuleekin harkita tarkoin ja järjestel-
mää tulisi kehittää yhdessä muiden, esimerkiksi verotuksellisten keino-
jen kanssa.

29.09.2016 Pöydälle

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

Kiinteistölautakunta 20.10.2016 § 426

HEL 2016-007251 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle vasemmistoliiton valtu-
ustoryhmän aloitteesta seuraavan lausunnon:

Yleistä

Asumiskustannukset ovat nousseet viime vuosina kotitalouksien tuloja 
nopeammin varsinkin pääkaupunkiseudulla. ARA:n asuntomarkkina-
katsauksen 1/2016 mukaan vuonna 2015 pääkaupunkiseudun vuokrat 
nousivat 4 % ja keskimäärin vapaarahoitteinen vuokra-asunto pääkau-
punkiseudulla maksoi 17,5 euroa neliöltä. Kalleimmissa uusien yksiöi-
den vuokrasopimuksissa Helsingin alueella keskivuokra oli lähes 25 eu-
roa neliöltä.

Pääkaupunkiseudulla ARA-vuokrat olivat vuonna 2015 keskimäärin 
12,0 euroa neliöltä, mikä on 2,9 % edellisvuotta enemmän. Helsingissä 
vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen hintaero ARA-vuokriin ylitti ensim-
mäistä kertaa 50 %. Muissa suurissa kaupungeissa erot ovat maltilli-
sempia ollen tasolla noin 10 - 25 %. 

Asuntojen vuokransääntely Suomessa
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Suomessa vuokrat ovat ajoittain olleet säänneltyjä. Vapaarahoitteisten 
asuntojen vuokrasääntely purettiin kokonaan vaiheittain vuosina 1992 
ja 1995. Säännöstely perustui vuonna 1987 säädetyn huoneenvuokra-
lain (653/1987) 26 pykälään, jonka mukaan Valtioneuvosto saattoi an-
taa yleisohjeen kohtuullisina pidettävistä asuinhuoneistojen vuokrista 
eri paikkakunnilla ja huoneiston vuokra-arvoa korottavista tai alentavis-
ta perusteista. Tämän tasoyleisohjeen lisäksi Valtioneuvoston tuli aina-
kin kerran kalenterivuodessa arvioida, oliko aihetta asuinhuoneistojen 
vuokrien korottamiseen, sekä antaa ns. korotusyleisohje korotusten 
enimmäismääristä ja ajankohdasta.

Aravarahoitteiset vuokra-asunnot ovat edelleen vuokrasääntelyn piiris-
sä. Aravavuokra-asunnoissa noudatetaan omakustannusperiaatteelle 
rakentuvaa enimmäisvuokranormiin perustuvaa sääntelyä, jonka mu-
kaan vuokrien tulee määräytyä asunnoista ja asumisesta aiheutuvien 
kustannusten mukaan. Aravavuokranmääritys on velvoittava määräa-
jan, minkä jälkeen myös nämä sopimussuhteet ovat sääntelystä vapai-
ta.

Huoneenvuokralain säännökset vuokran määräytymisestä

Vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa vuokra määräytyy sen mukaan, 
mitä siitä on vuokranantajan ja vuokralaisen välillä sovittu. Vuokran 
määräytymisen perusteista on säädetty sekä laissa asuinhuoneistojen 
vuokrauksesta että Hyvän Vuokratavan ohjeistuksessa.

Huoneenvuokralain mukaan vuokraa voidaan korottaa sopimuksen pe-
rusteella vain, mikäli tästä on maininta vuokrasopimuksessa. Lisäksi 
edellytetään, että sopimukseen on kirjattu vuokran korottamisen perus-
te ja korottamisen voimaantulopäivä. Indeksiin tai muuhun vastaavan-
laiseen sidonnaisuuteen perustuvaa korotusehtoa ei voida sisällyttää 
alle kolmen vuoden määräaikaiseen vuokrasopimukseen. Myöskään ki-
inteitä prosentti- tai euromääräisiä korotusperusteita ei suositella alle 
kolmen vuoden määräaikaisiin vuokrasopimuksiin. Toistaiseksi voimas-
sa oleviin sekä vähintään kolmen vuoden määräaikaisiin sopimuksiin 
korotusehto voidaan sisällyttää.

Vuokrankorotusten tulee olla kohtuullisia ja korotetun vuokran tulee 
vastata huoneiston vuokra-arvoa. Hyvän vuokratavan mukaan korotuk-
set eivät saa vuosittain ylittää 15 prosenttia muutoin kuin tilanteissa, jo-
issa kiinteistössä tehdään merkittäviä kiinteistön ja huoneiston vuokra-
arvoa kohottavia korjauksia.

Edellä mainittu huoneenvuokralain mukainen kohtuullisen vuokran vaa-
timus koskee myös aravavuokra-asuntoja aravavuokran määrityksen 
aikana.
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Saksan ja Irlannin malli

Aloitteessa viitataan Saksassa ja Irlannissa lähiaikoina toteutettuun vu-
okrasääntelyyn. Saksassa tuli kesäkuussa 2015 voimaan laki, jonka 
perusteella voidaan määrätä kymmenen prosentin katto vuokrien koro-
tuksiin -alueilla, joilla kysyntä on voimakasta. Irlannissa puolestaan tuli 
joulukuussa 2015 voimaan lakimuutos, jonka avulla jarrutetaan vuokra-
tasoa sallimalla korotukset vain joka toinen vuosi.

Kiinteistölautakunnan kannanotto

Selvitettäväksi esitetty vuokrasääntely on yksi keino hillitä vuokratason 
nousua, mutta se ei ole ainoa vuokratasoon vaikuttava tekijä. Vuokra-
sääntelyllä olisi toteutuessaan todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia 
asuntomarkkinoiden toimintaan. Sääntelyn käyttöönottoa ja sisältöä tu-
leekin harkita tarkoin ja järjestelmää tulisi kehittää yhdessä muiden, 
esimerkiksi verotuksellisten keinojen kanssa. Mikäli esitetty vuokran-
sääntely otettaisiin käyttöön, se voisi pitkään jatkuessaan vähentää ra-
kentajien ja sijoittajien halukkuutta investoida asuntojen rakentamiseen 
ja hidastaa siten uusien asuntojen tuotantoa. Vuokratason pysyessä 
matalana myös vuokranantajien halukkuus vuokra-asuntojen kun-
nossapitoon saattaa vähentyä. Edelleen vuokransääntelyllä voisi olla 
vuokra-asuntomarkkinoita vääristävä vaikutus, joka voisi luoda esim. 
ns. pimeitä markkinoita tai nostaa vuokria alueilla, joilla sääntelyä ei 
mahdollisesti olisi.

Kiinteistölautakunta pitääkin perusteltuna, että vapaarahoitteisten vuok-
ra-asuntojen vuokrien kehitykseen pyritään ensisijaisesti vaikuttamaan 
kysyntään nähden riittävällä vuokra-asuntotuotannolla ja tätä kautta riit-
tävällä asuntotarjonnalla. Helsingissä viime vuosina toteutetuista sään-
telemättömistä asunnoista iso osa onkin ollut juuri vapaarahoitteisia vu-
okra-asuntoja. 

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen toteuttamisesta kiinnostuneiden 
toimijoiden määrä ja toimijoiden investointihalukkuus ovat nykyisellään 
korkealla tasolla, joten edellytykset korkeille tuotantomäärille ovat ole-
massa. Riittävän vuokra-asuntuotannon edellytyksiä ovat kuitenkin 
mainitun lisäksi riittävä ja vahvasti kerrostalopainotteinen kaavoitus, 
kohtuulliset tontinluovutusehdot sekä tonttien saattaminen rakenta-
miskelpoiseksi asuntohankkeiden edellyttämässä aikataulussa. 

Kiinteistölautakunta toteaa lopuksi, että mahdollinen vapaarahoitteisten 
vuokra-asuntojen hintasääntelymalli on Helsingissä toteutettavien uu-
diskohteiden osalta ainakin teoriassa mahdollista toteuttaa Hitas-sään-
telyn tavoin kaupungin luovuttamilla tonteilla tontinluovutusehdoin. Täl-
laisen uuden rahoitus- ja hallintamuodon luominen nykyisten toiminta-
mallien rinnalle yksin Helsinkiin ei kuitenkaan liene perusteltua, koska 
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se kohdistuisi vain uudiskohteisiin, jolloin asuntomäärät olisivat pitkään 
hyvin vähäisiä. Järjestelmän toteuttaminen edellyttäisi lisäksi oman val-
vontaorganisaation luomista ja lisäisi näin hallinnon kustannuksia ja by-
rokratiaa. Mikäli valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon edellytykset 
esim. valtion toimesta kuitenkin heikkenevät olennaisesta, voitaisiin täl-
laisen oman mallin luomista kuitenkin tutkia.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Miia Pasuri, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi
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§ 101
Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om anslutning 
av staden till nätverket Mayors for Peace

HEL 2015-012404 T 00 00 03

Beslut

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

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrelsens 
förslag att stadsstyrelsen utreder hur Helsingfors medlemskap i 
nätverket Mayors for Peace kan beaktas i stadens arbete med 
fredsfostran. (Thomas Wallgren)

Behandling

Ledamoten Thomas Wallgren understödd av ledamoten Sara Paavolai-
nen föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrelsens 
förslag att stadsstyrelsen utreder hur Helsingfors medlemskap i 
nätverket Mayors for Peace kan beaktas i stadens arbete med 
fredsfostran.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

5 omröstningen

Ledamoten Thomas Wallgrens förslag till hemställningskläm JA, mot-
sätter sig NEJ 

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadssty-
relsens förslag att stadsstyrelsen utreder hur Helsingfors medlemskap i 
nätverket Mayors for Peace kan beaktas i stadens arbete med freds-
fostran. 
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 47
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Laura Finne-
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Elonen, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Veronica Hertzberg, Veroni-
ka Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, 
Seppo Kanerva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa 
Korkkula, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami 
Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Niemi-
nen, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Sirpa Puhakka, Marcus Ranta-
la, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Osmo Soi-
ninvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Tor-
sti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Vil-
lo, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 6
Hennariikka Andersson, Nuutti Hyttinen, Helena Kantola, Mika Raatika-
inen, Timo Raittinen, Wille Rydman

Blanka: 30
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Matti En-
roth, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Ville Jalo-
vaara, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, 
Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo 
Laaninen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, 
Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Jukka Relander, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho, Ville Ylika-
hri

Frånvarande: 2
Lasse Männistö, Osku Pajamäki

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Thomas Wallgrens förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Victor Andersson, stadssekreterare, telefon: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar
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Ledamoten Thomas Wallgren och 39 andra ledamöter föreslår att 
Helsingfors stad ska bli medlem i nätverket Mayors for Peace.

Stadsfullmäktige återremitterade 25.5.2016, (§ 142) motionen för ny 
beredning så att Helsingfors kan fatta ett beslut om anslutning till det 
ifrågavarande nätverket.

Stadsstyrelsen beslutade 12.9.2016, (§ 790) att staden går med i nät-
verket Mayors for Peace.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Victor Andersson, stadssekreterare, telefon: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 01.02.2017 § 62

HEL 2015-012404 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

18.01.2017 Bordlades

30.11.2016 Bordlades

25.05.2016 Återremitterades

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Victor Andersson, stadssekreterare, telefon: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 980

HEL 2015-012404 T 00 00 03

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää kaupunginhallituksen ehdotuksen mukai-
sesti katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyk-
si.

09.05.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi
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§ 102
Den av ledamoten Silvia Modig väckta motionen om konkurrensför-
bud för ledande tjänsteinnehavare och befattningshavare

HEL 2016-006227 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Silvia Modig väckta motionen vara slutligt behand-
lad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Päivi Rissanen, ledande arbetsmarknadsexpert, telefon: 310 29202

paivi.rissanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Modig Silvia, valtuustoaloite Kvsto 25.5.2016 asia 23

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Silvia Modig och 47 andra ledamöter föreslår i sin motion 
från 25.5.2016 att staden ska utreda om det är nödvändigt och i enlig-
het med stadens intressen att ledande tjänsteinnehavare och befatt-
ningshavare beläggs med konkurrensförbud för en viss tid i situationer 
där de får en ledande ställning på ett privat företag som bedriver kon-
kurrerande verksamhet. I en hemställningskläm som Yrjö Hakanen 
kom med 25.5.2016 uppmanas dessutom staden att utreda det eventu-
ella behovet av ett initiativ till utveckling av lagstiftningen härvidlag.

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

De som arbetar inom stadskoncernen står i arbetsavtals- eller tjänste-
förhållande till staden, i arbetsavtalsförhållande till en stiftelse/ett aktie-
bolag som hör till stadskoncernen eller i ett förhållande som verkstäl-
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lande direktör till ett aktiebolag som hör till stadskoncernen. Frågan om 
konkurrensförbuds- och karensavtal granskas utifrån tjänste-, arbetsav-
tals- och vd-förhållandet. För jämförelsens skull tas också lagstiftningen 
om statliga tjänsteförhållanden upp. 

Lagstiftning om tjänsteinnehavare

Enligt 23 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (nedan 
offentlighetslagen) och 40 kap. 5 § i strafflagen är tjänsteinnehavare 
bundna av tystnadsplikt och ett förbud mot att utnyttja uppgifter delvis 
också efter det att tjänsteförhållandet har upphört. Bestämmelserna i 
offentlighetslagen gäller här alla anställda i ett offentligt samfund obero-
ende av anställningsförhållande. Skyldigheten i fråga om uppgifter upp-
hör samtidigt som sekretesstiden för myndighetshandlingen. 

Lagen om kommunala tjänsteinnehavare (nedan tjänsteinnehavarla-
gen) innehåller ingenting som möjliggör ett konkurrensförbuds- eller ka-
rensavtal för tiden efter det att anställningsförhållandet har upphört. I 
och med att en lagstiftningsgrund saknas kan karensavtal inte ingås 
med kommunala tjänsteinnehavare för tiden efter det att anställnings-
förhållandet har upphört. Rättsläget är emellertid något oklart i sam-
manhanget.

För att ett karensavtal ska kunna ingås med en tjänsteinnehavare för ti-
den efter det att anställningsförhållandet har upphört måste det lagstif-
tas om saken. Detta krav baserar sig på grundlagen. Enligt 80 § ska 
genom lag utfärdas bestämmelser om grunderna för individens rättig-
heter och skyldigheter, och enligt 18 § har var och en rätt att skaffa sig 
sin försörjning genom arbete, yrke eller näring som han eller hon valt 
fritt. 

Tjänsteinnehavarlagen planeras bli ändrad i samband med social- och 
hälsovårds- och landskapsreformen. I utkastet till regeringsproposition 
med förslag till lagstiftning för social- och hälsovårds- och landskapsre-
formen (nedan utkastet till regeringsproposition) föreslås det att tjänste-
innehavarlagen ska få en ny paragraf 5 a som möjliggör karensavtal. 

Enligt utkastet till regeringsproposition ska det i 1 mom. i den nya para-
grafen 5 a i tjänsteinnehavarlagen föreskrivas om möjligheten att ingå 
ett avtal (karensavtal) om en bestämd tid under vilken en tjänsteinne-
havares rätt att övergå till andra uppgifter begränsas villkorligt. Avtalet 
ska enligt 2 mom. ingås efter det att myndigheten har konstaterat att de 
kriterier som anges i bestämmelsen uppfylls.  

Ingående av karensavtal förutsätter enligt 2 mom. i den nya paragrafen 
att tjänsteinnehavaren i sitt tjänsteförhållande har tillgång till sådan in-
formation som är sekretessbelagd eller skyddas av bestämmelser som 
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i övrigt begränsar offentligheten och som på ett väsentligt sätt kan ut-
nyttjas hos en annan arbetsgivare eller vid närings- eller yrkesutövning 
eller någon annan motsvarande verksamhet för att skaffa sig själv eller 
någon annan fördel. Vid prövningen av om informationen på ett väsent-
ligt sätt kan utnyttjas för att skaffa sig själv eller någon annan fördel ska 
det bedömas om tjänsteinnehavaren kan utnyttja information om t.ex. 
konkurrerande företag eller förhållandena eller marknaden inom bran-
schen. Vid prövningen ska det också bedömas om tjänsteinnehavaren 
har information som företagen inom branschen i allmänhet inte har till-
gång till. Det väsentliga vid prövningen är vilken slags information 
tjänsteinnehavaren har tillgång till. Karensavtal omfattar de tjänsteinne-
havare som har tillgång till exempelvis känslig information eller informa-
tion med betydande ekonomiskt värde. 

Enligt 3 mom. i den nya paragrafen får karenstiden avtalas att omfatta 
högst tolv månader efter det att tjänsteförhållandet har upphört. När an-
ställningen har upphört ska till tjänsteinnehavaren betalas sådan ersätt-
ning för karenstiden som motsvarar den regelbundna lönen för arbets-
tid. Ersättningen föreslås bli betald i månadsposter. 

Enligt 3 mom. kan karensavtalet också innehålla en bestämmelse om 
avtalsvite, som föreslås få vara högst dubbelt så stort som den ersätt-
ning som betalas under karenstiden. Om det inte har avtalats om av-
talsvite, ska den eventuella skadeståndsskyldighet som följer av bry-
tandet av avtalet bestämmas i enlighet med skadeståndslagen. 

Enligt 4 mom. i den nya paragrafen ska en tjänsteinnehavare under på-
gående tjänsteförhållande och efter det att tjänsteförhållandet har upp-
hört under en bestämd tid som motsvarar den karenstid som avtalats i 
karensavtalet informera myndigheten om en övergång till en annan an-
ställning eller en annan uppgift eller om inledande av närings- eller yr-
kesutövning eller annan verksamhet. När myndigheten informerats om 
detta ska den i relation till de uppgifter som beskrivs i anmälan övervä-
ga om det är fråga om uppgifter där karenstiden träder i kraft. För att 
utreda behovet av en karenstid ska myndigheten föra ett samtal med 
tjänsteinnehavaren, och utifrån det bedöms behovet av en karenstid 
enligt karensavtalet. Om tjänsteinnehavaren inte i sina uppgifter kan ut-
nyttja den information som tjänsteinnehavaren fått eller om det inte an-
nars finns något behov av en karenstid med tanke på myndighetens 
verksamhet, kan myndigheten bestämma att karensavtalets villkor om 
en karenstid inte gäller. I detta fall är myndigheten inte heller skyldig att 
betala tjänsteinnehavaren ersättning för karenstid efter det att tjänste-
förhållandet har upphört. Tjänsteinnehavaren är då inte förhindrad att 
börja arbeta hos en ny arbetsgivare eller i andra uppgifter.   
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Karensavtalet binder enligt 4 mom. inte tjänsteinnehavaren om tjänste-
förhållandet har upphört av en orsak som beror på arbetsgivaren. 

Lagstiftning om befattningshavare

Befattningshavare har inte efter det att anställningsförhållandet har 
upphört sådana skyldigheter gentemot sin forna arbetsgivare som hän-
för sig till anställningsförhållandet, om inte något annat avtalats. Det i 3 
kap. 4 § i arbetsavtalslagen angivna förbudet mot att röja affärs- och yr-
keshemligheter upphör samtidigt som anställningsförhållandet. 

För stadens befattningshavare gäller emellertid tystnadsplikt med stöd 
av 23 § i offentlighetslagen efter det att anställningsförhållandet har 
upphört. Till tystnadsplikten hör ett förbud mot att röja sekretessbelag-
da uppgifter. Enligt 23 § 1 mom. får den som är anställd hos en myn-
dighet inte röja en handlings sekretessbelagda innehåll eller en uppgift 
som vore sekretessbelagd om den ingick i en handling, och inte heller 
någon annan omständighet som han har fått kännedom om i samband 
med sin verksamhet hos myndigheten och för vilken tystnadsplikt före-
skrivs genom lag. I 23 § 3 mom. ingår ett förbud mot att utnyttja uppgif-
ter, och detta gäller för stadens anställda också efter det att anställ-
ningsförhållandet har upphört. Enligt momentet får en anställd med 
tystnadsplikt inte använda sekretessbelagda uppgifter för att skaffa sig 
själv eller någon annan fördel eller för att skada någon annan. Bestäm-
melser om straff för brott mot tystnadsplikten ingår i 40 kap. 5 § i straff-
lagen. 

Med konkurrensförbudsavtal avses enligt 3 kap. 5 § 1 mom. i arbetsav-
talslagen ett avtal som begränsar en arbetstagares rätt att i fråga om 
ett arbete som ska börja sedan anställningsförhållandet upphört ingå 
ett arbetsavtal med en arbetsgivare som idkar verksamhet som konkur-
rerar med den först nämnda arbetsgivaren samt begränsar arbetstaga-
rens rätt att för egen räkning idka sådan verksamhet.

Ett konkurrensförbudsavtal kan enligt 3 kap. 5 § 1 mom. i arbetsav-
talslagen ingås endast av synnerligen vägande skäl som har samband 
med arbetsgivarens verksamhet eller med anställningsförhållandet. En-
ligt 2 mom. i samma paragraf ska vid bedömningen av om det finns 
synnerligen vägande skäl till ett konkurrensförbudsavtal bland annat 
beaktas arten av arbetsgivarens verksamhet och behovet av sådant 
skydd som beror på bevarande av affärs- eller yrkeshemligheter eller 
på specialutbildning som arbetsgivaren har ordnat för arbetstagaren 
samt arbetstagarens ställning och uppgifter. Ett konkurrensförbudsavtal 
som ingåtts utan synnerligen vägande skäl är ogiltigt i sin helhet. Det 
synnerligen vägande skälet ska finnas både när avtalet ingås och när 
avtalet åberopas.
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Följande är angivet i 3 kap. 5 § 3 mom. i arbetsavtalslagen: Ett konkur-
rensförbudsavtal får under högst sex månader begränsa arbetstaga-
rens rätt att ingå ett nytt arbetsavtal eller att utöva ett yrke. Tidsbe-
gränsningen får avtalas att gälla högst ett år, om det kan anses att ar-
betstagaren får en skälig ersättning för den bundenhet som konkur-
rensförbudsavtalet orsakar honom eller henne. I konkurrensförbudsav-
talet kan tas in en bestämmelse om avtalsvite som utdöms i stället för 
skadestånd och som högst får motsvara arbetstagarens lön för de sex 
månader som närmast föregår anställningsförhållandets upphörande.

Enligt 3 kap. 5 § 5 mom. i arbetsavtalslagen är ett konkurrensför-
budsavtal ogiltigt i den mån det strider mot vad som i lagen är bestämt 
om ett konkurrensförbudsavtals giltighetstid och om avtalsvitets maxi-
mibelopp. Bestämmelserna om maximal giltighet och maximalt avtalsvi-
te tillämpas inte på arbetstagare i ledande ställning. Med arbetstagare i 
ledande ställning avses enligt 4 mom. en arbetstagare som på basis av 
sina uppgifter och sin ställning anses leda ett företag, en sammanslut-
ning eller en stiftelse eller en självständig del av sådana eller anses in-
neha en självständig ställning som är direkt jämförbar med en sådan le-
dande uppgift. 

Enligt 3 kap. 5 § 4 mom. i arbetsavtalslagen binder ett konkurrensför-
budsavtal inte arbetstagaren, om anställningsförhållandet har upphört 
av skäl som beror på arbetsgivaren.

Lagstiftning om verkställande direktörer för aktiebolag

Verkställande direktören får i sitt arbete kännedom om bolagets alla af-
färshemligheter, och det kan i allmänhet avtalas om konkurrensförbud 
med verkställande direktörer.  

Verkställande direktören för ett aktiebolag står inte i arbetsavtalsförhål-
lande till bolaget. I och med att arbetsavtalslagen då inte tillämpas gäl-
ler de i lagen ingående bestämmelserna och begränsningarna rörande 
konkurrensförbud inte heller. Det allmänna kravet på skälighet begrän-
sar hur som helst villkoren om konkurrensförbud också i vd-avtal. Kon-
kurrensförbudet kan följaktligen inte gälla en obestämt lång tid eller va-
ra orimligt omfattande i fråga om tillämpningsområdet. Förbudet får inte 
heller strida mot konkurrenslagen.    

Jämförelse med lagstiftningen om statstjänstemän

På basis av 23 § i offentlighetslagen och 40 kap. 5 § i strafflagen är 
statstjänstemän liksom kommunala tjänsteinnehavare bundna av tyst-
nadsplikt och ett förbud mot att utnyttja uppgifter delvis också efter det 
att tjänsteförhållandet har upphört.
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Precis som i tjänsteinnehavarlagen saknas det i statstjänstemannala-
gen bestämmelser som gör det möjligt att med en anställd ingå ett ka-
rensavtal för tiden efter det att anställningsförhållandet har upphört.

Enligt 44 § i statstjänstemannalagen kan ett ämbetsverk med en tjäns-
teman ingå skriftligt avtal om tjänstemannens anställningsvillkor. Dess-
utom har finansministeriet utfärdat en anvisning om tjänstemäns av-
gång från statens tjänst. Enligt anvisningen ska ämbetsverken bedöma 
behovet av att ingå ett i statstjänstemannalagen avsett tjänsteavtal ock-
så om den lön som ska betalas under en särskilt avtalad karenstid efter 
det att tjänsteförhållandet har upphört.

Ämbetsverken ska enligt anvisningen bedöma behovet av att ingå ett 
avtal om anställningsvillkoren med de tjänstemän som arbetar med in-
formation som med tanke på statens intressen eller företagsverksam-
het är särskilt känslig. Det är då fråga om situationer där en tjänsteman 
vid övergången från statsförvaltningen till en annan uppgift kan utnyttja 
sådan information om t.ex. konkurrerande företag eller förhållandena 
eller marknaden inom branschen som tjänstemannen haft tillgång till på 
grund av sin tjänsteställning. Det är enligt anvisningen ovanligt att ett 
avtal av den nämnda typen ingås, och saken kan bli aktuell endast i 
fråga om ett fåtal tjänstemän.

I avtalet ska det avtalas om tjänstemannens lön under en karenstid. I 
gengäld åtar sig tjänstemannen att följa en karenstid, och under denna 
karenstid får tjänstemannen inte börja arbeta hos en ny arbetsgivare. 
Karenstiden får omfatta högst ett år. Ämbetsverket betalar tjänsteman-
nen lön under karenstiden.

Bestämmelser om karensavtal föreslås bli införda i statstjänstemanna-
lagen. Enligt regeringens proposition avses lagen om ändring av stats-
tjänstemannalagen träda i kraft 1.1.2017. Den föreslagna nya paragra-
fen och motiveringen i propositionen motsvarar i praktiken det som i ut-
kastet till regeringsproposition sägs om en ny paragraf i tjänsteinneha-
varlagen.  

Konkurrensförbuds- och karensavtal i stadskoncernen

Konkurrensförbudsavtal kan ingås med anställda i arbetsavtalsförhål-
lande om de förutsättningar som är angivna i arbetsavtalslagen upp-
fylls. Staden har inte ingått sådana avtal med anställda i ledande ställ-
ning eftersom den ansett att bl.a. tystnadsplikten i offentlighetslagen 
räcker till för att skydda stadens intressen. Dessutom medför ett kon-
kurrensförbudsavtal kostnader för staden eftersom arbetstagaren mås-
te få en skälig ersättning för den bundenhet som avtalet orsakar.
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Direktörsavtalsmodellen för dottersammanslutningarna inom stadskon-
cernen omfattar ett villkor om konkurrensförbud. Förbudet har i allmän-
het varat i 6–12 månader efter det att direktörsavtalet har gått ut. 
Stadskansliet utarbetar för närvarande en ny modell för direktörsavtal 
som ska ingås med verkställande direktörer för aktiebolag och en mo-
dell för arbetsavtal som ska ingås med verksamhetsledare för stiftelser. 
Villkor om konkurrensförbud ingår i modellerna.

Tjänsteinnehavarlagen gör det inte i dagens läge möjligt för staden att 
ingå karensavtal med tjänsteinnehavare. Högsta ledningen för förvalt-
ningarna och affärsverken, alltså verkscheferna, direktörerna för affärs-
verken och avdelningscheferna, är tjänsteinnehavare. Också efter or-
ganisationsreformen 1.6.2017 är ledarna tjänsteinnehavare.

Ett projekt som syftar till en ändring i tjänsteinnehavarlagen är emeller-
tid aktuellt. Närmare bestämt är det sannolikt att en paragraf om ka-
rensavtal införs. Paragrafen är tänkt att träda i kraft 1.1.2019. När den 
träder i kraft kan också staden ingå karensavtal med tjänsteinnehavare. 
Stadskansliet börjar då vidta de förberedande åtgärder som saken krä-
ver. 

Ett karensavtal som ingås med stöd av den nya paragrafen innebär inte 
att en karenstid automatiskt gäller när tjänsteförhållandet har upphört. 
En karenstid tillämpas i praktiken bara i det fall att staden bedömer att 
tjänsteinnehavarens nya uppgift kräver en sådan. Tjänsteinnehavaren 
får inte ersättning för en karenstid som inte tillämpas i praktiken. 

Staden behöver inte komma med ett initiativ till en sådan utveckling av 
lagstiftningen att tjänsteinnehavarlagen får bestämmelser om karens-
avtal eftersom ett projekt som syftar till en lagändring redan har inletts.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Päivi Rissanen, ledande arbetsmarknadsexpert, telefon: 310 29202

paivi.rissanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Modig Silvia, valtuustoaloite Kvsto 25.5.2016 asia 23

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
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Stadsfullmäktige 01.02.2017 § 63

HEL 2016-006227 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

18.01.2017 Bordlades

30.11.2016 Bordlades

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Päivi Rissanen, ledande arbetsmarknadsexpert, telefon: 310 29202

paivi.rissanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 981

HEL 2016-006227 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Silvia Modigin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Päivi Rissanen, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29202

paivi.rissanen(a)hel.fi
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§ 103
Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om förläng-
ning av uteserveringarnas öppettider

HEL 2016-006919 T 00 00 03

Beslut

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

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

 Staden håller på att inleda omfattande utredningsarbete i fråga 
om lindrigare öppettider för uteserveringar. Stadsfullmäktige 
förutsätter att det utreds om det är möjligt att ta upp utredning-
sarbetet i stadsfullmäktige före utgången av år 2017. (Sami 
Muttilainen)

  
 Stadsfullmäktige förutsätter att då utredningsgruppen tillsätts, 

utreds möjligheten att också ansluta sektorchefen i kultur- och 
fritidssektorn till gruppen, såsom det ursprungligen föreslås i 
motionen. (Sami Muttilainen)

Behandling

Ledamoten Sami Muttilainen understödd av ledamoten Jaana Pelko-
nen föreslog följande två hemställningsklämmar:

1. Staden håller på att inleda omfattande utredningsarbete i fråga 
om lindrigare öppettider för uteserveringar. Stadsfullmäktige fö-
rutsätter att det utreds om det är möjligt att ta upp utredningsar-
betet i stadsfullmäktige före utgången av år 2017.

2. Stadsfullmäktige förutsätter att då utredningsgruppen tillsätts, ut-
reds möjligheten att också ansluta sektorchefen i kultur- och fri-
tidssektorn till gruppen, såsom det ursprungligen föreslås i mo-
tionen.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.
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6 omröstningen

Ledamoten Sami Muttilainens första förslag till hemställningskläm JA, 
motsätter sig NEJ 

JA-förslag: Staden håller på att inleda omfattande utredningsarbete i 
fråga om lindrigare öppettider för uteserveringar. Stadsfullmäktige för-
utsätter att det utreds om det är möjligt att ta upp utredningsarbetet i 
stadsfullmäktige före utgången av år 2017.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 59
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Paavo 
Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Jussi Chy-
denius, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Veronica 
Hertzberg, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Seppo Kaner-
va, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso 
Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Terhi Koulumies, Tuuli 
Kousa, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, 
Pekka Majuri, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo 
Nieminen, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Jaana Pelko-
nen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, 
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, 
Jukka Relander, Laura Rissanen, Osmo Soininvaara, Johanna Sydän-
maa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, 
Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 2
Maija Anttila, Jukka Järvinen

Blanka: 20
Pentti Arajärvi, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Ville Ja-
lovaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Minerva Krohn, Timo Laaninen, 
Seija Muurinen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Sara Paavolainen, Terhi 
Peltokorpi, Wille Rydman, Tomi Sevander, Leo Stranius, Ulla-Marja Ur-
ho, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Frånvarande: 4
Harry Bogomoloff, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Nasima Razmyar

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Sami Muttilainens förslag till 
hemställningskläm.

7 omröstningen
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Ledamoten Sami Muttilainens andra förslag till hemställningskläm JA, 
motsätter sig NEJ 

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att då utredningsgruppen till-
sätts, utreds möjligheten att också ansluta sektorchefen i kultur- och fri-
tidssektorn till gruppen, såsom det ursprungligen föreslås i motionen.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 57
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Paavo 
Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Jussi Chy-
denius, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Ha-
mid, Veronica Hertzberg, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veroni-
ka Honkasalo, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Seppo Ka-
nerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, 
Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Heimo 
Laaksonen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami 
Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Maria 
Ohisalo, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, 
Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, 
Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Jukka Relander, Laura Rissanen, Os-
mo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Tuomo Valokai-
nen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Nej-röster: 2
Maija Anttila, Jukka Järvinen

Blanka: 22
Pentti Arajärvi, Mika Ebeling, Eero Heinäluoma, Nina Huru, Ville Jalo-
vaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, 
Timo Laaninen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Sari Mäki-
mattila, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Wille Rydman, Tomi Se-
vander, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren

Frånvarande: 4
Harry Bogomoloff, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Nasima Razmyar

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Sami Muttilainens förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Päivi Munther, asiantuntija, telefon: 310 64800

paivi.munther(a)hel.fi

Bilagor
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1 Valtuutettu Sami Muttilaisen valtuustoaloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sami Muttilainen och 34 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att tjänstemän i stadens ledning ska starta en utredning om möjlig-
heterna till en mindre strikt policy i fråga om uteserveringarnas öppetti-
der. Ett av de alternativ som bör beaktas är att staden följer Esbos och 
Vandas exempel och inför ett system där staden inte särskilt slår fast 
öppettiderna. Utredningen bör göras i samarbete med polisen, region-
förvaltningsverket, Valvira och helsingforsarna. Enligt vad staden har 
bestämt får uteserveringarna för närvarande vara öppna kl. 7–22.

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

Stadsstyrelsen hänvisar till utredningar som gjorts av stadskansliets 
näringslivsavdelning och meddelar att staden inleder en omfattande 
diskussion med olika myndigheter och påbörjar ett grundligt utrednings-
arbete tillsammans med dessa beträffande möjligheterna till en mindre 
strikt policy i fråga om uteserveringarnas öppettider i Helsingfors. 

Bakgrund

Ledamoten Kimmo Helistö och 17 andra ledamöter väckte 26.8.2009 
(ärende 44) en motion om öppettiderna på restaurangernas uteserve-
ringar. De föreslog då att öppettiderna skulle förlängas. Ledamoten He-
listös motion går ut på att Helsingfors ska livas upp i största allmänhet 
och har inte såsom ledamoten Muttilainens motion fokus på närings-
livspolitiken. 

Stadsfullmäktige behandlade ledamoten Kimmo Helistös motion 
25.11.2009 och återremitterade den då för ny beredning. Enligt svaret 
på motionen är det social- och hälsovårdens produkttillsynscentral eller 
länsstyrelsen i Södra Finlands län som på begäran beviljar utskänk-
ningstillstånd. Även om staden är den som hyr ut områden för uteser-
veringar kan den inte ensam påverka öppettiderna.
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Fastighetskontoret hade år 2006 frågat länsstyrelsen i Södra Finlands 
län, polisinrättningen, miljöcentralen och social- och hälsovårdens pro-
dukttillsynscentral vilka möjligheter det fanns att förlänga utskänknings-
tiden till kl. 23 på de uteserveringar i Helsingfors där utskänkningen fick 
pågå till kl. 22. Alla de tillfrågade var negativt inställda till en förlängning 
av öppettiden. Stadsstyrelsen ansåg att utredningen i saken var tillräck-
lig. 

Efter att fastighetsnämnden gett ett utlåtande behandlade stadsstyrel-
sen ledamoten Kimmo Helistös motion på nytt 15.11.2010. Stadsstyrel-
sen återremitterade också då ärendet för ny beredning och påpekade 
att den biträdde utlåtandet från fastighetsnämnden och att anvisningar-
na från år 2004 inte behövde ändras.

Stadsstyrelsen påpekade 15.11.2010 vidare att uppgiften att bevilja till-
stånd för uteserveringar skulle överföras från fastighetskontoret till 
byggnadskontoret 1.1.2011. Samtidigt uppmanade stadsstyrelsen 
byggnadskontoret att år 2011 utreda frågan om öppettider för uteserve-
ringar i samarbete med regionförvaltningsverket, miljöcentralen och po-
lisen. 

Följande hemställningskläm godkändes 2.3.2011: "Stadsfullmäktige 
förutsätter att byggnadskontoret år 2011 förelägger stadsstyrelsen en 
rapport om de utredningar som gjorts och de underhandlingar som förts 
med regionförvaltningsverket, miljöcentralen och polisinrättningen i 
Helsingfors om längre öppettider för uteserveringar." (Kimmo Helistö, 
rösterna 44–6)

Nämnden för allmänna arbeten gav ett utlåtande i saken 10.5.2011 och 
framhåller där att nämnden, även om det är den som hyr ut områden 
för uteserveringar, inte kan bestämma bindande villkor för utskänkning-
en, exempelvis klockslaget när serveringen måste upphöra. Villkoren 
bestäms av den kommunala hälsoskyddsmyndigheten, regionförvalt-
ningsverket och polisen. Nämnden för allmänna arbeten anser enligt 
utlåtandet att öppettiden mycket väl kan förlängas på lämpliga platser. 
Nämnden meddelar i utlåtandet att den har inlett underhandlingar med 
de berörda myndigheterna i syfte att få till stånd gemensamma rutiner 
våren 2011 och att den i enlighet med hemställningsklämmen kommer 
att förelägga stadsstyrelsen en rapport om hur underhandlingarna 
avancerat. 

Ledamoten Sami Muttilainens motion

Den aktuella motionen från ledamoten Sami Muttilainen om förlängning 
av uteserveringarnas öppettider handlar om just den ovan relaterade 
fråga som byggnadskontoret skulle utreda tillsammans med alla berör-
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da myndigheter och beträffande vilken en rapport om resultaten från ut-
redningen skulle föreläggas stadsstyrelsen år 2011. 

Stadskansliets näringslivsavdelning anser att en utredning fortfarande 
är aktuell, kanske ännu aktuellare än år 2011, och att byggnadskonto-
ret bör göra en sådan i samarbete med näringslivsavdelningen, på så 
sätt att saken gås igenom tillsammans med alla som har påverkans-
möjligheter, exempelvis med dem av stadens förvaltningar som kan ha 
beslutanderätt, med regionförvaltningsverket i Södra Finland och med 
polisen. Medan utredningen görs bör dessutom näringslivsorganisatio-
nerna höras ingående.  

Byggnadskontoret kom år 2013 med anvisningar om uteserveringar, 
och genom dessa överfördes ansvaret för öppettider till regionförvalt-
nings- och miljömyndigheterna. I övrigt innehåller anvisningarna 
stränga krav för uteserveringar. Även om ansvaret har överförts är av-
vikelser från de gällande öppettiderna inte möjliga.

Ledamoten Sami Muttilainens motivering till att anvisningarna om öp-
pettider för uteserveringar bör vara mindre strikta eller grannstädernas 
modell börja tillämpas strider inte mot den gällande fullmäktigestrategin 
och kan ur ett näringspolitiskt perspektiv i stort sett accepteras i bran-
schen. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Päivi Munther, asiantuntija, telefon: 310 64800

paivi.munther(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen valtuustoaloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Kaupunginkanslia, elinkeino-osasto

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 01.02.2017 § 64

HEL 2016-006919 T 00 00 03



Helsingfors stad Protokoll 3/2017 381 (523)
Stadsfullmäktige

Kj/14
15.02.2017

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

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

18.01.2017 Bordlades

30.11.2016 Bordlades

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Päivi Munther, asiantuntija, telefon: 310 64800

paivi.munther(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 21.11.2016 § 1037

HEL 2016-006919 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

14.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Päivi Munther, asiantuntija, puhelin: 310 64800

paivi.munther(a)hel.fi
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§ 104
Den av ledamoten René Hursti väckta motionen om uppmärksam-
mande av helsingforsare som fyller hundra under jubileumsåret Fin-
land 100 år

HEL 2016-006871 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten René Hursti väckta motionen vara slutligt behandlad.

Behandling

Ledamoten René Hursti understödd av ledamoten Mari Holopainen fö-
reslog att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till 
stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att det i Helsingfors ska 
säkerställas att de som har fyllt hundra år blir uppmärksammade och 
att det finns resurser för detta, till exempel så att personer på anstalter 
och sjukhus uppmärksammas med blommor, musikuppföranden och 
gemensamma kaffestunder och personer som bor hemma och som 
omfattas av hemvården med kaffeservering och blommor i samband 
med hemvårdsbesöken. 

8 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ 

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning  utgående från att 
det i Helsingfors ska säkerställas att de som har fyllt hundra år blir upp-
märksammade och att det finns resurser för detta, till exempel så att 
personer på anstalter och sjukhus uppmärksammas med blommor, mu-
sikuppföranden och gemensamma kaffestunder och personer som bor 
hemma och som omfattas av hemvården med kaffeservering och blom-
mor i samband med hemvårdsbesöken. 

Ja-röster: 33
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Laura Finne-Elonen, Eero Heinäluoma, Veronica 
Hertzberg, Fatbardhe Hetemaj, Nuutti Hyttinen, Jessica Karhu, Otso Ki-
vekäs, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Björn 
Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokor-
pi, Erkki Perälä, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, 
Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, 
Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Vil-
le Ylikahri
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Nej-röster: 24
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Yrjö 
Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina 
Huru, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Harri Lindell, 
Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muuri-
nen, Sari Mäkimattila, Maria Ohisalo, Sirpa Puhakka, Leo Stranius, Pil-
vi Torsti, Anna Vuorjoki

Blanka: 23
Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Vil-
le Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja 
Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, 
Pekka Majuri, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Jaana Pelkonen, Mika 
Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Ulla-
Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen

Frånvarande: 5
Harry Bogomoloff, Emma Kari, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Nasi-
ma Razmyar

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saila Machere, enhetschef, telefon: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Bilagor

1 Hursti René ym. valtuustoaloite Kvsto 8.6.2016 asia 19

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten René Hursti och 31 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att Helsingfors stad uppmärksammar personer som bor i Helsingfors 
och har fyllt hundra år på evenemangen för Finlands 100-årsjubileum.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadssty-
relsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 
ledamöter.
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Stadsstyrelsen hänvisar till näringslivsavdelningens utredningar och 
konstaterar att beaktandet som föreslås i motionen kan övervägas som 
en del av jubileumsevenemangen, men genomförandet kräver alloke-
ring av resurser.

Staden arrangerar den årliga Helsingforsdagen den 12 juni, det själv-
ständiga Finlands hundraårsjubileum till ära i två dagar, och det ter sig 
naturligt att placera uppmärksammandet som nämns i motionen i sam-
band med detta. Det här tvådagarsevenemanget behöver då extra fi-
nansiering. Helsingforsdagens innehåll koordineras av Helsingin Mark-
kinointi Oy.

Dessutom visar en utredning av Helsingfors stads faktacentral att be-
folkningsuppgifterna i befolkningsdatasystemet för Helsingfors stads 
kommunregister har anskaffats från Befolkningsregistercentralen och 
de har fåtts för skötande av stadens uppgifter. Befolkningsregistercen-
tralen kan likaså överlåta adressuppgifter endast om sådana personer 
som inte har förbjudit en vidareöverlåtelse.

Helsingfors social- och hälsovårdsverk har en möjlighet att få tillgång till 
en lista över 100-åriga helsingforsare. Det finns ändå begränsningar i 
fråga om användningen av den här listan.

Social- och hälsovårdsverkets lista över hundraåriga helsingforsare kan 
inte överlåtas till aktörer utanför stadens förvaltning, såsom till exempel 
Helsingin Markkinointi Oy. Med anledning av detta bör uppmärksam-
mandet som nämns i motionen ordnas i samverkan med social- och 
hälsovårdsverkets olika servicehelheter och servicedistrikt och om-
sorgs- och hemvårdsenheter till exempel så att personer på anstalter 
och sjukhus uppmärksammas med blommor, musikuppföranden och 
gemensamma kaffestunder och personer som bor hemma och omfat-
tas av hemvården i samband med hemvårdsbesöken.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saila Machere, enhetschef, telefon: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Bilagor

1 Hursti René ym. valtuustoaloite Kvsto 8.6.2016 asia 19

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom
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Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 01.02.2017 § 65

HEL 2016-006871 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

18.01.2017 Bordlades

30.11.2016 Bordlades

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saila Machere, enhetschef, telefon: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 983

HEL 2016-006871 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu René Hurstin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi
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§ 105
Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om ingripan-
de i arbetsplatsmobbning

HEL 2016-007250 T 00 00 03

Beslut

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

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjlighe-
terna att ingripa i arbetsplatsmobbning på det sätt som hör till 
saken. De många fallen av frånvaro från arbetsplatserna, i syn-
nerhet i hälsovårds- och barnavårdsbranscherna, berättar att 
den s.k. Helsingforsandan inte är god och det förekommer be-
visligen fortfarande arbetsplatsmobbning, fast ett antal broschy-
rer har tryckts upp. Arbetsplatsmobbningen medför kostnader 
och omätbart psykiskt illamående i arbetsgemenskaperna. (Tuo-
mo Valokainen)

Behandling

Ledamoten Tuomo Valokainen understödd av ledamoten Jape Lovén 
föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjlighe-
terna att ingripa i arbetsplatsmobbning på det sätt som hör till 
saken. De många fallen av frånvaro från arbetsplatserna, i syn-
nerhet i hälsovårds- och barnavårdsbranscherna, berättar att 
den s.k. Helsingforsandan inte är god och det förekommer be-
visligen fortfarande arbetsplatsmobbning, fast ett antal broschy-
rer har tryckts upp. Arbetsplatsmobbningen medför kostnader 
och omätbart psykiskt illamående i arbetsgemenskaperna.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

9 omröstningen

Ledamoten Tuomo Valokainens förslag till hemställningskläm JA, mot-
sätter sig NEJ 
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JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möj-
ligheterna att ingripa i arbetsplatsmobbning på det sätt som hör till sa-
ken. De många fallen av frånvaro från arbetsplatserna, i synnerhet i 
hälsovårds- och barnavårdsbranscherna, berättar att den s.k. Helsing-
forsandan inte är god och det förekommer bevisligen fortfarande ar-
betsplatsmobbning, fast ett antal broschyrer har tryckts upp. Arbets-
platsmobbningen medför kostnader och omätbart psykiskt illamående i 
arbetsgemenskaperna.

NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 53
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebe-
ling, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluo-
ma, Veronica Hertzberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene 
Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Juk-
ka Järvinen, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa 
Korkkula, Tuuli Kousa, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia 
Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, 
Jarmo Nieminen, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Erk-
ki Perälä, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Jukka 
Relander, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin 
Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Ve-
sikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Blanka: 25
Hennariikka Andersson, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Seppo Ka-
nerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koski-
nen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laani-
nen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Jaana Pelkonen, 
Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, 
Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Vil-
le Ylikahri

Frånvarande: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Emma Kari, Lasse Männistö, 
Osku Pajamäki, Nasima Razmyar, Ulla-Marja Urho

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Tuomo Valokainens förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Asta Enroos, enhetschef, arbetsgivarpolitik, telefon: 310 36420
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asta.enroos(a)hel.fi

Bilagor

1 Valokainen Tuomo ym. valtuustoaloite Kvsto 15.6.2016 asia 13

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Tuomo Valokainen och 19 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att staden ska utreda möjligheterna att på ett konstruktivt sätt 
ingripa i fall där en anställd blir mobbad – målet är att ingen ska behöva 
bli utsatt för arbetsplatsmobbning.  

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 betonar att staden har noll-
tolerans när det gäller mobbning. Staden har redan länge arbetat med 
att förebygga osakligt bemötande inom organisationen som helhet och 
med att ge sitt stöd när mobbningsfall på arbetsplatser ska klaras upp 
och förlikning ske. Arbetet kommer att fortsätta, och situationen kom-
mer att bli bättre om det görs gemensamma ansträngningar. 

Staden vill att de anställda ska ha en trygg och sund arbetsmiljö. Alla 
chefer och alla andra anställda bör veta hur de ska förfara vid osakligt 
bemötande och trakasserier. Det är verkschefen på en förvaltning eller 
ett affärsverk som ansvarar för att fallet blir uppklarat och avgjort.

De arbetshälsoenkäter som genomfördes t.o.m. år 2013 visar att sta-
dens arbetsgemenskaper fungerar bra även om det är ett faktum att 
skillnader i synsätt och olika konflikter förekommer på alla arbetsplat-
ser. 

Staden är en av de första kommunala arbetsgivare som utarbetade för-
hållningsregler som skulle följas vid psykiskt våld, mobbning och diskri-
minering – detta skedde år 1999. Förhållningsreglerna reviderades år 
2012 när en handbok om sämja och förlikning utarbetades (Helsingin 
hengessä – sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen). Handboken har 
fått stor spridning och tryckts i 13 000 exemplar åren 2012–2016. Sta-
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dens alla arbetsgemenskaper kan antas ha tillgång till en reviderad 
handbok. Handboken kan också läsas på stadens intranät.

Ett av målen i stadens verksamhetsprogram för arbetshälsa 2014–
2017 är att ledningen ska se till att cheferna känner modellen rörande 
osakligt bemötande i den ovannämnda handboken och agerar i enlig-
het med den. Ett annat mål är att arbetsgemenskaperna årligen ska gå 
igenom handboken under ledning av chefen. 

Både i handboken och på den sida på intranätet som handlar om osak-
ligt bemötande och trakasserier finns mycket information om vad som 
ska göras när en anställd upplever sig bli mobbad, upptäcker mobbning 
eller blir beskylld för mobbning. Där framgår också var stöd kan fås när 
saken ska klaras upp på arbetsplatsen: arbetarskyddsfullmäktige och -
chefer, förtroendemän, företagshälsan, personalchefer och -experter 
vid förvaltningar och affärsverk och regionförvaltningsverkets ansvars-
område arbetarskyddet, som är arbetarskyddsmyndighet. 

De senaste åren har det för staden som helhet och för de enskilda för-
valtningarna gjorts mycket för att minska osakligt bemötande och tra-
kasserier. Frågan om upplevd mobbning och upplevda trakasserier på 
arbetsplatsen undersöktes år 2014 genom enkäten Kommun10. I 
Helsingfors hade 16 % av svararna upplevt sig bli mobbade, i andra 
kommuner (bl.a. Esbo, Vanda, Åbo och Tammerfors) 15 %. Det var 
första gången som frågor om mobbning ställdes i en enkät i Helsing-
fors, och svaren tyder eventuellt på uppdämda känslor. Tidpunkten för 
mobbningen var inte tydligt begränsad till år 2014. De flesta av förvalt-
ningarna och affärsverken reagerade på enkätresultaten genom att vid-
ta olika utvecklingsåtgärder. Resultaten av åtgärderna kommer fram i 
den nya enkäten hösten 2016. Tack vare att Kommun10 genomförs 
vartannat år kan förvaltningarna och affärsverken regelbundet följa ut-
vecklingen – den går förhoppningsvis i rätt riktning. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Asta Enroos, enhetschef, arbetsgivarpolitik, telefon: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Bilagor

1 Valokainen Tuomo ym. valtuustoaloite Kvsto 15.6.2016 asia 13

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 01.02.2017 § 66

HEL 2016-007250 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

18.01.2017 Bordlades

30.11.2016 Bordlades

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Asta Enroos, enhetschef, arbetsgivarpolitik, telefon: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 984

HEL 2016-007250 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi
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§ 106
Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om förlängd 
tid i bullertillstånden för musik- och kulturevenemang

HEL 2015-000526 T 00 00 03

Beslut

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Muttilainen Sami valtuustoaloite Kvsto 14.1.2015 asia 24
2 Ulkoilmakonserttien vaikutukset -asukaskysely 2015.pdf

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sami Muttilainen och 23 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att spelningen vid utomhuskonserter i anslutning till musik- och kul-
turevenemang i Helsingfors ska få sluta senare än vad som nu är tillå-
tet, närmare bestämt pågå till kl. 23.00 söndag–torsdag och till kl. 24.00 
fredag–lördag.

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

Förfarande vid anmälan om buller

På basis av 118 § i miljöskyddslagen (527/2014) ska arrangörer göra 
en skriftlig anmälan (en bulleranmälan) till miljövårdsmyndigheten om 
tillställningar som orsakar buller, om bullret kan antas bli speciellt stö-
rande. Här avses exempelvis konserter och andra utomhusevenemang 
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där musik som kräver ljudåtergivning framförs. Enligt 122 § ska miljö-
vårdsmyndigheten med anledning av en anmälan meddela ett beslut. 
Beslutet ska vid behov förenas med villkor om förebyggande av störan-
de buller. Villkoren kan gälla exempelvis sluttider, tillåtna bullernivåer 
och bullermätningar. Bullerövervakningen under evenemang baserar 
sig på miljöskyddslagen och på miljöskyddsföreskrifter utfärdade med 
stöd av miljöskyddslagen och godkända av stadsfullmäktige.

Miljöcentralen tillämpar i fråga om tidsgränsen för tillfälliga evenemang 
som orsakar speciellt störande buller den huvudregeln att flera dagar 
långa utomhusevenemang ska sluta senast kl. 22.00. Att natten anses 
börja vid detta klockslag baserar sig på statsrådets beslut om riktvär-
den för bullernivå (993/1992) och social- och hälsovårdsministeriets 
förordning om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrym-
men samt om kompetenskrav för utomstående sakkunniga (545/2015). 
Innan förordningen utfärdades var det social- och hälsovårdsministeri-
ets anvisningar om boendehälsa (2003:1) som följdes. Klockslaget 
22.00 motiveras bl.a. med att hänsyn måste tas till behovet av sömn 
och vila. Endagsevenemang får pågå till kl. 23.00. Efter en helhetspröv-
ning har ett senare klockslag tillåtits för en enskild evenemangsplats 
med anledning av att det varit fråga om tillfälligt buller. Det väsentliga 
är att oskälig olägenhet förebyggs.

Vissa avvikelser från huvudregeln har förekommit efter prövning utifrån 
platsen för evenemanget. I allmänhet har bara en avvikelse per plats 
tillåtits. Tack vare detta har grannskapet inte utsatts för alltför mycket 
störande buller. Sluttiderna för konserter är i de andra nordiska länder-
na och på kontinenten i stort sett desamma som i Helsingfors. Enligt 
klagomål som miljöcentralen fått upplevs musikbuller mycket mer stö-
rande efter kl. 22.00.

Enligt miljöcentralen görs det i Helsingfors med anledning av kraven i 
118 § i miljöskyddslagen årligen ca 200 bulleranmälningar rörande 
verksamhet som orsakar speciellt störande buller. Ungefär en tredjedel 
gäller evenemang och två tredjedelar byggarbeten. Syftet med anmäl-
ningsförfarandet i miljöskyddslagen är att förebygga oskälig olägenhet 
för de boende. Villkoren i det beslut som fattas med anledning av en 
anmälan kan gälla sluttider, tillåtna bullernivåer, information till de bo-
ende och bullermätningar. Sluttiden är det som mest påverkar hur pass 
störande bullret upplevs. Beslutet har varit positivt för alla evenemang. 
Sluttiden har mycket sällan begränsats. När detta förekommit har det 
varit fråga om ett flerdagarsevenemang med utomhuskonserter som 
planerats sluta sent på natten.

Betänkande från en bullerarbetsgrupp och koncept för evenemangsplatser
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Stadsdirektören tillsatte en bullerarbetsgrupp 28.11.2012, och denna 
utredde hurdana bullergränserna varit vid utomhuskonserter i Helsing-
fors, vid hur många konserter som bullergränserna i miljöskyddsföre-
skrifterna överskridits och hur längre överskridningarna varat. Arbets-
gruppen utredde också hur konkurrerande städer förfarit i bullerfrågor. 
Den fick sitt betänkande klart 27.5.2013.

Enligt arbetsgruppens betänkande upplevs miljöcentralens gränser för 
bullernivån inte som negativa för verksamheten. Problemet är tidsgrän-
serna och det faktum att dessa bestäms efter prövning och är oförut-
sägbara för aktörerna och att beslutsfattandet ofta sker alltför sent.

Arbetsgruppen påpekar i betänkandet att de bulleralstrande evene-
mang som arrangerades sommaren 2012 var jämnt utspridda över hela 
Helsingfors och att det åren 2011–2012 förekom fyra konserter där vill-
koren i bullerbeslutet inte följdes. Bullernivån överskreds inte i ett enda 
fall utan konserterna drog ut på tiden av orsaker som inte hade att göra 
med arrangörerna. Det var då fråga om en halv till en timme. De sex 
största städerna (Helsingfors, Esbo, Vanda, Åbo, Tammerfors och 
Uleåborg) har försökt hitta gemensamma bra modeller för hur bullerfrå-
gorna ska samordnas, men de har hittills inte lyckats.

Stadsdirektören beslutade 16.4.2014 utifrån arbetsgruppens betänkan-
de uppmana stadskansliets näringslivsavdelning att i enlighet med sta-
dens strategiprogram 2013–2016 utarbeta ett koncept för evenemangs-
platser, inklusive rekommendationer om buller- och tidsgränser. Avdel-
ningen uppmanades också att tillsammans med miljöcentralen utarbeta 
ett förslag till rekommendationer om alternativa flexibla tidsgränser som 
en del av konceptet för evenemangsplatser. Utgångspunkten var att ut-
omhuskonserter ska få sluta kl. 23.00 söndag–torsdag och kl. 24.00 
fredag–lördag och att endagsevenemang ska få sluta kl. 24.00. Kon-
ceptarbetet har inletts.

Hur motionsärendet beretts

Stadsstyrelsen återremitterade 11.5.2015 ärendet för ny beredning och 
bestämde då att staden skulle inleda en dialog med staten och därvid 
rekommendera att nattetid i Helsingfors i fortsättningen ska definieras 
så att natten börjar kl. 23.00 söndag–torsdag och kl. 24.00 fredag–lör-
dag och slutar kl. 7.00. Vid ett möte som ordnades var staten företrädd 
av miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet och staden av 
stadskansliets näringslivsavdelning och förvaltningsavdelning, miljö-
centralen och kulturcentralen. Enligt miljöministeriet är det främst fråga 
om hur oskälig olägenhet (speciellt störande buller i 118 § i miljö-
skyddslagen) ska tolkas. I bakgrunden finns lagen angående vissa 
grannelagsförhållanden (26/1920), särskilt 17 §, där följande ingår: "Vid 
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bedömning av hur oskäligt besväret är skall beaktas de lokala förhål-
landena, hur vanligt besväret är i övrigt, hur kraftigt och varaktigt be-
sväret är, den tidpunkt då besväret uppstod samt andra motsvarande 
omständigheter." I sista hand är det domstolen som prövar hur oskälig 
en olägenhet är. I rättspraxis korrelerar antalet överklaganden med 
oskälighet. Det grundläggande problemet vid konserter är lågfrekvens-
buller. Tekniska metoder för att eliminera en olägenhet har använts 
bl.a. i fönsterkonstruktioner i hamnområden, men detta är lämpligt när 
det gäller en mer permanent olägenhet, inte enskilda evenemang av 
engångskaraktär. Den upplevda olägenheten korrelerar med tiden, 
med andra ord upplevs ett bulleralstrande evenemang som mer och 
mer störande ju senare det pågår. 

Vad social- och hälsovårdsväsendet beträffar är det främst fråga om en 
hälso- och hälsoskyddsangelägenhet. Det är den kommunala hälso-
skyddsmyndigheten som träffar avgörandena i saken. I bakgrunden 
finns social- och hälsovårdsministeriets förordning om sanitära förhål-
landen i bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav 
för utomstående sakkunniga (545/2015). Följande ingår i 3 §: "En sani-
tär olägenhet ska bedömas som en helhet så att exponeringens sanno-
likhet, eventuell upprepad exponering, exponeringens varaktighet, möj-
ligheterna att undvika exponering eller avhjälpa olägenheten samt för-
hållanden som orsakas av avhjälpandet och andra motsvarande fakto-
rer beaktas vid tillämpningen av exponeringens åtgärdsgräns." Följan-
de är angivet i 12 § 1 mom.: "När de sanitära förhållandena i bostäder 
och andra vistelseutrymmen verifieras ska åtgärdsgränserna enligt ta-
bell 1 i bilaga 2 tillämpas på ekvivalentnivån för buller inomhus dag- 
och nattetid." Vidare är följande angivet i 12 § 3 mom.: "Vid musikbuller 
nattetid (kl. 22–7) eller annat motsvarande buller som eventuellt orsa-
kar sömnstörningar och som tydligt kan urskiljas från bakgrundsbullret, 
får musikbuller nattetid (kl. 22–7) inte överskrida 25 dB mätt som ekvi-
valentnivå LAeq, 1h under en timme i sådana utrymmen som är avsed-
da att sova i." Med annat motsvarande buller som eventuellt orsakar 
sömnstörningar avses en bullerolägenhet som avviker från det normala 
och gör det svårt att somna. Det kan vara fråga om buller med informa-
tiva element från en biograf eller sådant buller från ett vindkraftverk 
som inte är smalbandigt eller av impulskaraktär men som med tanke på 
upplevelsen av bullret och de skadliga verkningarna av detta bedöms 
vara lika skadligt. Det främsta kriteriet för tillämpning av en åtgärds-
gräns är att det störande bullret tydligt kan urskiljas från bakgrundsbull-
ret, med andra ord att kontinuerligt godtagbart bakgrundsbuller inte täc-
ker det helt och hållet. Definitionen på nattetid i förordningen (kl. 22–7) 
tillämpas på allt buller, alltså också på musikbuller och annat motsva-
rande buller och på buller från teknisk utrustning.
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Definitionen på nattetid i miljöskyddslagstiftningen är inte viktig i sig, ut-
an det väsentliga är om olägenheten är skälig, vilket bedöms med fo-
kus på den som orsakas olägenhet. Följande ingår i förordningen 
545/2015: "En sanitär olägenhet ska bedömas som en helhet så att ex-
poneringens sannolikhet, eventuell upprepad exponering, exponering-
ens varaktighet, möjligheterna att undvika exponering eller avhjälpa 
olägenheten samt förhållanden som orsakas av avhjälpandet och and-
ra motsvarande faktorer beaktas vid tillämpningen av exponeringens 
åtgärdsgräns." De i förordningen angivna begränsningarna för buller 
nattetid (kl. 22–7) gäller inte bara musikbuller och annat motsvarande 
buller som eventuellt orsakar sömnstörningar utan också buller från 
teknisk utrustning.

När ärendet beretts så här långt underrättades stadsstyrelsen om sa-
ken.

Olika aktörer inom stadens organisation försöker som en åtgärd för att 
lösa problemet hitta sådana lösningar och spelregler för evenemang 
som tillfredsställer både arrangörerna och de boende. Avsikten är att 
ett koncept för evenemangsplatser ska fås till stånd genom en behovs-
utredning. Utredningen ska omfatta nuvarande evenemangsplatser 
som används för lite och tas ur bruk och nya behövliga platser. Rutiner-
na vid uthyrning av evenemangsplatser förenhetligas och samordnas 
(tider/platser). Miljöcentralen utarbetar förhandsanvisningar för arran-
görer och sådana som hyr ut evenemangsområden. Åtgärderna vidtas i 
god tid före sommaren 2016. Arbetet på konceptet inleds genom en bo-
endeenkät med frågor om hur konserter påverkar dem som bor nära 
evenemangsområdena. 

Boendeenkät

Hösten 2015 genomfördes en enkät med frågor om hurdana erfarenhe-
ter de boende hade av utomhuskonserter nära bostadsområdet och om 
hur de allmänt taget ställde sig till utomhuskonserter. De boende tillfrå-
gades också om när och hur ofta de kan acceptera konserter och vid 
vilket klockslag konserterna bör sluta. Enkäten gäller fem områden där 
utomhuskonserter arrangerades sommaren 2015: Olympiastadion, Kaj-
saniemi, Södervik, partitorget–Slakthuset och Byholmen. Enkätområde-
na omfattar de bostäder i närheten av respektive evenemangsområden 
som är belägna i väderstreck där bullret kan sprida sig fritt. Svararna 
företräder boende som antas bli mer störda av utomhuskonserter än 
helsingforsarna i genomsnitt. Samplet bestod av sammanlagt 4 921 
personer. Enkäten besvarades av 1 837 personer, vilket motsvarar 
37,3 %.  
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Största delen av svararna är positivt inställda till utomhuskonserter i 
närområdet och anser att konserterna påverkar Helsingfors i stort och 
svararnas boendemiljö på ett positivt sätt. Inte mindre än 85 % är helt 
eller delvis av den åsikten att utomhuskonserter livar upp deras stads-
del, 80 % är helt eller delvis av den åsikten att konserterna förbättrar 
Helsingfors rykte, och 71 % anser att konserterna förbättrar stadsde-
lens rykte. Att konserter arrangeras anses dessutom vara bra för sta-
den, handeln och servicen ekonomiskt sett.  

Bullret upplevs som mycket besvärande av 17 % av svararna. Andelen 
är störst i fråga om Byholmen och Kajsaniemi, 25 % respektive 20 %, 
och minst i fråga om partitorget–Slakthuset, 7 %.

Lämpliga sluttider för konserter

Svararna ombads att ta ställning till en lämplig sluttid för utomhuskon-
serter, dels beträffande fredags- och lördagskvällar, dels beträffande 
andra kvällar under veckan. Ca 85 % godkänner att konserter pågår till 
kl. 23.00 och ca 66 % att konserter pågår till kl. 24.00 fredag–lördag. 
Söndag–torsdag får konserter pågå till kl. 22.00 enligt 89 % av svarar-
na och till kl. 23.00 enligt 64 %. De som bor i bostäder där buller från 
konserter hörs trots att fönstren och balkongdörren är stängda önskar 
en tidigare sluttid än de som bor i bostäder där bullret inte hörs alls el-
ler bara när fönstren och balkongdörren är öppna. 

De föreslagna sluttiderna varierar dessutom vad evenemangsplatserna 
beträffar. Svararna önskar att konserterna i Kajsaniemi slutar tidigare 
än vid det genomsnittliga klockslaget och godkänner å andra sidan att 
konserterna på partitorget–Slakthuset och i Södervik slutar något sena-
re. Svararnas ålder inverkar också på vilken sluttid som anses vara 
lämplig. Unga accepterar att konserter slutar senare än vad medelål-
ders och äldre gör. Vilka sluttider svararna föredrar har vidare att göra 
med deras livssituation. Jämfört med andra grupper önskar pensionä-
rer och familjelediga att konserterna slutar tidigare. 

Lämpligt antal konserter

Svararna ombads att uppge hur ofta de anser att konserter kan arran-
geras om de slutar vid det i föregående svar valda klockslaget. Majori-
teten, 62 %, anser att konserterna kan vara fler under sommarsäsong-
en maj–september. Inställningen till en ökning är mest positiv i fråga 
om Olympiastadion och mest negativ i fråga om Byholmen. Allra mest 
negativt inställda är de som bor i bostäder där buller från konserter 
hörs trots att fönstren och balkongdörren är stängda och de som upple-
ver att de är mycket känsliga för buller. Många anser att konserter kan 
arrangeras vartannat veckoslut eller en gång i månaden. Ganska 
många accepterar konserter varje veckoslut. Siffrorna för konserter ett 
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veckoslut i månaden är 30 %, två veckoslut i månaden 33 % och varje 
veckoslut 18 %. Med andra ord kan 81 % tänka sig konserter ett vecko-
slut i månaden och ungefär hälften två veckoslut i månaden. 

Evenemang och buller sommaren 2016

Sommaren 2016 arrangerades 11 stora evenemang med utomhuskon-
serter som slutade efter kl. 22.00. Evenemangsdagarna var samman-
lagt 17 till antalet. Utöver stora utomhusevenemang arrangeras det i 
Helsingfors årligen ca 60 mindre evenemang som kräver bulleranmälan 
och som slutar senast kl. 22.00. Sommaren 2016 var det flest konserter 
i Södervik och Kajsaniemi. En del av evenemangen i Kajsaniemi skulle 
troligen ha förlagts till Olympiastadion om den inte varit under ombygg-
nad. Konserter som slutade sent arrangerades också på Byholmen och 
i partitorgsområdet. Inga konserter förlades till Sandudd och Brunns-
parken.

Nya riktlinjer rörande sluttider för konserter

Våren 2016 införde miljöcentralen nya riktlinjer rörande sluttider för 
konserter på evenemangsplatser, och stadsstyrelsen underrättades om 
dessa. Riktlinjerna baserar sig på en boendeenkät från hösten 2015 
riktad till dem som bor nära evenemangsplatser och därför är mest ut-
satta för buller från konserter. Enkätsvaren visar att största delen av de 
boende anser det vara lämpligt att utomhuskonserter slutar kl. 23.00 
söndag–torsdag och kl. 24.00 fredag–lördag förutsatt att det arrangeras 
konserter högst en gång i månaden.

I miljöcentralens riktlinjer från januari 2016 är det maximala antalet da-
gar med evenemang som slutar kl. 23.00 eller kl. 24.00 angivet för de 
mest använda evenemangsplatserna. Enkätsvaren och faktorer för-
knippade med lägena är beaktade i riktlinjerna. 

Riktlinjer rörande sluttider för utomhuskonserter 
(Evenemangsdagar som slutar efter kl. 22.00, per år) 

 Söder-
vik

Partitor-
get/Slakt-
huset

Byhol-
men

Kajsa-
niemi

Sandudd Brunns-
parken

       
Sluttid 
kl. 1.00 fre-
dag-lördag

2 0 0 0 0 0

Sluttid 
kl. 24.00

3 2 2 3 2 3

Sluttid 4 2 2 4 2 4
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kl. 23.00

Alla evenemang kräver en bulleranmälan.

Bulleranmälningar för evenemang på andra platser än de ovannämnda 
behandlas individuellt.

Evenemang kan efter prövning få sluta senare på alla evenemangsplat-
ser också på nyårsafton, valborgsmässoafton, Helsingforsdagen, mid-
sommarafton och Konstens natt.

Riktlinjerna gäller tills vidare och uppdateras vid behov.

Miljöcentralen har i samarbete med stadskansliet gett dem som hyr ut 
evenemangsplatser sådana anvisningar att de när de beslutar om ut-
hyrning ska prioritera evenemang som får sluta senare på basis av de 
nya riktlinjerna. När miljöcentralen bereder beslut med anledning av 
bulleranmälningar ligger fokus på de prioriterade evenemangen. I övrigt 
behandlar miljöcentralen anmälningar i den ordning de kommit in. Tan-
ken är att konserterna ska planeras så att olika konserter stör olika om-
råden.   

Klagomål över konserter som slutat efter kl. 22.00

Bullret från sena konserter gjorde sommaren 2016 att klagomål kom in 
291 gånger. Antalet var 436 sommaren 2015.

Evene-
mangsplats

Evenemang 2013 2014 2015 2016

Byholmen Weekend 157 46 345 223
Södervik Flow 7 12 90 43
 We love 90´s  0 0 0
 Tuska  1 0 0
 Iskelmä Helsinki   0 0
Kajsaniemi 5 konserter (2013-2015) 2 0 1  
 Queen+Adam Lambert    8
 Rockin´ Hellsinki    1
 Monsters of Rock    8
Partitorget-
Slakthuset

Visio    6

 Sideways    2
Olympiasta-
dion

5 konserter 0 0 0 -
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 Sammanlagt 166 66 436 291

Klagomålen gäller huvudsakligen ljudstyrka, basljud, sen sluttid, infor-
mationsbrist och stor ljudspridning. Weekend har upplevts störande 
runt om i östra Helsingfors (Hertonäs, Hertonäs strand, Brändö, Kas-
berget, Östra centrum, Marudd, Degerö, Nordsjö, Gårdsbacka, Kvarn-
bäcken). Det som folk klagat mest på är att basljuden fortplantat sig än-
da in i bostäderna. Att bullriga konserter koncentrerats till evenemangs-
platser nära varandra och arrangerats tätt på varandra i augusti har 
också påtalats.

Erfarenheter av riktlinjerna rörande sluttider för konserter

Besluten med anledning av bulleranmälningar kunde våren 2016 fattas 
tidigare än förut eftersom riktlinjerna rörande sluttider för konserter var 
klara. Det gick bra att bestämma sluttider eftersom de som hyr ut områ-
den hade prioriterat evenemang som får sluta senare. Dessutom kunde 
informationen om besluten ges tidigare och på ett mer komprimerat sätt 
än de föregående åren. 

Folk klagade sommaren 2016 mindre på bullret från de evenemang 
som väckte mest irritation sommaren 2015 (Weekend, Flow), men des-
sa upplevdes fortfarande som mycket mer störande än andra evene-
mang. Klagomål har framförts allra mest över bullret från Weekend, 
345 gånger år 2015 och 223 gånger år 2015.  

Vad de andra evenemangsplatserna beträffar kom det in klagomål 
mindre än 10 gånger per evenemang. Bullret från evenemang som slu-
tade senast kl. 22.00 upplevdes som störande ett fåtal gånger. 

Alla konserter slutade när de skulle göra det enligt besluten med anled-
ning av bulleranmälningarna. I fråga om en av konserterna skötte ar-
rangören inte informationen i enlighet med villkoren, och vid tre konser-
ter överskreds bullergränsen.

Fyra större konserter med senare sluttid och ett tjugotal liveframträdan-
den utöver bakgrundsmusik arrangerades sommaren 2016 i det nya re-
staurangområdet i Ärtholmsstranden. Beträffande restaurangbullret ha-
de det fattats ett beslut i enlighet med hälsoskyddslagen och beträffan-
de liveframträdandena och de större konserterna ett beslut med anled-
ning av bulleranmälningar i enlighet med miljöskyddslagen. Klagomål 
över musikbuller kom in sammanlagt ca 60 gånger under sommarens 
lopp.

Restaurangverksamhet bedrivs och veckoevenemag och stora utom-
huskonserter arrangeras i partitorgsområdet. Klagomål över buller har 
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kommit in sammanlagt 9 gånger. Både konserter och övrig verksamhet 
har upplevts som störande.

Kallio Block Party har föranlett klagomål över både buller och ned-
skräpning, och konserterna i festspelstältet har 2 gånger föranlett kla-
gomål över buller.

Några gånger har folk också klagat på evenemang som inte krävt bulle-
ranmälan: Medborgarparken, Rantakesä. 

Miljöcentralen och stadskansliets näringslivsavdelning anser att riktlin-
jerna rörande sluttider för konserter fungerade mycket bra sommaren 
2016. Sluttiderna gick lätt att komma överens om, och de som hyr ut 
områden prioriterade evenemang. Enligt näringslivsavdelningen är eve-
nemangsarrangörerna synnerligen nöjda med de förlängda tiderna, 
särskilt för att den ekonomiska betydelsen är stor.

Slutsatser inför sommaren 2017

Avsikten är att riktlinjerna från vintern 2016 rörande sluttider för konser-
ter ska tillämpas också år 2017 och att situationen ska gås igenom ef-
ter sommaren. 

I besluten med anledning av bulleranmälningar anges att evene-
mangsarrangörerna är skyldiga att inför konserter informera de boende 
i ett större omgivande område än tidigare för att dessa bättre ska kun-
na förbereda sig för eventuella störningar. Arrangörerna ska sedan 
sommaren 2016 också informera invånarföreningarna. Dessutom ger 
miljöcentralen härefter på sin webbplats mer information om beslut 
med anledning av bulleranmälningar och om riktlinjerna rörande slutti-
der för konserter.

Informationen bör utvecklas och ökas ytterligare eftersom mest klago-
mål över buller kommer från boende i områden där ingen information 
ges om evenemangen. Stadens egen roll bör bli större i sammanhang-
et. Behövliga åtgärder för att utveckla kommunikationen bör slås fast i 
det interna samarbetet mellan de berörda bland stadens förvaltningar.

För att evenemangsprocessen ska vara smidig och riktlinjerna rörande 
sluttider för konserter fungera är det också i fortsättningen viktigt att de 
som har uthyrning till uppgift hyr ut områden för konserter som får sluta 
senare enligt vad staden bestämt om prioritering och att de gör detta i 
samarbete med stadskansliet.

Koncept för evenemangsplatser

Syftet med det pågående arbetet på ett koncept för evenemangsplatser 
är att förbättra tjänsterna för evenemangsarrangörer. Avsikten är att 
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skapa gemensamma spelregler, kort för evenemangsplatserna med 
anvisningar från sådana som har med saken att göra. Hur evenemang 
ska arrangeras och vart de ska förläggas är tänkt att samordnas bättre 
för att evenemang ska vara möjliga och störningar från dem förebyg-
gas. Informationen effektiviseras och förbättras eftersom förhandsinfor-
mation har stor betydelse för hur störningar upplevs. Det blir extra 
många evenemang år 2017 i och med självständighetsjubileet, vilket 
betyder att också informationen om evenemang blir extra omfattande.  

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Muttilainen Sami valtuustoaloite Kvsto 14.1.2015 asia 24
2 Ulkoilmakonserttien vaikutukset -asukaskysely 2015.pdf
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Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 01.02.2017 § 68

HEL 2015-000526 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

18.01.2017 Bordlades

30.11.2016 Bordlades

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 21.11.2016 § 1038

HEL 2015-000526 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

14.11.2016 Pöydälle

11.05.2015 Palautettiin

04.05.2015 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

timo.linden(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 24.03.2015 § 121

HEL 2015-000526 T 00 00 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
Sami Muttilaisen valtuustoaloitteesta ulkoilmakonserttien päättymisajan 
pidentämisestä.

Kaupungin strategian mukaan Helsingin tavoitteena on olla hauska ja 
toimiva tapahtumakaupunki. Yhtenä osana tähän kuuluvat erilaiset kau-
punkia elävöittävät tapahtumat. Myös ympäristölautakunta tukee toi-
minnallaan tätä tavoitetta huomioiden sekä tapahtumien järjestäjät ja 
asiakkaat että myös muut kaupunkilaiset.  

Ympäristökeskukseen tulee vuosittain noin 200 - 250 meluilmoitusta, 
joista 70 - 80 koskee erilaisten ulkoilmatapahtumien melua.  Kaikille ta-
pahtumille on valmisteltu myönteinen päätös. Päättymisaikaa on rajoi-
tettu vain hyvin harvoin. Tällöin perusteena on ollut myöhään yöhön jat-
kuvaksi suunniteltu monipäiväinen ulkoilmakonsertti. Ympäristökeskuk-
sen noudattama, useiden vuosien aikana muotoutunut toimintalinja on 
osoittautunut toimivaksi kompromissiksi, jolla turvataan kaikille kaupun-
kilaisille viihtyisä ympäristö. Jatkossa on kuitenkin kiinnitettävä erity-
ishuomiota siihen, ettei kaupunkikulttuuria rajoiteta liiaksi yksittäisten 
valitusten perusteella, vaan päätöksissä huomioidaan kaupungin koko-
naisetu.
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Kaupunginkanslia on käynnistämässä tapahtumapaikkojen konseptoin-
tiin tähtäävää projektia. Ympäristölautakunta pitää tärkeänä, että niin 
tapahtumajärjestäjiä kuin asukkaita voidaan jatkossa palvella tapahtu-
ma-asioissa nykyistä paremmin ja ennakoitavammin.

Meluilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan tapahtumajärjestäjien tulee teh-
dä kirjallinen ilmoitus eli meluilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle 
erityisen häiritsevää melua aiheuttavista tilaisuuksista kuten konserteis-
ta ja muista ulkoilmatapahtumista, joissa esitetään äänentoistoa edel-
lyttävää musiikkia. Lain 122 §:n mukaan ympäristönsuojeluviranomai-
sen on tehtävä ilmoituksen johdosta päätös, jossa tarvittaessa anne-
taan meluhaittojen torjuntaa koskevia määräyksiä. Määräykset voivat
koskea esimerkiksi päättymisaikoja, sallittuja melutasoja ja melu-
mittausten järjestämistä. Tapahtumien meluvalvonta perustuu ympäri-
stönsuojelulakiin ja kaupunginvaltuuston hyväksymiin, 
ympäristönsuojelulain nojalla annettuihin ympäristönsuojelumääräyksi-
in. Lisäksi päätösvalmistelussa
huomioidaan Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut konserttien päät-
tymisajoista.

Ulkoilmatapahtumien päättymisajat Helsingissä

Helsingin ympäristökeskus noudattaa erityisen häiritsevää melua ai-
heuttavien tilapäisten tapahtumien melun aikarajoituksissa pääsääntöä, 
jonka mukaan useampipäiväisten ulkoilmatapahtumien on
päätyttävä viimeistään kello 22.00. Tämä yöajan alkamisen raja poh-
jautuu valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista (993/1992) 
ja sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysoppaassa (2003:1) käy-
tettyyn yöajan määrittelyyn. Yksipäiväinen tapahtuma voi kestää kello 
23.00 asti.

Tästä pääsäännöstä voidaan poiketa tapahtumapaikkakohtaisen har-
kinnan perusteella ottaen huomioon muun muassa muiden tapahtumi-
en määrä, kesto ja ajoitus alueella ja sen lähiympäristössä
sekä melun leviämisolosuhteet konserttipaikalla. Poikkeuksia on sallittu 
pääsääntöisesti yksi tapahtumapaikkaa kohden. Ympäristökeskuksen 
kokemuksen mukaan tätä linjaa noudattamalla on voitu pitää naapuru-
stolle aiheutuvat meluhaitat kohtuullisina. Ympäristökeskuksen tietojen 
mukaan muissa Pohjoismaissa ja Euroopan maissa konserttien päätty-
misajat vastaavat varsin hyvin Helsingin päättymisaikoja.

Ympäristölautakunta toteaa, että päättymisajalla on kaikkein suurin 
merkitys konserttimelun häiritsevyyteen. Häiritsevyys kasvaa mitä myö-
hempään konsertti jatkuu. Ympäristökeskuksen saaman asukaspalaut-
teen perusteella musiikkimelun aiheuttama häiriö kasvaa merkittävästi 
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kello 22.00 jälkeen. Toisaalta on huomioitava asiakaspalautteen edu-
stavuus verrattuna musiikkitapahtumien kävijäjoukkoon ja kaupungin 
saamaan kokonaishyötyyn. Kaupunkitapahtumat ovat osa viihtyisää 
kaupunkikulttuuria, ja ne kuuluvat kaupunkiasumiseen, eikä ympäristö-
keskus voi varmistaa täyttä hiljaisuutta kaupungissa myöskään yöai-
kaan. 

Tapahtumapaikkakonseptointi

Helsingin keskeisimpien tapahtumapaikkojen konseptointi on käynni-
stymässä kaupunginkanslian koordinoimana. Konseptoinnin tavoittee-
na on osoittaa tapahtumille ja niiden kohderyhmille sopivat
tapahtumapaikat. Lisäksi konseptoinnin tavoitteena on muun muassa 
tiedottamisen ja viestinnän kehittäminen sekä ympäristöasioiden huo-
mioimisen vahvistaminen.

Ympäristölautakunta toteaa, että tapahtumapaikkakonseptoinnissa olisi 
tarpeen määritellä tapahtumien vuosittainen enimmäismäärä, ohjeelli-
set päättymisajat, mahdolliset hiljaiset ajanjaksot ja suunnitelma
asukkaiden tiedottamisesta. Tämä parantaisi meluilmoituspäätösten 
ennakoitavuutta ja palvelisi tapahtumanjärjestäjiä, alueiden vuokraajia 
ja asukkaita parhaiten. Samalla asukkaiden kokema meluhaitta piene-
nisi, kun tapahtumapaikan toiminta suunniteltaisiin ja sovitettaisiin ym-
päristömelu huomioon ottaen ja naapureille etukäteen tiedottaen. 
Ennakkotiedon lisäksi olisi tärkeää järjestää asukkaille mahdollisuus 
palautteenantoon. Konseptoinnin toimivuus voitaisiin jokaisen tapahtu-
makauden jälkeen arvioida ja tarkistaa seuraavaa vuotta varten.

Konseptoinnin avulla tapahtumia voitaisiin mahdollisesti hajauttaa 
useammalle alueelle mukaan lukien keskustan ulkopuoliset alueet. Kun 
tapahtumapaikkoja olisi enemmän, olisi mahdollista järjestää nykyistä 
enemmän pidempään kestäviä konsertteja.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus pyytää ympäristölautakunnalta lausuntoa Sami Mutti-
laisen valtuustoaloitteesta ulkoilmakonserttien päättymisajan pidentä-
misestä siten, että soittoaika olisi sunnuntaista torstaihin kello 23.00 se-
kä perjantaisin ja lauantaisin kello 24.00. Aloitteen mukaan muissa Po-
hjoismaissa ja Tallinnassa meluluvat ovat tuntia tai kahta pidemmät, ja 
myös muun Euroopan mittakaavassa Helsingissä ollaan kaukana 
perässä. Lisäksi aloitteen mukaan muissa Suomen kaupungeissa rajoi-
tukset ovat suopeammat. Tapahtumat elävöittävät, lisäävät kaupungin 
houkuttelevuutta ja kansainvälistä tunnettavuutta.

Käsittely
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24.03.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Alviina Alametsä: Lisäysehdotus kappaleen kolme (3) loppuun: "Jatkos-
sa on kuitenkin kiinnitettävä erityishuomiota siihen, ettei kaupunkikulttu-
uria rajoiteta liiaksi yksittäisten valitusten perusteella, vaan päätöksissä 
huomioidaan kaupungin kokonaisetu.”

Kannattajat: Joona Haavisto

Vastaehdotus:
Alviina Alametsä: Poistetaan kappaleesta 7 (7):  “Ympäristökeskuksen 
tietojen mukaan muissa Pohjoismaissa ja Euroopan maissa konserttien 
päättymisajat vastaavat varsin hyvin Helsingin päättymisaikoja.”

Kannattajat: Joona Haavisto

Vastaehdotus:
Alviina Alametsä: Poistetaan kappaleesta 8 (8): Yöaikainen melu voi 
häiritä nukkumista. Eniten melu haittaa vanhuksia, sairaita ja lapsiper-
heitä.

Kannattajat: Joona Haavisto

Vastaehdotus:
Alviina Alametsä: Lisäysehdotus kappaleen 8 loppuun: "Toisaalta on 
huomioitava asiakaspalautteen edustavuus verrattuna musiikkitapahtu-
mien kävijäjoukkoon ja kaupungin saamaan kokonaishyötyyn. Kaupun-
kitapahtumat ovat osa viihtyisää kaupunkikulttuuria, ja ne kuuluvat kau-
punkiasumiseen, eikä ympäristökeskus voi varmistaa täyttä hiljaisuutta 
kaupungissa myöskään yöaikaan."

Kannattajat: Joona Haavisto

Vastaehdotus:
Alviina Alametsä: Lisäysehdotus uudeksi kappaleeksi kappaleen 8 jäl-
keen: "Kaupungissa melurajat ovat ohjeellisia, sillä jo esimerkiksi liiken-
ne ja ravintolat aiheuttavat hankalasti kontrolloitavaa kaupunkimelua. 
Myös muut kuin musiikkitapahtumat saattavat aiheuttaa kaupungissa 
huomattavaa melua etenkin kesäisin yöaikaan. "

Kannattajat: Joona Haavisto

Vastaehdotus:
Alviina Alametsä: Lisäysehdotus uudeksi kappaleeksi kappaleen 8 jäl-
keen: "Ympäristökeskuksen tavoitteena onkin edistää neuvottelukulttu-
uria ja dialogia tapahtumanjärjestäjien ja asukkaiden kesken. Asukkai-
den varautumista meluisiin tapahtumiin helpottaa etukäteen niistä 
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saatava mahdollisimman tarkka tieto. Tavoitteena on sekä kuunnella 
kaupunkilaisia ja ohjata heitä keskusteluun tapahtumanjärjestäjien 
kanssa, että mahdollistaa kaupunkitapahtumien järjestäminen jatkossa-
kin - myös yöaikaan."

Kannattajat: Joona Haavisto

Esittelijä jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Perustelu: "Jätän eriävän 
mielipiteen, koska ratkaisu johtaa virheelliseen lain tulkintaan ja on oi-
keuskäytännön vastainen."

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäysehdotus kappaleen kolme (3) loppuun: "Jatkossa on 
kuitenkin kiinnitettävä erityishuomiota siihen, ettei kaupunkikulttuuria 
rajoiteta liiaksi yksittäisten valitusten perusteella, vaan päätöksissä hu-
omioidaan kaupungin kokonaisetu.”

Jaa-äänet: 2
Miriikka Laakkonen, Anita Vihervaara

Ei-äänet: 6
Alviina Alametsä, Joona Haavisto, Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio, 
Timo Pyhälahti, Leo Stranius

Tyhjä: 1
Timo Latikka

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kappaleesta 7 (7):  “Ympäristökeskuksen tieto-
jen mukaan muissa Pohjoismaissa ja Euroopan maissa konserttien 
päättymisajat vastaavat varsin hyvin Helsingin päättymisaikoja.”

Jaa-äänet: 6
Miriikka Laakkonen, Timo Latikka, Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio, 
Leo Stranius, Anita Vihervaara

Ei-äänet: 3
Alviina Alametsä, Joona Haavisto, Timo Pyhälahti

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kappaleesta 8 (8): Yöaikainen melu voi häiritä 
nukkumista. Eniten melu haittaa vanhuksia, sairaita ja lapsiperheitä.
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Jaa-äänet: 4
Miriikka Laakkonen, Timo Latikka, Leo Stranius, Anita Vihervaara

Ei-äänet: 5
Alviina Alametsä, Joona Haavisto, Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio, 
Timo Pyhälahti

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäysehdotus kappaleen 8 loppuun: "Toisaalta on huomio-
itava asiakaspalautteen edustavuus verrattuna musiikkitapahtumien kä-
vijäjoukkoon ja kaupungin saamaan kokonaishyötyyn. Kaupunkita-
pahtumat ovat osa viihtyisää kaupunkikulttuuria, ja ne kuuluvat kaupun-
kiasumiseen, eikä ympäristökeskus voi varmistaa täyttä hiljaisuutta 
kaupungissa myöskään yöaikaan."

Jaa-äänet: 3
Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio, Anita Vihervaara

Ei-äänet: 5
Alviina Alametsä, Joona Haavisto, Miriikka Laakkonen, Timo Pyhälahti, 
Leo Stranius

Tyhjä: 1
Timo Latikka

5 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäysehdotus uudeksi kappaleeksi kappaleen 8 jälkeen: 
"Kaupungissa melurajat ovat ohjeellisia, sillä jo esimerkiksi liikenne ja 
ravintolat aiheuttavat hankalasti kontrolloitavaa kaupunkimelua. Myös 
muut kuin musiikkitapahtumat saattavat aiheuttaa kaupungissa huo-
mattavaa melua etenkin kesäisin yöaikaan. "

Jaa-äänet: 5
Miriikka Laakkonen, Timo Latikka, Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio, 
Anita Vihervaara

Ei-äänet: 4
Alviina Alametsä, Joona Haavisto, Timo Pyhälahti, Leo Stranius

6 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäysehdotus uudeksi kappaleeksi kappaleen 8 jälkeen: 
"Ympäristökeskuksen tavoitteena onkin edistää neuvottelukulttuuria ja 
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dialogia tapahtumanjärjestäjien ja asukkaiden kesken. Asukkaiden va-
rautumista meluisiin tapahtumiin helpottaa etukäteen niistä saatava 
mahdollisimman tarkka tieto. Tavoitteena on sekä kuunnella kaupunki-
laisia ja ohjata heitä keskusteluun tapahtumanjärjestäjien kanssa, että 
mahdollistaa kaupunkitapahtumien järjestäminen jatkossakin - myös 
yöaikaan."

Jaa-äänet: 5
Miriikka Laakkonen, Timo Latikka, Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio, 
Anita Vihervaara

Ei-äänet: 4
Alviina Alametsä, Joona Haavisto, Timo Pyhälahti, Leo Stranius

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Tanja Rajamäki, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32008

tanja.rajamaki(a)hel.fi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 03.03.2015 § 29

HEL 2015-000526 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta antoi aloitteesta seuraavan lausunnon:

Aloitteessa otetaan kantaa Helsingin pitkäaikaiseen keskusteluun kon-
serttien melusta. Tässä keskustelussa kulttuurikeskus on aina edusta-
nut nykykäytäntöä sallivampaa kantaa.

Aloitteessa esitetyt uudet kellonaikarajat ovat hyvin samansuuntaisia 
kuin kaupunginjohtajan 28.11.2012 asettaman melutyöryhmän mietin-
nössä mainitut. Nämä kellonaikarajat mahdollistaisivat kaupungissa 
omaehtoisesti syntyvän tapahtumakannan toiminnan nykyistä selvästi 
paremmin sekä palauttaisivat Helsingin kansainvälisten tapahtumien 
suhteen kilpailukykyiseksi tapahtumapaikaksi. Esitetyt kellonaikarajat 
eivät tosiasiallisesti hankaloita monenkaan asukkaan elämää.

Helsingin tapahtumakanta on melko tasaisesti levittynyt. Vaikka ta-
pahtumia on paljon, eivät ne useinkaan häiritse samoja asukkaita. 
Olympiastadionin melu ei kanna siihen osaan Töölöä, jota Hietaniemen 
rannan konsertti häiritsee ja toisaalla Kalasataman kentän ja Suvilah-
den tapahtumien melut eivät nekään risteä. Suurimmassa osassa vaki-
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intuneita tapahtumapaikkoja on yksi tai kaksi tapahtumaa vuodessa. 
Helsingin ainoa ensisijaisesti tapahtumille suunniteltu alue on Suvilah-
den kenttä, jonka tasaisuuden ansiosta alueelta kantautuva melu lähes 
poikkeuksetta leviää eri suuntaan kuin edellisen tapahtuman, kun lavo-
jen suuntaus on joka tapahtumassa erilainen.

Asioista päättävä elin - ympäristökeskus - on asiassa lupaviranomai-
nen. Poliittinen tahto näkyy ympäristönsuojelumääräysten sanamuodo-
issa, joita tässä aloitteessa esitetään muutettaviksi. Tulee muistaa, että 
harkintaa voi käyttää nykyistä selvästi enemmän. Ei ole lakia tai direktii-
viä, joka sanelisi mikä on yöaikaisen melun korkein sallittu desibelitaso. 
Muiden kaupunkien lupakäytännöt osoittavat, että halutessaan virano-
mainen voi käyttää kokonaisharkintaa, joka johtaa aloitteen mukaisiin 
soittoaikarajoituksiin. Helsingin nykykäytännöt ovat tiukat ja näin ollen 
rajoittavat Helsingin kehittymistä nykyistä monipuolisemmaksi ja 
elävämmäksi kulttuurikaupungiksi.

On aiheellista todeta, että esitetty muutos lupakäytäntöihin ei aiheuta 
lainkaan kustannuksia Helsingille. Mikäli se johtaa menestyksekkääm-
piin tapahtumiin, luo se työllisyyttä ja yritysten elinvoimaisuutta.

Käsittely

03.03.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Juha-Pekka Väisänen: Esitän viiden kappaleen alkua muutettavaksi. 
Poistetaan ajatus poliittisen linjauksen vaikeudesta. Viides kappale mu-
utetaan alkamaan seuraavasti:

"Asioista päättävä elin - ympäristökeskus - on asiassa lupaviranomai-
nen. Poliittinen tahto näkyy ympäristönsuojelumääräysten sanamuodo-
issa, joita tässä aloitteessa esitetään muutettaviksi. Tulee muistaa, että 
harkintaa voi käyttää nykyistä selvästi enemmän. .."

Kannattajat: Risto Kolanen

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimieleisesti.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Stuba Nikula

Lisätiedot
Stuba Nikula, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 37000

stuba.nikula(a)hel.fi
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§ 107
Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om Hagabäc-
ken och återupplivande av öringsbeståndet

HEL 2016-007253 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet för ny beredning.

Behandling

Ledamoten Thomas Wallgren understödd av ledamoten Sara Paavolai-
nen föreslog att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet 
för ny beredning utgående från att fördämningen i Hagabäckens nedre 
lopp ska rivas i år. Samtidigt påskyndar fullmäktige planerna att bevara 
och restaurera hela Haga-Månsasbäcken.  

10 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar ärendet för ny beredning 
utgående från att fördämningen i Hagabäckens nedre lopp ska rivas i 
år. Samtidigt påskyndar fullmäktige planerna att bevara och restaurera 
hela Haga-Månsasbäcken.

Ja-röster: 18
Hennariikka Andersson, Mika Ebeling, Matti Enroth, Fatbardhe Hete-
maj, Nuutti Hyttinen, Helena Kantola, Kauko Koskinen, Heimo Laakso-
nen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Mar-
cus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Pertti Villo

Nej-röster: 52
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, 
Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Laura Finne-Elonen, Yrjö Ha-
kanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Veronica Hertzberg, Mari Ho-
lopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Ville Jalo-
vaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, 
Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laani-
nen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Mutti-
lainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, 
Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa 
Puhakka, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Tomi 
Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi 
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Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna 
Vuorjoki, Ville Ylikahri

Blanka: 5
Arja Karhuvaara, Terhi Koulumies, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, 
Kaarin Taipale

Frånvarande: 10
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Rene Hursti, 
Seppo Kanerva, Emma Kari, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Nasima 
Razmyar, Ulla-Marja Urho

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för 
ny beredning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Thomas Wallgren 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Thomas Wallgren och 27 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att man ska göra upp en åtgärdsplan för Hagabäcken för att rekon-
struera bäckens nedre lopp och återuppliva öringsbeståndet.

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

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och konstaterar att den i motio-
nen föreslagna åtgärden för att iståndsätta Hagabäcken bl.a. genom att 
ändra dammkonstruktionen så att den lämpar sig för fiskar är en åtgärd 
som tas upp i Helsingfors småvattenprogram från år 2007 men som hit-
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tills inte har förverkligats. Hagabäcken har senast iståndsatts år 2010 
genom att avlägsna växtlighet och sediment.

Behovet att iståndsätta Hagabäcken har tagits upp i stadsplanerings-
nämndens beslut 14.6.2016 om generalplanen för Helsingfors. Nämn-
den beslutade konstatera att det ska säkerställas i den fortsatta bered-
ningen att det värdefulla öringsbeståndet i Hagabäcken bevaras. Den 
nya generalplanen, den gällande detaljplanen för området och en aktu-
ell detaljplaneändring gör det möjligt att förbättra Hagabäcken på av-
snittet mellan Vichtisvägen och havet.

Byggnadskontoret utarbetar som bäst en dagvattenutredning för Haga-
bäckens område. I utredningen granskas också effekterna av att sänka 
och öppna dammen i bäcken på översvämningshanteringen och för-
bättrandet av levnadsförhållandena för fiskbeståndet. I stadsplane-
ringskontorets pågående utredning om dagvattnen och grundlägg-
ningssättet för Skogsbackavägen–Ring I, som hänför sig till Tavaste-
husledens boulevardgranskning, beaktas Hagabäckens betydelse och 
tryggandet av levnadsförhållandena för öringarna vid planeringen.

Stadsstyrelsen konstaterar att det är värt understöd att göra upp en 
helhetsbetonad plan om iståndsättning av Hagabäcken. Med anledning 
av den strama finansieringsramen för parkinvesteringar har det dock in-
te varit möjligt att ta upp själva iståndsättningsprojektet i investerings-
planen för åren 2017–2026 i förslaget till budget för år 2017.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 01.02.2017 § 70
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HEL 2016-007253 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

18.01.2017 Bordlades

30.11.2016 Bordlades

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 988

HEL 2016-007253 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin alo-
itteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.09.2016 § 285

HEL 2016-007253 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle 
valtuustoaloitteesta, joka koskee Haaganpuron ja sen taimenkannan el-
vyttämistä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää hyvänä esitystä Haaganpuron 
alajuoksua koskevan toimenpidesuunnitelman laatimisesta.
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Haaganpuron suulle on 1980-luvulla rakennettu betoninen kynnysra-
kenne, jolla vesipinta pidetään puistoalueella maisemallisesti halutussa 
tasossa. Kynnys on rakennettu niin, että puistoalueella veden pinta on 
lähes tasavedessä. 

Vuonna 2007 valmistuneessa Helsingin pienvesiohjelmassa on esitetty 
toimenpiteeksi puron suun patorakennelman muuttamista kalojen kulul-
le sopivaksi jakamalla pudotuskorkeutta pidemmälle matkalle koskimai-
seksi kiveämällä, jolloin taimenen kutu- ja poikastuotantohabitaatti li-
sääntyy. Toimenpide-ehdotusta ei ole toteutettu. Aloitteessa kunnos-
tettavaksi ehdotetulta puron osalta on kuitenkin poistettu kiintoainesta 
ja uomaan kertynyttä kasvillisuutta viimeksi vuonna 2010 Uudenmaan 
ympäristökeskuksen tekemän suunnitelman mukaan. Silloin myös le-
vennettiin padon harjassa olevaa aukkoa virtausolosuhteidenparanta-
miseksi ja tulvien pienentämiseksi. Muutoksella parannettiin hiukan ka-
laston vaellusmahdollisuuksia padon yläpuolisille alueille. Liikuntaviras-
ton lausunnon mukaan purossa on elinvoimainen paikallinen taimen-
kanta.

Yleisten töiden lautakunnan lausunnon mukaan kalojen nousua puroon 
helpottava pohjapadon alentaminen tai poistaminen voi väärintoteutet-
tuna alentaa vedenpintaa liian matalaksi kaloille. Riskinä on myös meri-
veden nouseminen purouomaan silloin kun meriveden pinta on korkeal-
la. Puiston viereisten korttelialueiden geotekninen stabiliteetti on otetta-
va huomioon. Veden pinnan lasku voi aiheuttaa uoman reunojen va-
kavuuden heikkenemistä. Uoman muotoilua esimerkiksi tulvatasantein 
hankaloittaa se, että uoma on perustettu osittain hirsiarinarakenteelle.

Yleiskaavassa 2002 aloitteessa esitetty meren ja Vihdintien välinen 
alue Haaganpurosta on osoitettu kaupunkipuiston alueeksi ja valmiste-
illa olevassa yleiskaavaehdotuksessa virkistys- ja viheralueeksi. Voi-
massa olevassa asemakaavassa Haaganpuro on osoitettu puisto- ja 
vesialueeksi. 

Vireillä olevassa Pikku-Huopalahden pohjoisosan asemakaavan muu-
toksessa on tehty Pikku-Huopalahden pohjoisosan hulevesiselvitys. 
Purolle on esitetty linjauksen muutosta, jolloin se mahdollistaa putkite-
tun osuuden muuttamisen avouomaksi.

Lisäksi rakennusvirastossa on tehty koko Haaganpuron valuma-alueen 
hulevesiselvitys, joka on otettu huomioon kaavoitustyössä. Kalaston eli-
nolosuhteet ja niiden parantaminen on otettu selvityksissä huomioon.

Kaupunkisuunnitteluvirasto ottaa huomioon taimenen elinolosuhteiden 
vaalimisen koko valuma-aluetta koskevassa suunnittelussa. Kaupunki-
suunnitteluvirastossa on käynnistetty Hämeenlinnanväylän bulevardi-
tarkasteluun liittyvä hulevesi- ja perustamistapaselvitys välillä Hakamä-
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entie - Kehä I. Työssä on  tarkoitus selvittää kuinka pystytään hallitse-
maan Haaganpuron tulvimisen vaikutukset sekä mahdollisen uuden ra-
kentamisen määrälliset ja laadulliset vaikutukset Haaganpuroon. Haa-
ganpuron merkittävyys ja taimenten elinolosuhteiden turvaaminen ote-
taan suunnittelussa erityisesti huomioon.

Liikuntalautakunnan ja yleisten töiden lautakunnan asiasta antamissa 
lausunnoissa on todettu tarkemmin puron ennallistamista koskevia ai-
emmin esitettyjä periaatteita.

Uusi yleiskaava, aluetta koskeva asemakaava ja vireillä oleva asema-
kaavan muutos mahdollistavat Haaganpuron Vihdintien ja meren väli-
sen osuuden parantamisen ottaen huomioon puron virkistys- ja maise-
manäkökulman ja yleisten töiden lautakunnan ja liikuntalautakunnan 
lausunnoissa mainitut reunaehdot.

Haaganpuron alajuoksun toimenpidesuunnitelman laatimisessa tulee 
ottaa huomioon kaupunkisuunnitteluvirastossa aloitettu Hämeenlinnan-
väylän bulevarditarkasteluun liittyvän hulevesi- ja perustamistapaselvi-
tys välillä Hakamäentie - Kehä I.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209

raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 06.09.2016 § 357

HEL 2016-007253 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Haaganpuro (entinen Mätäpuro) virtaa Pakilan, Maunulan ja Haagan 
läpi Pikku-Huopalahteen. Pääuoman pituus on 11,6 km, josta alle 25 % 
on putkitettu. Keskivirtaamaksi on pienvesiohjelmassa arvioitu 101 l/s. 
Virtaamavaihtelut ovat suuria. Aloitteessa kunnostettavaksi ehdotettu 
osuus on noin 700 metriä. Haaganpuron suulle on 1980-luvulla raken-
nettu betoninen kynnysrakenne, jolla vesipinta pidetään puistoalueella 
maisemallisesti halutussa tasossa. Kynnys on rakennettu niin, että pu-
istoalueella veden pinta on lähes tasavedessä. 
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Ehdotettu toimenpide on vuonna 2007 valmistuneen Helsingin pienve-
siohjelman mukainen. Pienvesiohjelmassa on esitetty toimenpiteeksi 
puron suun patorakennelman muuttamista kalojen kululle sopivaksi ja-
kamalla pudotuskorkeutta pidemmälle matkalle koskimaiseksi ki-
veämällä, jolloin taimenen kutu- ja poikastuotantohabitaatti lisääntyy. 
Tätä pienvesiohjelmassa esitettyä toimenpide-ehdotusta ei ole toteutet-
tu. Aloitteessa kunnostettavaksi ehdotetulta puron osalta on poistettu 
kiintoainesta ja uomaan kertynyttä kasvillisuutta viimeksi vuonna 2010 
Uudenmaan ympäristökeskuksen tekemän suunnitelman mukaan. Sil-
loin myös levennettiin padon harjassa olevaa aukkoa virtausolosuhtei-
den parantamiseksi ja tulvien pienentämiseksi. Muutoksella parannetti-
in hiukan kalaston vaellusmahdollisuuksia padon yläpuolisille alueille. 

Puroon on onnistuttu kotiuttamaan purossa luontaisesti viihtyvä taimen-
kanta. Kalojen elinolosuhteiden parantamiseksi Virtavesien hoitoyhdis-
tys on tehnyt talkookunnostuksia Haaganpurolla ja sen sivu-uomalla 
Maunulanpurolla. Rakennusvirasto on teettänyt uomakunnostuksia, jo-
issa on myös poistettu tai madallettu nousuesteitä.

Kalojen nousua puroon helpottava pohjapadon alentaminen tai poista-
minen voi väärintoteutettuna alentaa vedenpintaa liian matalaksi kaloil-
le. Riskinä on myös meriveden nouseminen purouomaan silloin kun 
meriveden pinta on korkealla. Puiston viereisten korttelialueiden geo-
tekninen stabiliteetti on otettava huomioon. Veden pinnan lasku voi ai-
heuttaa uoman reunojen vakavuuden heikkenemistä. Uoman muotoilua 
esimerkiksi tulvatasantein hankaloittaa se että uoma on perustettu osit-
tain hirsiarinarakenteelle.

Pikku-Huopalahden aluetta on täytetty eri aikoina ja maamassojen laa-
tu on tarpeen varmistaa jo suunnitteluvaiheessa ja ottaa huomioon 
myös maaperän sisältämät mahdolliset haitta-aineet.

Haaganpuron valuma-alueelle on rakennusvirastossa parhaillaan te-
keillä hulevesiselvitys. Työssä on selvitetty Haaganpuron valuma-alu-
een nykytilaa ja suunnitteilla olevien kaavahankkeiden ja yleiskaavalu-
onnoksen mukaisen rakentamisen vaikutuksia hulevesien virtaamiin ja 
tulvahuippuihin. Selvityksessä on tarkasteltu myös padon madaltami-
sen ja avaamisen vaikutuksia tulvien hallintaan sekä kalaston elinolo-
suhteiden parantamiseen. 

Kunnostushankkeesta tulee tehdä kokonaisvaltainen suunnitelma kust-
annusarvioineen. Hanke ei sisälly vuosien 2017–2026 investointiohjel-
maan. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon taimenkannan elvyttämisen 
lisäksi ympäristönsuojelulliset, maisemalliset ja teknistaloudelliset 
näkökohdat. Puron tulvimisherkkyys ja virkistyskäyttö ovat myös tärkei-
tä huomioon otettavia asioita.
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Yleisten töiden lautakunta pitää hyvänä esitystä Haaganpuron alajuok-
sun kunnostamisesta huomioon ottaen edellä mainitut reunaehdot.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Päivi Islander, projektipäällikkö, puhelin: 310 38649

paivi.islander(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 25.08.2016 § 106

HEL 2016-007253 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuustoaloitteeseen, 
joka koskee Haaganpuron kunnostamista. 

Liikuntalautakunta suhtautuu myönteisesti aloitteeseen Haaganpuron 
Pikku-Huopalahden alueen uoman ennallistamiseksi välillä meri-Vihdin-
tie.

Aloitteen tekijät esittävät, että kaupunki laatii toimenpidesuunnitelman 
siitä miten Haaganpuron padolla tehty tekolampi-osuus, eli Haaganpu-
ron Pikku Huopalahden alueen uoma, osuudella Vihdintie-meri voitaisi-
in ennallistaa takaisin uhanalaisella taimenelle soveliaaksi. Puron suul-
la oleva pato muodostaa tällä hetkellä vaellusesteen. Kaikkien kalojen 
kulku tulisi olla turvattu, ja tekolampi saada muutettua takaisin virtaa-
vaksi puroksi, vastaavanlaiseksi kun puro on ylempänä Haagan puolel-
la, eli Kauppalanpuistossa. Kalaisampana ja virtaavan puron tulvata-
santeineen puron vedenlaatu paranisi, eikä puro olisi liettynyt ja umpe-
enkasvanut, niin kuin tähän asti. Puron ennallistaminen tekisi uoman vi-
ihtyisämmäksi sekä lähialueen asukkaille että kaloille. 

Aloitteen tekijät esittävät myös että toimenpidesuunnitelman laatimisen 
yhteydessä tehdään toteutuksen hinta-arvio ja että suunnitelma huo-
mioi toimenpiteiden ympäristövaikutukset muiltakin osin kuin taimenen 
suojelun kannalta. 

Esittelijä
osastopäällikkö
Turo Saarinen

Lisätiedot
Jukka Linder, kalastuspäällikkö, puhelin: 310 87964

jukka.linder(a)hel.fi
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Ympäristölautakunta 09.08.2016 § 261

HEL 2016-007253 T 00 00 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle asiassa seu-
raavan lausunnon.

Ympäristölautakunta puoltaa esitystä laatia toimenpidesuunnitelma sii-
tä, miten Haaganpuron padolla tehty tekolampiosuus voitaisiin ennal-
listaa takaisin taimenelle soveliaaksi. Haaganpurolla on tehty kau-
pungin ja vapaaehtoisten yhdistysten toimesta useita purokun-
nostuksia. Lisäksi puroon on istutettu äärimmäisen uhanalaisen meri-
taimenen poikasia. Haaganpuron laskukohdassa Pikku-Huopalahteen 
on pato, joka toimii kalojen ja muiden vesieliöiden nousuesteenä. Li-
säksi padon yläpuolinen vesiallas on hyvin hitaasti virtaava eikä näin 
ollen houkuttele nousevia taimenia. Haaganpuron alaosa virtaa hyvin 
hitaasti, eikä puron ympärillä ole juurikaan suojaavaa puustoa. Puuston 
puuttumisen takia purouoma on ruovikoitunut. Lisäksi alueella on tulvi-
misongelmia. Toimenpidesuunnitelmassa olisi hyvä ottaa huomioon vir-
takutuisten kalojen lisäksi myös muut vesieliöt sekä muun muassa pa-
toaltaaseen laskeutuneen sedimentin laatu, alueen virkistykselliset ar-
vot sekä alajuoksun laajempi kunnostaminen.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Katja Pellikka, tutkija, puhelin: +358 9 310 31510

katja.pellikka(a)hel.fi
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§ 108
Den av ledamoten Kauko Koskinen väckta motionen om överskotts-
massor vid jordbyggnadsarbeten

HEL 2016-007581 T 00 00 03

Beslut

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Kauko Koskisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Kauko Koskinen och 20 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden ordnar förvaringsområden för överskottsmassor för alla 
byggare.

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

Stadsstyrelsen har 7.1.2015 godkänt Helsingfors utvecklingsprogram 
för utnyttjande av schaktmassor 2014–2017, vars mål är bland annat 
att minska bildningen av överskottsmassor och öka nyttoanvändningen 
och trygga tillräckliga mottagningsplatser. Utvecklingsprogrammet fun-
gerar som grund för förvaltningarnas arbete för att uppnå bättre utnytt-
jande av marksubstanser, färre transporter och andra mål som nämns i 
programmet.
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Staden har effektivt utnyttjat markmassor i områdesbyggnadsobjekt 
med hjälp av masshanteringen av marksubstanser. Områdesbygg-
nadsobjektens kapacitet räcker till för att i huvudsak betjäna endast det 
ifrågavarande området och stadens egna behov. I viss mån har det 
också varit möjligt att ta emot schaktmassor och sprängsten av god 
kvalitet från privata byggare.

I Helsingfors finns för tillfället inte ett enda planlagt återvinningsfält för 
massor och det är inte enkelt att grunda nya fält bl.a. av orsaker som 
har att göra med verksamhetens natur, stadsstrukturen, omgivningens 
motstånd etc. Det är svårt att anvisa en mottagningsplats särskilt för 
massor av dålig kvalitet. I Helsingforsområdet är det i praktiken omöjligt 
att öppna nya platser, med undantag av Östersundomområdet.

I den nya generalplanen har det på grund av dess allmänna karaktär 
inte anvisats platser för behandling och förvaring av marksubstanser 
som separata funktioner. De eventuella platserna anvisas som en del 
av den fortsatta planeringen. I Östersundoms generalplaneområde har 
planerats alternativa områden för mottagning, behandling, förvaring 
och slutförvaring av rena marksubstanser. Dessutom har planerats ett 
grundberedningsområde vars delar tillfälligt kan betjäna områdesbyg-
gande.

Stadsstyrelsen konstaterar att man i enlighet med utvecklingsprogram-
met har för avsikt att grunda de behövliga förvaringsplatserna i huvud-
stadsregionen. Nya mottagningsplatser kan inte tas i bruk snabbt varför 
det under det här decenniet inte kommer att uppstå ett omfattande 
återvinningsnätverk för marksubstanser. Allt bättre utnyttjande av över-
skottsmassor och åstadkommande av mellanförvarings- och slutförva-
ringsplatser förutsätter god och systematisk regional samverkan mellan 
olika parter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Kauko Koskisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom
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Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 01.02.2017 § 71

HEL 2016-007581 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

18.01.2017 Bordlades

30.11.2016 Bordlades

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 989

HEL 2016-007581 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Kauko Koskisen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.09.2016 § 283

HEL 2016-007581 T 00 00 03

Lausunto



Helsingfors stad Protokoll 3/2017 422 (523)
Stadsfullmäktige

Ryj/19
15.02.2017

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

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Kaupungin Kaivumaiden kehittämisohjelmassa 2014–2017 kaupunkisu-
unnittelun yhdeksi tavoitteeksi on määritetty ylijäämämaiden muodostu-
misen minimointi ja hyötykäyttöön soveltuvan materiaalin syntymisen 
maksimointi. Kehittämisohjelma on valmistunut vuonna 2013. Tavoitte-
eksi on asetettu mm. kaupungin maanrakennuskustannusten ja maa-
ainesten kuljetusmatkojen puolittaminen vuosien 2014–2017 aikana vu-
oden 2010 tasosta. Ohjelmaan liittyvässä toimenpideohjelmassa on ku-
vattu toimenpiteitä, joilla tavoitteet saavutetaan.

Kaavoituksen yhteydessä riittävän aikaisessa vaiheessa tunnistettu esi-
rakentamistarve antaa mahdollisuuden käyttää menetelmiä, joilla ehkä-
istään maanvaihtojen tarvetta. Näin säästetään neitseellisiä luonnonva-
roja, kuljetus- ja työmaakustannuksia sekä vähennetään rakentamises-
ta ja liikenteestä koituvia päästöjä. Toimenpideohjelmassa esitetyn mu-
kaisesti tavoitteena on varmistaa, että eriasteisissa kaavoissa on esitet-
ty maa-aineksille riittävästi käyttömahdollisuuksia ja loppusijoituskapa-
siteettia osana pääkäyttötarkoitusta. Lisäksi toimenpideohjelmassa lin-
jataan, että Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) ottaa merkit-
tävän roolin pääkaupunkiseudun materiaalitehokkuuden parantamises-
sa.

Helsingin uudessa yleiskaavassa ei kaavan yleispiirteisyydestä johtuen 
ole osoitettu maa-ainesten käsittely-, varastointi tai hyödyntämisalueita 
erillisinä toimintoina, vaan mahdolliset paikat osoitetaan osana jatkosu-
unnittelua.

Östersundomin yleiskaava-alueella on suunniteltu vaihtoehtoisia alueita 
puhtaiden maamassojen ottoon ja käsittelyyn ja varastointiin sekä 
loppusijoitukseen. Alueita koskeva merkintä sisältää määräyksen, jon-
ka mukaan käsittelyn päätyttyä alue asemakaavoitetaan yleiskaavakar-
tassa osoitettuun pääkäyttötarkoitukseen ja määräaikaisessa käytössä 
on otettava huomioon yleiskaavan mukainen loppukäyttö. Lisäksi Ös-
tersundomin yleiskaavaan on suunniteltu merkittäväksi esirakentamisa-
lue, jonka osia voidaan osoittaa väliaikaiseen aluerakentamista palvele-
vaan tukikohta-, varastointi- tai vastaavaan käyttöön.

Malmin lentokentän alueen kaavoituksessa on tarkoitus kiinnittää huo-
miota maa-ainestalouteen ja rakentamisessa syntyvien ylijäämämaiden 
tilatarpeeseen. Kaavarunkoon on luonnosteltu määräystä, jonka mu-
kaan alueella tulee pyrkiä kierrättämään rakentamisessa muodostuvia 
massoja mahdollisimman tehokkaasti ja rakentamisen aikana alueella 
tullee varautua massojen välivarastointi- ja käsittelytoimintaan.
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Maankäytön suunnitteluvaiheessa ei oteta kantaa siihen, mikä taho 
mahdollisia käsittelyalueita tulevaisuudessa hallinnoi taikka vaati-
muksia niille tuotaville aineksille.

Kaupungilla on toiminnassa välivarastointipaikkoja aluerakentamiskoh-
teissa kuten Jätkäsaaressa, Kruunuvuorenrannassa, Kalasatamassa ja 
Hernesaaressa. Tulevista aluerakentamiskohteista ainakin Koivusaa-
reen on suunniteltu välivarastointialuetta. Näitä alueita ei ole osoitettu 
alueiden kaavoissa niiden väliaikaisen luonteen vuoksi. Alueet on su-
unniteltu yhdessä kaavoittajien kanssa. Kaupunkisuunnitteluvirasto on 
myös antanut lausuntonsa alueiden ympäristölupahakemuksista.

On huomionarvoista, että Helsingissä kaupunki on pystynyt järje-
stämään omilla työmaillaan syntyvien maa-ainesten käsittelyn siten, et-
tä kuljetuksia ulkopuolisiin kohteisiin ei ole tarvittu. Näin on vältetty 
ylijäämämaiden sekä niillä korvattujen neitseellisten ainesten pitkistä 
kuljetusmatkoista ja ylijäämämaiden vastaanottomaksuista aiheutuvat 
kustannukset. Lisäksi kierrätystoiminnalla on ollut merkittävää vaikutus-
ta maanrakennustoiminnasta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen 
muodostumisessa. Maa-aineshuollon suunnitelmallisen järjestämisen 
vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöjä vähentävästi on tutkittu mm. Ku-
ninkaantammessa ja vaikutukset päästöjen vähentämiseen olivat mer-
kittävät.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Kati Immonen, insinööri, puhelin: 310 37254

kati.immonen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 13.09.2016 § 365

HEL 2016-007581 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhalli-
tukselle:

Helsingin kaupungin virastoissa toimitaan kaupunginhallituksessa 
7.1.2015 käsitellyn ”Helsingin kaivumaiden hyödyntämisen kehittämiso-
hjelman” mukaisesti. Tällä toiminnalla on pystytty vähentämään merkit-
tävästi ns. rekkarallia.

Helsingin kaupungin yleisten alueiden rakentamisessa muodostui vu-
onna 2015 yhteensä 520 000 t kaivumaita, joista  470 000 t pystyttiin 
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hyödyntämään yleisillä alueilla. Heikkolaatuisia kaivumaita toimitettiin 
ulkopuolisille puitesopimusvastaanottajille 50 000 t. Myös yksityisiltä ra-
kentajilta otettiin vastaan hyvälaatuisia kaivumaita ja louhetta. Esimer-
kiksi Kruunuvuorenrannassa sijaitsevalle kierrätyskentälle otettiin vuon-
na 2015 Kalasataman Redi-työmaalta sekä useilta muilta louhintatyö-
mailta vastaan yli miljoona tonnia louhetta. Kaupungilla ei ollut osoittaa 
hyötykäyttöä Tripla-keskuksen heikkolaatuisille maille, koska omiakin 
maita toimitettiin ulkopuolisille vastaanottajille.

Aluerakentamishankealueilla (Länsisatama, Kalasatama, Kruunuvuo-
renranta) on väliaikaiset, ympäristöluvitetut massojen kierrätyskentät, 
jotka ovat erittäin tehokkaassa käytössä. Esimerkiksi Länsisataman ki-
errätyskentällä jalostettiin maarakentamisen tarpeisiin talvella 
2015‒2016 noin 700 000 t Länsimetron tunnelilouhetta. Kierrätyskentti-
en kapasiteetit riittävät pääasiassa ainoastaan palvelemaan kyseisen 
alueen rakentamista. Lisäksi kentät poistuvat pääsääntöisesti käytöstä 
2020-luvun alussa alueiden rakentumisen myötä. Östersundomin alue-
elle on suunnitteilla massiivinen maa-aineshanke. Lisäksi pienempiä ki-
errätyskenttiä on pyritty ympäristöluvittamaan myös muille alueille. Lu-
vitus on kuitenkin aiheuttanut voimakkaan vastareaktion asukkaissa, 
jolloin osa prosesseista on jouduttu keskeyttämään.

Helsingissä ei ole tällä hetkellä yhtään kaavoitettua massojen kierrätys-
kenttää. Prosessi käynnistettiin kaupungin kaivumaiden hyödyntämisen 
kehittämisohjelman myötä vuonna 2015. Prosessi ei ole nopea eli tällä 
vuosikymmenellä kaupunkiin ei ole muodostumassa kattavaa kierrätys-
kenttäverkostoa. 

Helsingin kaupungilla ei ole osoittaa vastaanottopaikkaa varsinkaan he-
ikkolaatuisille kaivumaille. Maiden vastaanottotarjonta on kuitenkin ylei-
sesti pääkaupunkiseudun alueella lisääntynyt viime vuosina eli yk-
sikään rakennushanke ei vaarannu tällä hetkellä em. puutteen takia. 
Kaivumaiden kierrättämisessä on paljon kehitettävää niin naapurikunti-
en, valtion kuin yksityisten rakentajien kanssa.  Käynnissä on useita 
hankkeita, jotka parantavat maarakentamisen resurssitehokkuutta.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Juha Sorvali, projektinjohtaja, puhelin: 310 70834

juha.sorvali(a)hel.fi
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§ 109
Den av ledamoten Heimo Laaksonen väckta motionen om istånd-
sättning av vattenbassängen på Övre Malms torg till en rekreations-
oas

HEL 2016-009630 T 00 00 03

Beslut

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Heimo Laaksonen och 22 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att vattenbassängen med omgivning på Övre Malms torg ska 
iståndsättas.

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

Stadsstyrelsen hänvisar till ett utlåtande med följande innehåll:

Det är viktigt att Övre Malms torg utvecklas som en del av Malms om-
rådescentrum. En plats för ett konstverk och en vattenbassäng eller en 
fontän är angiven på Övre Malms torg redan i en översiktsplan från 
1980-talet. Bassängen och den därtill hörande skulpturen Malm är från 
1990.
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Vattenbassängen på Övre Malms torg har iståndsatts under årens 
lopp. Inom de gångna tio åren har vattenisoleringen och stenläggning-
en i bassängen bytts ut. Mindre iståndsättningsarbeten har också ut-
förts då och då. Trots iståndsättningsarbetena läcker bassängen, och i 
början av sommarsäsongen 2016 försvann vatten som fyllts i bassäng-
en på två dagar. Eftersom läckan inte kunnat lokaliseras har bassäng-
en varit tom. Bassängen och det omgivande området är osnygga på 
grund av att utrustningen är tillbucklad, folk har skräpat ner och platsen 
har blivit utsatt för skadegörelse. 

Det finns vattenbassänger på Övre Malms torg, på Nedre Malms torg 
och i Nedre Malms park. Det har i alla tre fall varit problem med under-
hållet. För närvarande fungerar bassängen med dess vattenstrålar i 
Nedre Malms park. De nuvarande anslagen för underhåll gör det inte 
möjligt att iståndsätta bassänger och fontäner.

Avsikten är att vattenanläggningen på Övre Malms torg ska bevaras. 
Anläggningen kan hållas i skick genom resurserna för underhåll. Det är 
vettigast att den iståndsätts i samband med att torget i stort iståndsätts 
eller utvecklas. Bassängen och konstverket kan då också få ny belys-
ning, vilket gör miljön trivsammare. Byggnadskontorets budget innehål-
ler för närvarande inga anslag för iståndsättning av Övre Malms torg in-
om de närmaste tio åren. Byggnadskontoret undersöker möjligheten till 
separat finansiering för ändamålet. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 01.02.2017 § 73
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HEL 2016-009630 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

18.01.2017 Bordlades

30.11.2016 Bordlades

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 991

HEL 2016-009630 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

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

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 18.10.2016 § 404

HEL 2016-009630 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Ylä-Malmin torin kehittäminen osana Malmin aluekeskusta on edelleen 
tärkeää. Ylä-Malmin torille on osoitettu paikka taideteokselle ja vesial-
taalle tai suihkulähteelle jo 80-luvulla laaditussa yleissuunnitelmassa. 
Allas ja siihen liittyvä Malmi-veistos valmistuivat vuonna 1990. 
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Ylä-Malmin torin vesiallasta on kunnostettu vuosien saatossa. Viimei-
sen kymmenen vuoden sisällä on uusittu altaan vesieristys ja kiveys. 
Myös muita pienempiä kunnostustöitä on tehty vuosien mittaan. Kun-
nostustöistä huolimatta allas vuotaa, ja kesäkauden 2016 alussa altaa-
seen laskettu vesi hävisi kahdessa päivässä. Koska vuodon sijaintia ei 
ole pystytty paikantamaan, on allas ollut tyhjillään. Allas ja sen ympäri-
stö ovat epäsiistejä kolhiintuneiden varusteiden, roskaamisen ja ilkival-
lan vuoksi.

Malmilla on vesialtaat Ylä-Malmin torilla, Ala-Malmin torilla ja Ala-Mal-
min puistossa. Kaikkien näiden altaiden ylläpidossa on ollut ongelmia. 
Tällä hetkellä toiminnassa on Ala-Malmin puiston vesiallas suihkui-
neen. Ylläpidon nykyisellä rahoituksella ei ole mahdollista peruskorjata 
altaita ja suihkulähteitä.

Ylä-Malmin torilla on tarkoitus säilyttää vesiaihe, joka on mahdollista pi-
tää toimintakunnossa ylläpidon käytössä olevilla resursseilla. Vesiaihe 
olisi järkevintä kunnostaa torin muun kunnostuksen tai kehittämisen yh-
teydessä, jolloin voidaan uusia myös altaan ja teoksen valaistus ja näin 
luoda altaan ympäristöstä viihtyisämpi. Rakennusviraston talousarvios-
sa ei ole tällä hetkellä rahoitusta Ylä-Malmin torinalueen kunnostukselle 
seuraavalle kymmenelle vuodelle. Rakennusvirasto selvittää mahdolli-
suutta saada kunnostukseen erillisrahoitusta.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi
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§ 110
Den av ledamoten Jape Lovén väckta motionen om utveckling av 
Nordsjövikens småbåtshamn med beaktande av juniorverksamhe-
ten

HEL 2016-006870 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Jape Lovén väckta motionen vara slutligt behandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter i samband med sitt beslut i ärendet 
att följande detaljer utreds tillsammans med aktörerna när den 
nuvarande översiktsplanen förverkligas: tankningsstationens läge 
och kommunaltekniska anordningar också på tomten/tomterna i 
ändan av båtbryggan. (Jape Lovén)

Behandling

Ledamoten Jape Lovén understödd av ledamoten Timo Raittinen fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter i samband med sitt beslut i ärendet 
att följande detaljer utreds tillsammans med aktörerna när den 
nuvarande översiktsplanen förverkligas: tankningsstationens läge 
och kommunaltekniska anordningar också på tomten/tomterna i 
ändan av båtbryggan.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

11 omröstningen

Ledamoten Jape Lovéns förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ 

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter i samband med sitt beslut i 
ärendet att följande detaljer utreds tillsammans med aktörerna när den 
nuvarande översiktsplanen förverkligas: tankningsstationens läge och 
kommunaltekniska anordningar också på tomten/tomterna i ändan av 
båtbryggan.
NEJ-förslag: Motsätter sig
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Ja-röster: 56
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Gunvor Brettsch-
neider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Yrjö Haka-
nen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Hon-
kasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, He-
lena Kantola, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura 
Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, Heimo Laakso-
nen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka 
Majuri, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Sari Mäkimattila, Jarmo Niemi-
nen, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, 
Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Timo 
Raittinen, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo 
Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi 
Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti 
Villo, Anna Vuorjoki

Blanka: 13
Matti Enroth, Veronica Hertzberg, Jessica Karhu, Terhi Koulumies, Mi-
nerva Krohn, Seija Muurinen, Björn Månsson, Marcus Rantala, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ville Ylika-
hri

Frånvarande: 16
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-
Seljavaara, Harry Bogomoloff, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Ville 
Jalovaara, Seppo Kanerva, Emma Kari, Terhi Mäki, Lasse Männistö, 
Osku Pajamäki, Jaana Pelkonen, Nasima Razmyar, Ulla-Marja Urho

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Jape Lovéns förslag till hem-
ställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Jape Lovénin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.
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Föredragandens motiveringar

Ledamoten Jape Lovén och 47 andra ledamöter framhåller i sin motion 
att en hobby ger balans åt ett barns och en ung människas liv och mot-
verkar utslagning. Ett alternativ är segling. Vid ändan av vågbrytaren i 
Nordsjövikens småbåtshamn, på havssidan, bör byggas en småbåts-
ramp för juniorernas skull, och hamnen bör utvecklas så att den möter 
dagens krav.

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

Stadsstyrelsen hänvisar till ett utlåtande från idrottsnämnden och påpe-
kar att idrottsverket har utarrenderat ett markområde i Nordsjövikens 
småbåtshamn till Vuosaaren Purjehtijat VP ry och att denna båtklubb, 
liksom andra båtklubbar, har beviljats bryggrätt. Det är följaktligen möj-
ligt för båtklubben att utveckla juniorseglingen i hamnen.

Idrottsverket är berett att till Vuosaaren Purjehtijat VP ry utarrendera ett 
tilläggsområde för en ramp innanför vågbrytaren på villkor att området 
fortsättningsvis kan användas fritt och obehindrat. När idrottsaktörer vill 
bygga idrottsplatser kan de hos staden ansöka om lån med en ränta 
som motsvarar grundräntan. Lånen beviljas ur fonden för idrotts- och 
friluftsanläggningar. Idrottsverket har inga anslag för lösningar som till-
fälligt förändrar förhållandena beträffande vågbrytaren i Nordsjövikens 
småbåtshamn.  

Nordsjövikens småbåtshamn har byggts och utvecklats i enlighet med 
en detaljplaneändring som fastställdes år 2009, den tidigare detaljpla-
nen och översiktsplaner. Detta har skett inom ramen för de investe-
rings- och grundberedningsanslag som beviljats för de olika åren. 
Översiktsplanen är reviderad åren 2013 och 2016.    

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Jape Lovénin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet



Helsingfors stad Protokoll 3/2017 432 (523)
Stadsfullmäktige

Sj/21
15.02.2017

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

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 01.02.2017 § 75

HEL 2016-006870 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

18.01.2017 Bordlades

30.11.2016 Bordlades

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 993

HEL 2016-006870 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Jape Lovénin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 25.08.2016 § 107

HEL 2016-006870 T 00 00 03

Lausunto

Esittelijä muutti esitystään (korvataan lausunnon viimeinen kappale) 
seuraavasti:
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Lisäksi on todettava että liikuntavirastolla on valmius vuokrata Vuosaa-
ren Purjehtijat ry:lle luiskan edellyttämä lisäalue aallonmurtajan sisäpu-
olelta, kuitenkin siten, että alueen yleiselle käytölle ei ole haittaa. Li-
ikuntatoimijat voivat hakea Helsingin kaupungilta peruskorkoista lainaa 
liikuntapaikkarakentamiseen Ulkoilu- ja urheilulaitosrahastosta. Liikun-
tatoimen budjetti on investointimäärärahojen osalta niukka. Virastolla ei 
ole varattuna määrärahoja Vuosaaren pienvenesataman aallonmurta-
jan olosuhteiden väliaikaisiin muutosratkaisuihin.  Lautakunta päätti asi-
asta esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuustoaloitteeseen, 
joka koskee Vuosaarenlahden venesataman kehittämistä junioritoimin-
ta huomioiden. 

Liikuntalautakunta toteaa, että Vuosaarenlahden venesatamaa kehite-
tään junioritoiminta huomioiden. 

Liikuntavirasto on vuokrannut Vuosaaren Purjehtijat ry:lle Vuosaaren-
lahden venesatamasta maa-alueen sekä myöntänyt laiturinpito-oikeu-
den samoin, kuin muillekin venekerhoille on Helsingissä myönnetty. 
Vuosaaren Purjehtijat ry:llä on näin mahdollisuus kehittää junioripurjeh-
dustoimintaa kyseessä olevassa venesatamassa.  

Aloitteen tekijä esittää seuraavaa; Helsingissä oli vuoden 2015 alussa 
noin 90500 lasta ja varhaisnuorta (0-15v.), heistä lähes 21,5 % (noin 
19500) asuu Itä-Helsingissä. Näillä alueilla ei pääosin komeilla tulosti-
lastojen kärjessä. On kuitenkin huomattava, että siellä asuu Helsingin 
tulevaisuus. Useampi kuin joka viides helsinkiläisnuori asuu idässä. On 
tiedossa myös se, etteivät harrastusmahdollisuudet ole tasavertaiset 
Helsingin eri alueiden välillä. 

Harrastuksen löytäminen tasapainottaa lapsen ja nuoren elämää sekä 
ehkäisee syrjäytymistä. Yhtenä vaihtoehtona harrastamiselle on merel-
lisessä Helsingissä purjehdus. Niin oudolta kuin se kuulostaakin, on 
purjehdus yhtä edullinen, ellei jopa edullisempi harrastus juniorin aloit-
taa kuin esimerkiksi jääkiekko. 

Vuosaarenlahden venesataman asemakaava on hyväksytty valtuustos-
sa syyskuussa 2009. Alueen kehittäminen on jäänyt liikuntaviraston 
harteille. Asemakaavan jossa edellytetään, että rantaa kehitetään kai-
kille avoimena merellisten toimintojen alueena, mukainen kehitys ei ole 
toteutunut riittävällä tasolla alueella. Lähinnä alueelle on tullut kaksi yri-
tystä, jotka vuokraavat edullista tonttimaata kaupungin tukemana. Tu-
keaksemme tulevia Sari Multaloita ja Teemu Rantasia ja ennen kaikkea 
junioritoimintaa yleisesti me valtuutetut esitämme seuraavaa: 
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Vuosaarenlahden venesataman aallonmurtajan päähän meren puolelle 
tulee rakentaa veneluiska juniorien tarpeisiin. Lisäksi venesataman ke-
hittäminen tulee saattaa ajanmukaiselle tasolle. Esimerkiksi liikenteen, 
pysäköinnin, polttoainejakelun sekä kunnallistekniikan osalta, jotta har-
rastajille olisi saatavilla palveluita ja venekerhoilla mahdollista pitää so-
siaalitiloja muun muassa junioritoiminnan tarpeisiin. 

Liikuntalautakunnan mielestä liikuntavirasto kehittää Vuosaarenlahden 
venesatamaa ajanmukaiselle tasolle. 

Vuosaarenlahden venesatamaa on rakennettu sekä kehitetty nykyisen 
vuonna 2009 vahvistetun asemakaavan muutoksen sekä sitä edeltä-
neen asemakaavan ja yleissuunnitelmien mukaisesti, kunakin vuonna 
käytössä olevien investointi- sekä esirakentamismäärärahojen puitteis-
sa. Alueen yleissuunnitelmaa on päivitetty konsulttia (Sito) apuna käyt-
täen vuosina 2013 sekä 2016.

Käsittely

25.08.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti (korvataan lausunnon viimeinen 
kappale): Lisäksi on todettava että liikuntavirastolla on valmius vuokra-
ta Vuosaaren Purjehtijat ry:lle luiskan edellyttämä lisäalue aallonmurta-
jan sisäpuolelta, kuitenkin siten, että alueen yleiselle käytölle ei ole 
haittaa. Liikuntatoimijat voivat hakea Helsingin kaupungilta peruskorko-
ista lainaa liikuntapaikkarakentamiseen Ulkoilu- ja urheilulaitosrahas-
tosta. Liikuntatoimen budjetti on investointimäärärahojen osalta niukka. 
Virastolla ei ole varattuna määrärahoja Vuosaaren pienvenesataman 
aallonmurtajan olosuhteiden väliaikaisiin muutosratkaisuihin.  

Esittelijä
osastopäällikkö
Turo Saarinen

Lisätiedot
Ari Maunula, venesatamapäällikkö, puhelin: 310 87809

ari.maunula(a)hel.fi
Matti Kuusela, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
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§ 111
Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om ett cykelstråk i 
den övergivna tågtunneln mellan Böle och Vallgårdsdalen

HEL 2016-003857 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Leo Stranius väckta 
motionen vara slutligt behandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Leo Stranius och 24 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att stadsplaneringskontoret ska utreda möjligheten till en cykelväg i den 
övergivna tågtunneln mellan Böle och Vallgårdsdalen.

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

Stadsstyrelsen hänvisar till ett utlåtande från stadsplaneringsnämnden 
och påpekar att det är så brant vid mynningen i västra ändan av tågtun-
neln att en ramp som är hyfsad och tillgänglig vad lutningen och läng-
den beträffar är omöjlig att bygga. Själva tunneln är en bergtunnel som 
är 600 m lång och dessutom smal och därför inte kan ändras till en sä-
ker led för gång- och cykeltrafik.  

Enligt målen för ett nät av huvudcykelvägar i innerstaden 2025 (ritning 
6083-7) och planen för ett nät av supercykelvägar (ritning 6168-7) ska 
en cykelväg som går från Böle till Vallgårdsdalen löpa utmed Stinsga-
tan, fortsätta via en befintlig bro för gång- och cykeltrafik och korsa 
Backasgatan. I väster är cykelvägen tänkt att löpa via Böle bro och Es-
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tersporten till Västra Böle och vidare till Centralparken. Området har 
planerats med beaktande av detta. 

Stadsstyrelsen meddelar att stråket via Stinsgatan och Böle bro förbätt-
ras för att cykeltrafiken i östvästlig riktning i Böle ska förenklas. Böle 
bro får nya enkelriktade cykelbanor år 2019, och för Stinsgatan utarbe-
tas för närvarande en trafikplan där målen för cykelnätet blir beaktade i 
lösningarna för cykeltrafiken. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Stranius Leo, valtuustoaloite Kvsto 30.3.2016 asia 11

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Aloitteen tekijä Förbud mot sökande av ändring, 

beredning eller verkställighet
Förslagstext
Bilaga 1

För kännedom

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kaupunkisuunnittelulautakunta

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 01.02.2017 § 78

HEL 2016-003857 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

18.01.2017 Bordlades
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30.11.2016 Bordlades

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 997

HEL 2016-003857 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.06.2016 § 233

HEL 2016-003857 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kantakaupungin pyöräliikenteen pääverkon tavoitetila 2025 (piirustus 
6083-7, kaupunkisuunnittelulautakunta 22.5.2012) sekä Pyöräliiken-
teen laatukäytävien (baanojen) verkkosuunnitelmassa (piirustus 6168-
7, kaupunkisuunnittelulautakunta 19.2.2013) on esitetty Pasilan ja Valli-
lanlaakson välinen pyöräily-yhteys kulkevaksi Asemapäällikönkatua pit-
kin ja edelleen olemassa olevan jalankululle ja pyöräilylle osoitetun sil-
lan kautta Mäkelänkadun ylitse Vallilanlaaksoon. Lännessä yhteys jat-
kuu Pasilansillan ja Esterinportin kautta Länsi-Pasilaan ja sieltä Kes-
kuspuistoon. Alueen suunnittelussa on huomioitu nämä tavoiteverkot.

Ajantasa-asemakaavassa tunneli on osoitettu maanalaiseksi rautateitä 
varten varatuksi tilaksi. Tunnelin molemmissa päissä on viime vuosina 
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ollut vireillä useita hankkeita, joita käsiteltäessä ei ole ollut tiedossa 
tunnelia koskevia tavoitteita esim. pyöräilyn suhteen. Lännessä on ra-
kenteilla Teollisuuskadun muutokset, jotka perustuvat yleiskaavaan ja 
idässä on ollut suunnitteilla koulun laajennushanke. Tunnelin suuaukon 
suurin haaste länsipäässä on korkeusasemat eli liittyminen tunnelista 
länteen. 

Junatunnelin länsipää sijaitsee Itä-Pasilassa, Kumpulantien ja Rata-
mestarinkadun kulmassa. Teollisuuskadun tunneli valmistuu vuonna 
2019 eikä se mahdollista pyöräyhteyden rakentamista ratojen alitse 
länteen. Ainoa mahdollisuus olisi nousta tunnelista Ratapihantielle. 
Tunnelin suuaukon tasaus on +13,7. Maanpinta nousee lännen suun-
taan ja saavuttaa Ratapihantiellä koron +26,9. Tämä tekee esteettö-
män tai ylipäätänsä kaltevuudeltaan ja pituudeltaan kohtuullisen luiskan 
rakentamisen tunnelista länteen Ratapihantielle mahdottomaksi. 

Junatunneli on yli 600 metriä pitkä kalliotunneli. Tunnelin muuttaminen 
miellyttäväksi, laadukkaaksi ja turvalliseksi jalankulun ja pyöräilyn yh-
teydeksi olisi hankalaa tunnelin pituuden ja kapeuden johdosta.

Edellä esitetyistä syistä johtuen pyöräilyn osoittamista Pasilan ja Valli-
lanlaakson väliseen junatunneliin ei ole arvioitu tarkoituksenmukaisek-
si.

Pasilassa itä-länsi suuntaisen pyöräilyn edistämiseksi parannetaan 
Asemapäällikönkadun ja Pasilansillan kautta kulkevaa reittiä. Pasilan-
sillalla valmistuu uudet yksisuuntaiset pyöräjärjestelyt vuonna 2019. 
Asemapäällikönkadulle ollaan laatimassa liikennesuunnitelmaa, jossa 
on tavoiteverkon mukaiset pyörätieratkaisut.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Harri Verkamo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37127

harri.verkamo(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 3/2017 439 (523)
Stadsfullmäktige

Kaj/23
15.02.2017

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

§ 112
Den av ledamoten Seppo Kanerva väckta motionen om utveckling 
av cykelsäkerheten på vissa ställen i Helsingfors

HEL 2016-005086 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Seppo Kanerva 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Seppo Kanerva och 14 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att cykelsäkerheten på Drumsö och på Bulevarden ska utvecklas 
med hjälp av genomfartsförbud för cyklister, gupp på cykelbanor och 
målade övergångsställen för fotgängare på cykelbanor.  

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

Stadsstyrelsen hänvisar till ett utlåtande från stadsplaneringsnämnden 
och påpekar att Braxviksvägen och Nordvästpassagen hör till ett hu-
vudstråk för cykeltrafik till vilket det inte i dagens läge finns något alter-
nativ. Busshållplatserna på Bulevarden gränsar till cykelbanan och sak-
nar egentliga väntområden. Om det fanns ett övergångsställe skulle 
fotgängarna vara skyldiga att korsa cykelbanan just där, men det finns 
ingen enskild plats på hållplatserna där det är naturligt att korsa cykel-
banan. 

Erfarenheten visar att enbart trafikmärken som förbjuder genomfart för 
cyklister inte i praktiken minskar genomfarten, och en återhållsam linje 
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följs därför när det gäller nya genomfartsförbud. Farthinder är inte 
lämpliga för att dämpa hastigheterna i cykeltrafiken eftersom de inte är 
tillräckligt effektiva för ändamålet och i värsta fall orsakar farliga situa-
tioner för cyklister och fotgängare. 

Stadsstyrelsen framhåller att det inte är ändamålsenligt med genom-
fartsförbud på Braxviksvägen och Nordvästpassagen. Det är tänkt att 
Västerleden ska få en supercykelväg när trafiksystemet på Björkhol-
men klarnar i framtiden. Cykeltrafiken minskar då betydligt på Braxviks-
vägen och Nordvästpassagen även om huvudstråket för cykeltrafik mot 
Lövö fortfarande går via dem. Beträffande Bulevarden framgår det tyd-
ligt av vägtrafiklagen att cyklister har väjningsplikt. Följande är angivet i 
31 § 3 mom.: "Cyklister och mopedister på cykelbana, som vid hållplats 
för buss eller spårvagn ämnar passera buss eller spårvagn som där 
stannat, skall lämna fri passage för på- eller avstigande passagerare."   

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Seppo Kanervan aloite Kvsto 27.4.2016

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Aloitteen tekijä Förbud mot sökande av ändring, 

beredning eller verkställighet
Förslagstext
Bilaga 1

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 01.02.2017 § 79

HEL 2016-005086 T 00 00 03
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Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

18.01.2017 Bordlades

30.11.2016 Bordlades

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 998

HEL 2016-005086 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Seppo Kanervan aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.06.2016 § 232

HEL 2016-005086 T 00 00 03

Hankenumero 5264_42

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Lahnalahdentie ja Luoteisväylä ovat osa polkupyöräliikenteen pääreit-
tiä, jolle ei nykyisellään ole vaihtoehtoa. Pyöräilyn läpiajon kieltäminen 
niillä ei ole tarkoituksenmukaista. 



Helsingfors stad Protokoll 3/2017 442 (523)
Stadsfullmäktige

Kaj/23
15.02.2017

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

Kun Koivusaaren liikennejärjestelyt selkiytyvät tulevaisuudessa, on 
Länsiväylän varteen tarkoitus rakentaa baana, joka tulee huomattavasti 
vähentämään pyöräliikennettä Lahnalahdentiellä ja Luoteisväylällä. Tä-
mänkin jälkeen niiden kautta kulkee pyöräliikenteen pääreitti Lehtisaa-
ren suuntaan.

Läpiajon kieltäminen pelkin liikennemerkein ei kokemusten mukaan 
käytännössä vaikuta läpiajon määrään, joten uusien läpiajokieltojen 
suhteen on päädytty pidättyväiseen linjaan. Läpiajokieltojen valvonta 
kuuluu poliisille, jolla on tällä hetkellä valitettavan vähän resursseja tä-
män tyyppiseen liikenteen valvontaan. Läpiajokiellon valvonta on han-
kalaa ja resursseja vievää toimintaa, koska se edellyttää näköyhteyttä  
läpiajavaan ajoneuvoon koko valvottavalla katujaksolla.

Hidasteet eivät sovellu pyöräliikenteen nopeuksien hillintään, sillä ne 
eivät hidasta pyöräliikenteen vauhtia tehokkaasti mutta aiheuttavat pa-
himmillaan vaaratilanteita pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Hidasteet te-
hoavat heikosti kaikkein nopeimpiin kuljettajiin, mutta aiheuttavat täri-
nähaitan ja kaatumisriskin kaikille käyttäjille, myös maltillista vauhtia 
pyöräilevälle enemmistölle.

Bulevardilla bussipysäkit rajautuvat pyörätiehen eikä pysäkeillä ole 
varsinaisia odotusalueita. Suojatie merkitsisi jalankulkijoille velvollisuut-
ta ylittää pyörätie vain suojatien kohdalta, mutta ylitystarpeeseen luon-
tevaan yksittäistä kohtaa ei pysäkeillä ole. Pyöräilijän väistämisvelvolli-
suudesta määrätään selvästi tieliikennelaissa, jonka mukaan 
polkupyörän kuljettajan on aikoessaan ohittaa oikealta raitiovaunun tai 
linja-auton pysäytettävä ja annettava esteetön kulku raitiovaunusta tai 
linja-autosta poistuville taikka siihen nouseville matkustajille.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi
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§ 113
Den av ledamoten Seppo Kanerva väckta motionen om Heikasplat-
sen på Drumsö som allaktivitetsområde

HEL 2016-006230 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Seppo Kanerva 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Seppo Kanerva och 15 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att Heikasplatsen på Drumsö ska bli ett allaktivitetsområde och att 
betonggrisarna mitt emot Heikasplatsen ska avlägsnas.

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 från stadsplaneringsnämnden 
och nämnden för allmänna arbeten och framhåller att Heikasplatsen är 
det centrala stadsrummet i Hallonnäs, kring vilket servicen i området är 
koncentrerad. Heikasvägen delar platsen i två delar. Körvägen för 
matartrafiken till metron via Heikasvägen ökar genomfartstrafiken, som 
stör användningen av den öppna platsen, och är inte smidig i det sling-
rande gatunätet. Att använda södra delen av Heikasplatsen för olika 
ändamål försvåras av de nivåskillnader som anlagts där och av att par-
keringsplatsen ligger separat. Av den områdesplan som byggnadskon-
toret har utarbetat för Drumsö framgår det att Heikasplatsen är i behov 
av iståndsättning. Projektet ingår i byggnadskontorets investeringspro-
gram med början år 2019. 
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Redan i dagens läge finns det ett flertal försäljningsplatser och uteser-
veringar på Heikasplatsen. Norra delen har ett område anvisat för för-
säljning av förnödenheter och södra delen har ett antal platser för sä-
songsförsäljning, varav en är uthyrd. Där skulle rymmas flera försälj-
ningsplatser, om det fanns efterfrågan.

Stadsstyrelsen framhåller slutligen att stadsplaneringskontoret har inlett 
planeringen av torg- och gatuområdet på Heikasplatsen i samråd med 
byggnadskontoret. Målet med planeringen är att förbinda den öppna 
platsen, som nu delas av Heikasvägen, till ett sammanhängande tor-
gområde, att flytta fordonstrafiken till gatorna kring platsen och att läg-
ga om parkeringen. Heikasplatsen planeras bli ett vardagsrum för invå-
narna som är bättre än nu och där det finns plats för evenemang, torg-
försäljning och ett torgkafé.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Kanerva Seppo ym. valtuustoaloite Kvsto 25.5.2016 asia 25

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Aloitteen tekijä Förbud mot sökande av ändring, 

beredning eller verkställighet
Förslagstext
Bilaga 1

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Rakennusvirasto
Yleisten töiden lautakunta

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 01.02.2017 § 80
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HEL 2016-006230 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

18.01.2017 Bordlades

30.11.2016 Bordlades

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 999

HEL 2016-006230 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Seppo Kanervan aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.09.2016 § 292

HEL 2016-006230 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Heikkilänaukio, paikallisesti myös Heikkaanaukioksi kutsuttu, on Vattu-
niemen keskeinen kaupunkitila, jonka ympärille alueen palvelut ovat 
keskittyneet. Heikkiläntie jakaa aukion kahteen osaan. Metron liityntälii-
kenteen ajoreitti Heikkiläntien kautta lisää aukion käyttöä häiritsevää 
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läpikulkuliikennettä, eikä ajoreitti ole mutkikkaalla katuverkolla sujuva. 
Heikkilänaukion eteläosan monipuolista käyttöä haittaavat aukiolle ra-
kennetut tasoerot ja erillinen pysäköintialue. Rakennusviraston laati-
massa Lauttasaaren aluesuunnitelmassa on todettu Heikkiläntorin tar-
vitsevan peruskorjausta. Hanke on rakennusviraston investointiohjel-
massa alkaen vuonna 2019.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on käynnistänyt Heikkilänaukion tori- ja ka-
tualueen suunnittelun yhteistyössä rakennusviraston kanssa. Suunnit-
telun tavoitteena on yhdistää Heikkiläntien jakama aukio yhtenäiseksi 
toritilaksi, siirtää ajoneuvoliikenne aukiota reunustaville kaduille ja järje-
stää pysäköinti uudelleen. Heikkilänaukiosta suunnitellaan nykyistä pa-
rempaa asukkaiden olohuonetta, jossa on tilaa tapahtumille, torimyyn-
nille ja torikahvilalle.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Martin Bunders, arkkitehti, puhelin: 310 37203

martin.bunders(a)hel.fi
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 23.08.2016 § 339

HEL 2016-006230 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Rakennusviraston laatimassa Lauttasaaren aluesuunnitelmassa on to-
dettu Heikkiläntorin tarvitsevan peruskorjausta. Hanke on investointioh-
jelmassa alkaen vuonna 2019. Myös torin elävöittämistä ja aktiivi-
sempaa käyttöä on toivottu saadussa palautteessa.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on käynnistänyt suunnittelun torin paranta-
miseksi yhteistyössä rakennusviraston kanssa. Tarkoituksena on jär-
jestellä uudestaan pysäköinti, bussiliikenteenreitit ja pyöräilyväylät. To-
ritoiminnoille ja jalankululle pyritään järjestämään viihtyisämmät olosuh-
teet. Peruskorjaus odottaa liikennesuunnitelman ja mahdollisen asema-
kaavamuutoksen valmistumista.

Kaupunkisuunnitteluvirasto vastaa liikennesuunnittelusta ja pysäköin-
tijärjestelyistä. Se ottaa kantaa aloitteessa ehdotettuun pysäköintijärjes-
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telyyn. Aukiolla on toritoimintaa ja ravintolaterasseja. Nämä toiminnot ja 
niiden kehittämistarpeet tulee huomioida jatkosuunnittelussa.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi
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§ 114
Den av ledamoten Jarmo Nieminen väckta motionen om en national-
stadspark i Helsingfors

HEL 2016-006233 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Jarmo Nieminen 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Jarmo Nieminen och 53 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden ska inleda förberedelser för en nationalstadspark i 
Helsingfors och se till att ett principbeslut i saken kan fattas i december 
2017. Beslutet kan då hänföras till programmet för Finlands självstän-
dighetsjubileum.

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 påpekar beträffande den 
nya generalplanen, som godkändes av stadsfullmäktige 26.10.2016, att 
det gröna nätet, stadsnaturen, kulturmiljöerna och havsnärheten lyfts 
fram som viktiga attraktionsfaktorer i Helsingfors och att kontinuiteten i 
dessa garanteras i generalplanebestämmelserna. Arbetet på en plan 
för utveckling av nätet av grön- och rekreationsområden i Helsingfors 
(VISTRA II) har fortsatt i anslutning till programmet för genomförande 
av generalplanen och till den fortsatta områdesplaneringen. Stadspla-
neringsnämnden beslutade 8.11.2016 godkänna principer för utveck-
ling av nätet av grön- och rekreationsområden och bestämma att princi-
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perna ska vara utgångspunkt för planeringen i projekt som påverkar 
nätet av grön- och rekreationsområden. 

Det har flera gånger föreslagits att en nationalstadspark ska inrättas, 
men en sådan har inte ansetts vara nödvändig. Stadsfullmäktige be-
handlade 25.4.2012 (95 §) ett initiativ från kommuninvånare med ett 
förslag om att det i Helsingfors ska inrättas en nationalstadspark som 
omfattar förutom stora grönområden, parker och skärgård även flera av 
stadens kulturhistoriskt värdefulla områden, såsom koloniträdgårdar, 
sommarstugeområden och trästadsdelar. Stadsfullmäktige ansåg då att 
Helsingforsparken till sina naturvärden och värden i den byggda miljön 
uppfyller kriterierna för en nationalstadspark. Det ansågs inte nödvän-
digt att hos miljöministeriet ansöka om nationalstadsparkstatus för 
Helsingforsparken, eftersom bevarandet av dess värden kan säkras 
genom stadens egna åtgärder, t.ex. genom planläggningen. 

Motionen om en nationalstadspark är undertecknad av 54 ledamöter. 
Sex nämnder har gett utlåtanden, och deras åsikter varierar mycket. 
För att en grund för en gemensam syn på frågan om en nationalstads-
park ska kunna skapas är det enligt stadsstyrelsen nödvändigt med en 
utredning. På basis av utredningen kan det sedan beslutas huruvida en 
nationalstadspark ska inrättas eller inte.   

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Nieminen Jarmo, valtuustoaloite Kvsto 25.5.2016 asia 27

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Aloitteen tekijä Förbud mot sökande av ändring, 

beredning eller verkställighet
Förslagstext
Bilaga 1

För kännedom

Kaupunginmuseon johtokunta
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Kaupunkisuunnittelulautakunta
Liikuntalautakunta
Opetuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 01.02.2017 § 81

HEL 2016-006233 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

18.01.2017 Bordlades

30.11.2016 Bordlades

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 21.11.2016 § 1042

HEL 2016-006233 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Jarmo Niemisen loppu-
un käsitellyksi.

14.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
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Liikuntalautakunta 06.10.2016 § 132

HEL 2016-006233 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen on strateginen ja 
maankäytöllinen linjaus kysymys. Tarkempi kannanotto kansallisen 
kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin on mahdollista tehdä vasta, 
kun puiston aluerajaus, selvitys kaupunkipuiston hyödyistä ja haitoista 
sekä sen taloudellisista vaikutuksista on valmistunut. Puiston perusta-
mista harkittaessa on tarkoin punnittava siitä saatavat hyödyt suhtees-
sa vallitsevaan tilanteeseen, mahdollisiin muihin vaihtoehtoihin, muu-
toksen vaatimiin taloudellisiin resursseihin sekä havaittuihin ongelmiin 
ja haittoihin.

Kaupunginvaltuutettu Jarmo Nieminen ja 53 muuta valtuutettua esit-
tävät valtuustoaloitteessaan, että kaupunki käynnistää valmistelut vuo-
den 2016 aikana kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinki-
in.  Perustamisselvityksessä tulisi kartoittaa kansalliseksi kaupunkipuis-
toksi erityisten arvojen perusteella rajattavien kokonaisuuksien toteutu-
sedellytykset huomioiden alueiden nykyiset kaavat ja suojelupäätökset 
sekä kansallisen kaupunkipuiston arviointikriteerit. Valmistelutyö tulisi 
esityksen mukaan tehdä niin, että periaatepäätös kansallisen kaupunki-
puiston perustamisesta voitaisiin tehdä joulukuussa 2017, jotta valtu-
ustopäätös voitaisiin liittää osaksi Suomen itsenäisyyden 100-vuoti-
sjuhlan ohjelmaa.

Kansallinen kaupunkipuisto on maankäyttö- ja rakennuslaissa määritel-
ty erityisen statuksen omaava alue, jonka tarkoituksena on kaupunki-
maiseen ympäristöön kuuluvien kulttuuri- ja luonnonmaisemien, luon-
non monimuotoisuuden, historiallisten, kaupunkikuvallisten, sosiaalis-
ten, virkistyksellisten ja muiden erityisten arvojen säilyttäminen ja hoita-
minen. Puistoon osoitetaan ensi sijassa valtion, kunnan tai muun julki-
syhteisön omistuksessa olevia alueita, jotka on osoitettu puistoksi, vi-
her-, virkistys- tai suojelualueeksi tai muuhun puiston tarkoituksen kan-
nalta sopivaan käyttöön

Tällä hetkellä Suomessa on kahdeksan kansallista kaupunkipuistoa. 
Hakemuksen puiston perustamisesta tekee kaupunki ja päätöksen pe-
rustamisesta ympäristöministeriö. Kansallisen kaupunkipuiston hake-
muksen arvioinnissa ministeriö käyttää neljää kriteeriä, jotka alueen on 
täytettävä:



Helsingfors stad Protokoll 3/2017 452 (523)
Stadsfullmäktige

Kaj/25
15.02.2017

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

1.      Sisältö; kansallisen kaupunkipuiston tulee sisältää luonnon moni-
muotoisuuden, kansalisen historian tai kaupungin omien kehitysvaihei-
den kannalta merkittäviä kulttuuriympäristöjä sekä puistoarkkitehtooni-
sesti tai esteettisesti merkittäviä viheralueita

2. Laajuus ja eheys; kansallisen kaupunkipuiston täytyy olla 
puisto-ja viherympäristönä riittävän laaja ja häiriötön sekä viherrakente-
eltaan niin yhtenäinen, että sitä pitkin on mahdollista siirtyä kaupungi-
nosasta toiseen 

3. Ekologisuus ja jatkuvuus; ekologiselta kannalta on tärkeää, 
että alueelle muodostuu lajiston säilymisen ja vuorovaikutuksen mah-
dollistavia ekologisia käytäviä ja alue on jatkuva, eli liittyy ilman selvää 
rajaa kaupungin ulkopuolisiin luonnonalueisiin tai ympäröivään maa-
seutuun

4. Kaupunkikeskeisyys; kansallisen kaupunkipuiston tulee ol-
la osa kaupunkirakennetta, eli alkaa ydinkeskustasta tai sen välittö-
mästä läheisyydestä

Kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin on vuosien mit-
taan tehty useita aloitteita. Puiston perustamista on myös selvitetty 
kaupunkisuunnitteluviraston johdolla yhdessä eri hallintokuntien kans-
sa. Aloitteet ja selvitystyö eivät kuitenkaan ole johtaneet jatkotoimen-
piteisiin puiston perustamiseksi. Toivottavampana on pidetty kaupungin 
omia toimia, kuten Helsinkipuiston ja uuden yleiskaavan myötä 
tehtävää koko kaupungin viheralueverkoston kehittämistä.

Helsinkiläisten liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksien säilymisen ja kehittä-
misen takaamiseksi on tärkeää, että viher- ja virkistysalueiden tulee sä-
ilyä jatkossakin eheinä ja riittävän laajoina sekä viheryhteyksien tulee 
säilyä jatkuvina. On myös tärkeää, että asuinalueiden yhteydet viher-
verkkoon ovat sujuvia ja välittömiä ja viheralueverkosto saadaan pidet-
tyä maankäytön suunnittelussa ekologisesti, maisemallisesti ja kulttuu-
rihistoriallisesti viihtyisänä, monimuotoisena ja toimivana. Samoin tulee 
pitää huolta meren ranta-alueiden ja saarten viher-ja virkistyskäytön 
mahdollisuuksien sekä luonnonolosuhteiden turvaamisesta sekä 
Helsingin merellisten palveluiden ja merellisten vetovoimatekijöiden sä-
ilymisestä ja vahvistumisesta. Kunhan riittävän hyvä, monipuolinen, toi-
miva, yhtenäinen ja laaja viher- ja virkistysalue verkosto riittävine liikun-
ta- ja ulkoilupalveluineen turvataan, ei käytännön rakentamisen ja yl-
läpidon kannalta pitäisi olla merkitystä, toteutetaanko se kansallisen 
kaupunkipuiston hoito- ja kehittämissuunnitelman vai kaupungin oman 
toiminnan ja suunnittelun kautta.

Käsittely
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06.10.2016 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:

Tiina Sandberg teki Joonas Lyytisen kannattamana seuraavan vas-
taehdotuksen: Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen on strategi-
nen ja maankäytöllinen linjauskysymys. Tarkempi kannanotto kansalli-
sen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin on mahdollista tehdä 
vasta, kun puiston aluerajaus, selvitys kaupunkipuiston hyödyistä ja 
haitoista sekä sen taloudellisista vaikutuksista on valmistunut. Puiston 
perustamista harkittaessa on punnittava siitä saatavat hyödyt suhtees-
sa vallitsevaan tilanteeseen, mahdollisiin muihin vaihtoehtoihin, muu-
toksen vaatimiin taloudellisiin resursseihin sekä havaittuihin ongelmiin 
ja haittoihin.

Kaupunginvaltuutettu Jarmo Nieminen ja 53 muuta valtuutettua esit-
tävät valtuustoaloitteessaan, että kaupunki käynnistää valmistelut vuo-
den 2016 aikana kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinki-
in.  Perustamisselvityksessä tulisi kartoittaa kansalliseksi kaupunkipuis-
toksi erityisten arvojen perusteella rajattavien kokonaisuuksien toteutu-
sedellytykset huomioiden alueiden nykyiset kaavat ja suojelupäätökset 
sekä kansallisen kaupunkipuiston arviointikriteerit. Valmistelutyö tulisi 
esityksen mukaan tehdä niin, että periaatepäätös kansallisen kaupunki-
puiston perustamisesta voitaisiin tehdä joulukuussa 2017, jotta valtu-
ustopäätös voitaisiin liittää osaksi Suomen itsenäisyyden 100-vuoti-
sjuhlan ohjelmaa.

Kansallinen kaupunkipuisto on maankäyttö- ja rakennuslaissa määritel-
ty erityisen statuksen omaava alue, jonka tarkoituksena on kaupunki-
maiseen ympäristöön kuuluvien kulttuuri- ja luonnonmaisemien, luon-
non monimuotoisuuden, historiallisten, kaupunkikuvallisten, sosiaalis-
ten, virkistyksellisten ja muiden erityisten arvojen säilyttäminen ja hoita-
minen. Puistoon osoitetaan ensi sijassa valtion, kunnan tai muun julki-
syhteisön omistuksessa olevia alueita, jotka on osoitettu puistoksi, vi-
her-, virkistys- tai suojelualueeksi tai muuhun puiston tarkoituksen kan-
nalta sopivaan käyttöön

Tällä hetkellä Suomessa on kahdeksan kansallista kaupunkipuistoa. 
Hakemuksen puiston perustamisesta tekee ja päätöksen perustamises-
ta ympäristöministeriö. Kansallisen kaupunkipuiston hakemuksen arvio-
innissa ministeriö käyttää neljää kriteeriä, jotka alueen on täytettävä:

1.  Sisältö; kansallisen kaupunkipuiston tulee sisältää luonnon monimu-
otoisuuden, kansallisen historian tai kaupungin omien kehitysvaiheiden 
kannalta merkittäviä kulttuuriympäristöjä sekä puistoarkkitehtoonisesti 
tai esteettisesti merkittäviä viheralueita
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2. Laajuus ja eheys; kansallisen kaupunkipuiston täytyy olla  puisto- ja 
viherympäristönä riittävän laaja ja häiriötön sekä viherrakenteeltaan ni-
in yhtenäinen, että sitä pitkin on mahdollista siirtyä kaupunginosasta to-
iseen

3. Ekologisuus ja jatkuvuus; ekologiselta kannalta on tärkeää, että alu-
eelle muodostuu lajiston säilymisen ja vuorovaikutuksen mahdollistavia 
katkeamattomia ekologisia käytäviä ja alue liittyy ilman selvää rajaa 
kaupungin ulkopuolisiin luonnonalueisiin tai ympäröivään maaseutuun

4. Kaupunkikeskeisyys; kansallisen kaupunkipuiston tulee olla osa kau-
punkirakennetta, eli alkaa ydinkeskustasta tai sen välittömästä lähei-
syydestä

Kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin on vuosien mit-
taan tehty useita aloitteita. Puiston perustamista on myös selvitetty 
kaupunkisuunnitteluviraston johdolla yhdessä eri hallintokuntien kans-
sa. Aloitteet ja selvitystyö eivät kuitenkaan ole toistaiseksi johtaneet jat-
kotoimenpiteisiin puiston perustamiseksi. 

Helsinkiläisten liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksien säilymisen ja kehittä-
misen takaamiseksi on tärkeää, että viher- ja virkistysalueiden tulee sä-
ilyä jatkossakin eheinä ja riittävän laajoina sekä viheryhteyksien tulee 
säilyä jatkuvina. On myös tärkeää, että asuinalueiden yhteydet viher-
verkkoon ovat sujuvia ja välittömiä ja viheralueverkosto saadaan pidet-
tyä maankäytön suunnittelussa ekologisesti, maisemallisesti ja kulttuu-
rihistoriallisesti viihtyisänä, monimuotoisena ja toimivana. Samoin tulee 
pitää huolta meren ranta-alueiden ja saarten viher- ja virkistyskäytön 
mahdollisuuksien sekä luonnonolosuhteiden turvaamisesta sekä 
Helsingin merellisten palveluiden ja merellisten vetovoimatekijöiden sä-
ilymisestä ja vahvistumisesta. 

Yhtenäisellä, riittävällä liikunta- ja virkistysalueiden verkostolla on tär-
keä merkitys helsinkiläisten hyvinvoinnin ja ennalta ehkäisevän tervey-
denhuollon kannalta. Yleiskaavaehdotuksen painopiste on rakentami-
salueiden ja liikenneverkon kehittämisessä. Mm. Helsinkipuisto saattaa 
menettää oleellisia liikunta-alueita rakentamiselle. Kansallinen kaupun-
kipuisto tasapainottaisi yleiskaavaa. Sitä voitaisiin käyttää kestävän 
kaupunkikehityksen työvälineenä. Puisto toisi pitkäjänteisyyttä ja tii-
vistyvää yhteistyötä arvokkaiden liikunta- ja virkistysalueiden kehittämi-
selle.

Liikuntalautakunta katsoo, että tässä tilanteessa olisi tarkoituksenmu-
kaista laatia kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitys, koska 
vasta selvitys tarjoaa objektiivista tietoa päätöksentekoa varten. Perus-
tamisselvityksen tekeminen kokoaa eri tahot yhteen ja antaa paljon tie-
toa, jota voidaan käyttää hyväksi myös muussa kaupungin toiminnas-
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sa. Selvityksen pohjalta valtuusto voi arvioida kaupunkipuiston hyötyjä 
Helsingille.

Kannattaja: Joonas Lyytinen

Vastaehdotus:
Riitta Hämäläinen-Bister: Riitta Bister-Hämäläinen teki teki seuraavan 
vastaehdotuksen:| 

Esityksen viimeisen kappaleen kolmas rivi: poistetaan sana riittävän.

Muutos lauseeseen: Kun hyvä, monipuolinen, toimiva, yhtenäinen ja 
laaja viher- ja virkistysalue verkosto liikunta- ja ulkoilupalveluineen tur-
vataan

Lisätään: Yhtenäisellä liikunta- ja virkistysalueverkostolla on tärkeä 
merkitys helsinkiläisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä 
ennaltaehkäisevän sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta.

Yleiskaavan toteuttamisohjelmassa kaupunkisuunnitteluvirastossa tul-
laan tekemään Helsingin viher- ja

virkistysalueiden strategisen kehityskuvan laadintaa. Helsingin viher- ja 
virkistysverkoston kehittämissuunnitelmassa

(VISTRA II), viher- ja virkistysverkoston osia profiloidaan ja niiden ke-
skinäistä

hierarkiaa selkiytetään karttaesityksin. Tässä yhteydessä voitaneen 
myös arvioida kansallisen kaupunkipuiston

hoito- ja kehittämissuunnitelma

Hämäläinen-Bisterin ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: 

Tiina Sandberg teki Joonas Lyytisen kannattamana seuraavan vas-
taehdotuksen: Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen on strategi-
nen ja maankäytöllinen linjauskysymys. Tarkempi kannanotto kansalli-
sen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin on mahdollista tehdä 
vasta, kun puiston aluerajaus, selvitys kaupunkipuiston hyödyistä ja 
haitoista sekä sen taloudellisista vaikutuksista on valmistunut. Puiston 
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perustamista harkittaessa on punnittava siitä saatavat hyödyt suhtees-
sa vallitsevaan tilanteeseen, mahdollisiin muihin vaihtoehtoihin, muu-
toksen vaatimiin taloudellisiin resursseihin sekä havaittuihin ongelmiin 
ja haittoihin.

Kaupunginvaltuutettu Jarmo Nieminen ja 53 muuta valtuutettua esit-
tävät valtuustoaloitteessaan, että kaupunki käynnistää valmistelut vuo-
den 2016 aikana kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinki-
in.  Perustamisselvityksessä tulisi kartoittaa kansalliseksi kaupunkipuis-
toksi erityisten arvojen perusteella rajattavien kokonaisuuksien toteutu-
sedellytykset huomioiden alueiden nykyiset kaavat ja suojelupäätökset 
sekä kansallisen kaupunkipuiston arviointikriteerit. Valmistelutyö tulisi 
esityksen mukaan tehdä niin, että periaatepäätös kansallisen kaupunki-
puiston perustamisesta voitaisiin tehdä joulukuussa 2017, jotta valtu-
ustopäätös voitaisiin liittää osaksi Suomen itsenäisyyden 100-vuoti-
sjuhlan ohjelmaa.

Kansallinen kaupunkipuisto on maankäyttö- ja rakennuslaissa määritel-
ty erityisen statuksen omaava alue, jonka tarkoituksena on kaupunki-
maiseen ympäristöön kuuluvien kulttuuri- ja luonnonmaisemien, luon-
non monimuotoisuuden, historiallisten, kaupunkikuvallisten, sosiaalis-
ten, virkistyksellisten ja muiden erityisten arvojen säilyttäminen ja hoita-
minen. Puistoon osoitetaan ensi sijassa valtion, kunnan tai muun julki-
syhteisön omistuksessa olevia alueita, jotka on osoitettu puistoksi, vi-
her-, virkistys- tai suojelualueeksi tai muuhun puiston tarkoituksen kan-
nalta sopivaan käyttöön

Tällä hetkellä Suomessa on kahdeksan kansallista kaupunkipuistoa. 
Hakemuksen puiston perustamisesta tekee ja päätöksen perustamises-
ta ympäristöministeriö. Kansallisen kaupunkipuiston hakemuksen arvio-
innissa ministeriö käyttää neljää kriteeriä, jotka alueen on täytettävä:

1.  Sisältö; kansallisen kaupunkipuiston tulee sisältää luonnon monimu-
otoisuuden, kansallisen historian tai kaupungin omien kehitysvaiheiden 
kannalta merkittäviä kulttuuriympäristöjä sekä puistoarkkitehtoonisesti 
tai esteettisesti merkittäviä viheralueita

2. Laajuus ja eheys; kansallisen kaupunkipuiston täytyy olla  puisto- ja 
viherympäristönä riittävän laaja ja häiriötön sekä viherrakenteeltaan ni-
in yhtenäinen, että sitä pitkin on mahdollista siirtyä kaupunginosasta to-
iseen

3. Ekologisuus ja jatkuvuus; ekologiselta kannalta on tärkeää, että alu-
eelle muodostuu lajiston säilymisen ja vuorovaikutuksen mahdollistavia 
katkeamattomia ekologisia käytäviä ja alue liittyy ilman selvää rajaa 
kaupungin ulkopuolisiin luonnonalueisiin tai ympäröivään maaseutuun
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4. Kaupunkikeskeisyys; kansallisen kaupunkipuiston tulee olla osa kau-
punkirakennetta, eli alkaa ydinkeskustasta tai sen välittömästä lähei-
syydestä

Kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin on vuosien mit-
taan tehty useita aloitteita. Puiston perustamista on myös selvitetty 
kaupunkisuunnitteluviraston johdolla yhdessä eri hallintokuntien kans-
sa. Aloitteet ja selvitystyö eivät kuitenkaan ole toistaiseksi johtaneet jat-
kotoimenpiteisiin puiston perustamiseksi. 

Helsinkiläisten liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksien säilymisen ja kehittä-
misen takaamiseksi on tärkeää, että viher- ja virkistysalueiden tulee sä-
ilyä jatkossakin eheinä ja riittävän laajoina sekä viheryhteyksien tulee 
säilyä jatkuvina. On myös tärkeää, että asuinalueiden yhteydet viher-
verkkoon ovat sujuvia ja välittömiä ja viheralueverkosto saadaan pidet-
tyä maankäytön suunnittelussa ekologisesti, maisemallisesti ja kulttuu-
rihistoriallisesti viihtyisänä, monimuotoisena ja toimivana. Samoin tulee 
pitää huolta meren ranta-alueiden ja saarten viher- ja virkistyskäytön 
mahdollisuuksien sekä luonnonolosuhteiden turvaamisesta sekä 
Helsingin merellisten palveluiden ja merellisten vetovoimatekijöiden sä-
ilymisestä ja vahvistumisesta. 

Yhtenäisellä, riittävällä liikunta- ja virkistysalueiden verkostolla on tär-
keä merkitys helsinkiläisten hyvinvoinnin ja ennalta ehkäisevän tervey-
denhuollon kannalta. Yleiskaavaehdotuksen painopiste on rakentami-
salueiden ja liikenneverkon kehittämisessä. Mm. Helsinkipuisto saattaa 
menettää oleellisia liikunta-alueita rakentamiselle. Kansallinen kaupun-
kipuisto tasapainottaisi yleiskaavaa. Sitä voitaisiin käyttää kestävän 
kaupunkikehityksen työvälineenä. Puisto toisi pitkäjänteisyyttä ja tii-
vistyvää yhteistyötä arvokkaiden liikunta- ja virkistysalueiden kehittämi-
selle.

Liikuntalautakunta katsoo, että tässä tilanteessa olisi tarkoituksenmu-
kaista laatia kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitys, koska 
vasta selvitys tarjoaa objektiivista tietoa päätöksentekoa varten. Perus-
tamisselvityksen tekeminen kokoaa eri tahot yhteen ja antaa paljon tie-
toa, jota voidaan käyttää hyväksi myös muussa kaupungin toiminnas-
sa. Selvityksen pohjalta valtuusto voi arvioida kaupunkipuiston hyötyjä 
Helsingille.

Jaa-äänet: 4
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Riitta Hämäläinen-Bister, Heimo Laakso-
nen, Heidi Ruhala

Ei-äänet: 2
Joonas Lyytinen, Tiina Sandberg
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Tyhjä: 0

Poissa: 3
Riku Ahola, Jukka Järvinen, Sallamaari Muhonen

Esittelijä
va. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Hannu Airola, projektipäällikkö, puhelin: 310 87743

Kaupunginmuseon johtokunta 27.09.2016 § 58

HEL 2016-006233 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunginmuseon johtokunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon. 

Helsingin kaupunginvaltuuston 53 jäsentä on allekirjoittanut valtuutettu 
Jarmo Niemisen valtuustoaloitteen kansallisen kaupunkipuiston perus-
tamiseksi Helsinkiin. Aloitteessa esitetään, että kaupunki käynnistää 
valmistelut vuoden 2016 aikana, jotta periaatepäätös kansallisen kau-
punkipuiston perustamisesta voidaan tehdä joulukuussa 2017, liittäen 
samalla Helsingin kaupungin valtuuston päätös osaksi Suomen itsenäi-
syyden 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. 

Aloitteen perusteluissa esitetään, että Helsingin kansallisesta kaupunki-
puistosta luodaan laaja merellinen ja mantereinen idästä länteen ja ete-
lästä pohjoiseen ulottuva urbaani uuden ajan kaupunkipuisto. Sen yti-
men muodostavat ekologisesti merkittävimmät vihersormet sekä valta-
kunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat kulttuuriympäri-
stöt. 

Kansallinen kaupunkipuisto on arvokkaiden luonto- ja vesialueiden ja 
kulttuuriympäristöjen muodostama yhtenäinen kokonaisuus, joka voi-
daan maankäyttö- ja rakennuslain nojalla perustaa kaupunkialueelle. 

Kaupunginmuseon johtokunta katsoo, että Helsingillä on hyvät edel-
lytykset kansallisen kaupunkipuiston kriteerien täyttämiseksi ja kaupun-
kipuiston saamiseksi. Museon johtokunta puoltaa valtuustoaloitetta ja 
katsoo, että hakemuksen valmistelulle ei ole estettä.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Anne Mäkinen



Helsingfors stad Protokoll 3/2017 459 (523)
Stadsfullmäktige

Kaj/25
15.02.2017

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

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

johanna.bjorkman(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 20.09.2016 § 300

HEL 2016-006233 T 00 00 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon. 

Mikä on kansallinen kaupunkipuisto?

Kansallinen kaupunkipuisto on urbaanien arvokkaiden ympäristöjen 
muodostama kokonaisuus, johon kuuluvat kaupungin kannalta keskei-
set luonnon ja kulttuuriympäristön kohteet. Kansalliseen kaupunkipu-
istoon voidaan liittää myös maiseman, virkistyksen ja sosiaalisen elä-
män kannalta tärkeitä alueita.

Kansallisen kaupunkipuiston tarkoituksena on kertoa kaupungin tarina: 
millaiset luonnonolot alueella on, millaiseksi elämä niiden seurauksena 
muotoutui menneinä aikoina ja millaista elämä on nykyään. Yhdessä 
kaikki Suomen kansalliset kaupunkipuistot kertovat Suomen tarinaa.

Tällä hetkellä Suomessa on kahdeksan kansallista kaupunkipuistoa.

Millä edellytyksillä kansallisen kaupunkipuiston voi perustaa?

Saadakseen kansallisen kaupunkipuiston statuksen alueen on täytet-
tävä neljän erilaisen kriteerin ehdot:

1) Sisällön kriteerin mukaan kansallisen kaupunkipuiston tulee sisältää 
luonnon monimuotoisuuden, kansallisen historian tai kaupungin omien 
kehitysvaiheiden kannalta merkittäviä alueita sekä puistoarkkitehtoni-
sesti tai esteettisesti merkittäviä kohteita.

2) Kaupunkikeskeisyyden kriteerin mukaan kansallisen kaupunkipu-
iston täytyy olla osa kaupunkirakennetta eli alkaa ydinkeskustasta tai 
sen läheisyydestä.

3) Laajuuden ja eheyden kriteerin mukaan kansallisen kaupunkipuiston 
täytyy olla viherympäristönä riittävän laaja ja häiriötön sekä viher- ja si-
nirakenteeltaan niin yhtenäinen, että kaupunkipuistoa pitkin on mahdol-
lista siirtyä kaupunginosasta toiseen.

4) Ekologisuuden ja jatkuvuuden kriteeri varmistaa, että alueelle muod-
ostuu lajiston siirtymisen ja vuorovaikutuksen mahdollistavia käytäviä ja 
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alue on jatkuva eli liittyy ilman selvää rajaa kaupungin ulkopuolisiin lu-
onnonalueisiin ja ympäröivään maaseutuun.

Kansallisesta kaupunkipuistosta säädetään maankäyttö- ja raken-
nuslaissa (68-71 §).

Hakeminen, kaavoitus sekä hoito- ja käyttösuunnitelma

Kansallinen kaupunkipuisto perustetaan kunnan hakemuksesta, ja pe-
rustamisesta päättää ympäristöministeriö. 

Kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluvien alueiden kaavoissa tulee olla 
riittävät merkinnät alueen ominaispiirteiden säilyttämiseksi. Kaavat laa-
ditaan normaalin kaavamenettelyn mukaisesti.

Kunta laatii kansalliselle kaupunkipuistolle hoito- ja käyttösuunnitelman, 
jonka ympäristöministeriö hyväksyy.

Hoito- ja käyttösuunnitelma on yleissuunnitelma, jonka tavoitteena on 
alueen ominaispiirteiden säilyttäminen ja vahvistaminen. Hoidon ja ke-
hittämisen tarkempi toteuttaminen tapahtuu yleensä pienempien alue-
kohtaisten suunnitelmien avulla. Tällaisia ovat nykyäänkin käytössä 
olevat luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat ja eri kau-
punginosien aluesuunnitelmat. Käytännössä esimerkiksi luonnonsuo-
jelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat säilyttävät ja vahvistavat jo nyt 
alueiden ominaispiirteitä ja arvoja, joten uusia ei tarvitse laatia. Jo ole-
massa olevat suunnitelmat voidaan liittää osaksi koko alueen hoito- ja 
käyttösuunnitelmaa, ja päivittää silloin, kun ne muutoinkin päivitettäisi-
in. Mikäli muutoksia kuitenkin jouduttaisiin tekemään, voidaan sopia, et-
tä muutokset tehdään seuraavan päivityksen yhteydessä.

Ympäristöministeriön rooli valmistelussa

Ympäristöministeriö toimii valmistelu- ja hakuvaiheessa konsultatiivi-
sessa roolissa antaen tukea ja tietoa alueen rajaamisesta ja kriteerien 
toteuttamismahdollisuuksista. Tätä on tutkimusten mukaan pidetty hy-
vänä asiana valmistelua tehneissä kaupungeissa. Kaupunki kuitenkin 
itse tekee rajauspäätöksen sekä muut valmisteluun ja hakemiseen liit-
tyvät työt.

Elävää ympäristöä

Kansallinen kaupunkipuisto ei ”museoi” alueita. Rakennuksia ja raken-
teita voi käyttää ja kunnostaa, ja uusia voi tehdä, kunhan työt ovat lin-
jassa kaupunkipuiston kriteerien kanssa. Ympäristöministeriön mukaan 
esimerkiksi Hernesaaren rantapuisto ja saunaravintola Löyly, kauppa-
torin uudet uima-altaat sekä Musiikkitalon nurmiterassit ja tuleva kes-
kustakirjasto voisivat kaikki niin haluttaessa olla osa kansallista kau-
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punkipuistoa. Tavoitteena on luoda tasokasta kaupunkiympäristöä, jos-
sa ihmiset viihtyvät ja johon ihmiset mielellään hakeutuvat.

Tärkeä tarveselvitys

Kansallisen kaupunkipuiston perustamista edeltää esi- tai tarveselvityk-
sen tekeminen. Selvityksessä pohditaan, mitkä ovat Helsingille ja 
helsinkiläisille merkityksellisimpiä paikkoja, joita halutaan vaalia ja ke-
hittää, ja jotka halutaan säilyttää tuleville sukupolville. Nämä merkit-
tävät paikat kertovat kaupungin tarinaa. Arvokkaiden kohteiden rajaa-
misen lisäksi tulee pohtia, mitä hyötyjä tai haittoja puiston perustami-
sesta aiheutuu eri elämänaloille, kuten luonnolle ja viheralueille, kulttu-
uriympäristölle, harrastusmahdollisuuksille, virkistykselle ja terveydelle, 
opetukselle ja kasvatukselle sekä matkailulle ja muulle elinkeinoelämäl-
le. Lisäksi tulee tarkastella kaavatilannetta.

Tutkittua tietoa vaikutuksista

Tampereen kaupunki on tehnyt tarveselvityksen kansallisen kaupunki-
puiston perustamiseksi Tampereelle. Samassa yhteydessä tehtiin ky-
sely kaupunkipuistoon liittyvistä kokemuksista, erityisesti merkityksestä 
kaupungin statukseen sekä vaikutuksista maankäytön suunnitteluun ja 
elinkeinopolitiikkaan. Vastaajina oli edustajia kaupungeista, joissa jo on 
kansallinen kaupunkipuisto, kaupungeista, jotka ovat hakemisen loppu-
vaiheissa, ja kaupungeista, jotka ovat keskeyttäneet selvitys- ja haku-
prosessin.

Kyselyyn vastanneiden mielestä kansallisen kaupunkipuiston statuksen 
saaminen parantaa kaupungin imagoa ja kiinnostavuutta sekä asukkai-
den että matkailijoiden silmissä. Kansallista kaupunkipuistoa pidetään 
työkaluna kestävän kaupunkisuunnittelun edistämiseksi. Sen perusteel-
la kaupunkia voidaan kehittää kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti yh-
teisesti sovittuja arvoja säilyttäen ja hyödyntäen.

Valmisteluprosessin todettiin lisäävän eri hallintokuntien välistä yhtei-
styötä. Jotkut valmistelussa mukana olleet tahot totesivat jopa proses-
sin olleen niin hyödyllinen ja antaneen niin paljon tietoa, että sen jäl-
keen ei ole väliä, saadaanko statusta vai ei.

Kyselyn perusteella kansallisen kaupunkipuiston perustamisella ei ollut 
kielteisiä vaikutuksia maankäytön suunnitteluun. Kansallinen kaupunki-
puisto ei estä alueiden kehittämistä. Joidenkin tahojen pelko siitä, että 
päätösvalta alueita koskevissa asioissa siirtyy ympäristöministeriöön, 
osoittautui vastaajien mukaan aiheettomaksi.

Jotkut vastaajat totesivat statuksesta olleen hyötyä hankerahoitusta 
haettaessa. Myös ympäristöministeriö vahvistaa, että taloudellisesti tiu-
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kentuvina aikoina rahoituksen myöntämistä tukee sen käyttö kestävän 
kehityksen mukaisiin hankkeisiin.

Kansallisen kaupunkipuiston tarveselvitystä tehdessä syntyy materiaa-
lia, jota voidaan hyödyntää myös muussa kaupungin toiminnassa, ku-
ten alueiden suunnittelussa, ympäristökasvatuksessa, erilaisten retkien 
järjestämisessä ja matkailussa.

Kyselyyn vastaajat pitivät kansallista kaupunkipuistoa keinona tarjota 
asukkaille parempaa ja monipuolisempaa asuinympäristöä. Puiston pe-
rustamisen koettiin lisänneen asukkaiden tietoisuutta omasta ympäri-
stöstään.

Useat kaupungit, joissa on kansallinen kaupunkipuisto, suunnittelevat 
puiston laajentamista. Pori on jo ehtinyt laajentaa puistoaan.

Kansalliseen kaupunkipuistoon liittyvinä kehittämiskohteina vastaajat 
pitivät statuksen tunnettavuuden lisäämistä: käsite on uusi ja monitaho-
inen, ja siihen liittyy väärinymmärryksiäkin. Elinkeinoelämän alalta sta-
tusta on parhaiten hyödyntänyt matkailuala, ja muut alat ovat vasta vä-
hitellen tulossa mukaan. Perustamisen jälkeen haasteeksi koettiin hal-
linnonalojen välisen yhteystyön jatkuminen, kansallisen kaupunkipu-
iston periaatteiden muistaminen kaavoitustyössä ja tiedon siirtäminen 
myös uusille työntekijöille. 

Pitkäjänteistä kannatusta

Kansallisen kaupunkipuiston perustamisella Helsinkiin on laaja kanna-
tus: 76 yhteisöä on allekirjoittanut esityksen, jossa he toteavat kan-
nattavansa selvityksen tekemistä ja puiston perustamista. Kuntalaisalo-
itteen kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi on allekirjoittanut 
4699 henkilöä (5.9.2016). Kuntalaisten ja järjestöjen kiinnostus saada 
kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin on pitkäjänteistä, sillä puiston pe-
rustamista on yritetty saada vireille useita kertoja jo vuodesta 2002 al-
kaen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 70 §:n mukaan kansallisen kaupunkipu-
iston hoito- ja käyttösuunnitelma tulee valmistella vuorovaikutuksessa 
niiden tahojen kanssa, joihin puiston perustaminen saattaa huomatta-
vasti vaikuttaa. Tämä tuo saman pöydän ääreen neuvottelemaan 
Helsingille merkityksellisistä asioista niin kuntalaiset, yritykset ja yhtei-
söt kuin virkamiehetkin. Kuntalaisten ja muiden toimijoiden aktiivisuutta 
oman ympäristön kehittämiseen tulee vaalia, sillä kuulluksi tulemisen 
tunne ja vaikuttamisen mahdollisuus lisäävät viihtyisyyttä ja omaan ym-
päristöön sitoutumista.

Kansainvälistä kiinnostusta
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Suomen kansallisen kaupunkipuiston mallista ollaan kiinnostuneita eri 
puolilla maailmaa, ja ympäristöministeriöön tulee asiasta enemmän tie-
dusteluita, kuin mihin pystytään vastaamaan. Parhaillaan esimerkiksi 
Hollanti, Etelä-Korea ja Kiina pohtivat mahdollisuutta oman mallin luo-
miseen. Suomen kansallisen kaupunkipuiston malli vaikutti myös Une-
scon Historical Urban Landscape (HUL) –mallin muotoiluun, johon kau-
punkipuiston käsitteen ansiosta tuli mukaan luonnon monimuotoisuus 
kulttuurihistoriallisten tekijöiden lisäksi.

Ruotsin Tukholmassa on kansallista kaupunkipuistoa vastaava Natio-
nalstadsparken, joka perustettiin vuonna 1995 poikkeuslailla. Tällä het-
kellä Ruotsissa mietitään lainsäädännön muuttamista Suomen mallin 
mukaiseksi.

Kansainvälisesti kansallista kaupunkipuistoa (National Urban Park, 
NUP) pidetään kestävän kaupunkisuunnittelun onnistuneena työkaluna, 
ja puiston perustamisprosessia modernina.

Yhteenveto

Ympäristölautakunta puoltaa tarveselvityksen tekemistä kansallisen 
kaupunkipuiston perustamiseksi Helsinkiin, koska selvitys tarjoaa ob-
jektiivista tietoa päätöksentekoa varten. Tarveselvityksen tekeminen 
kokoaa eri tahot yhteen ja antaa paljon tietoa, jota voidaan käyttää hy-
väksi myös muussa kaupungin toiminnassa. Puiston perustaminen aut-
taa säilyttämään keskeiset luonnon ja kulttuuriympäristön kohteet ja ke-
hittämään niitä arvostettujen kriteerien mukaan. Kansallisen kaupunki-
puiston perustaminen olisi myös hieno lahja 100-vuotiaan Suomen 
pääkaupungille ja koko Suomelle, jolle pääkaupungin merkitys on ki-
istaton.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

hanna.seitapuro(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 20.09.2016 § 375

HEL 2016-006233 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:
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Kaupunginvaltuutettu Jarmo Nieminen ja 53 muuta valtuutettua ovat 
tehneet valtuustoaloitteen koskien kansallisen kaupunkipuiston perus-
tamiseen tähtäävien alueselvitysten käynnistämistä vuoden 2016 aika-
na. Perustamisselvitysten toivotaan johtavan periaatepäätökseen kan-
sallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin joulukuussa 2017. 
Päätös liitettäisiin osaksi Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden 
ohjelmaa.

Ympäristöministeriön mukaan kansallisten kaupunkipuistojen ver-
kostoon on tarkoitus ottaa kymmenkunta erilaista kaupunkia eri puolilta 
Suomea. Tällä hetkellä puisto on perustettu kahdeksaan kaupunkiin. 
Hakemuksen kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta tekee kau-
punki ja päätöksen ympäristöministeriö. Ministeriö käyttää arvioinnissa 
neljää kriteeriä, jotka takaavat kaupungeille tasapuolisen kohtelun ja 
kaupunkipuistojen valtakunnallisen tason säilymisen.

Kansallisen kaupunkipuiston kriteerit ovat:

1. sisältö: kansallisen kaupunkipuiston täytyy sisältää kaupunki-
luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä luonnonalueita, 
kansallisen historian tai kaupungin omien kehitysvaiheiden kan-
nalta merkittäviä kulttuuriympäristöjä rakennuksineen sekä puis-
toarkkitehtonisesti tai esteettisesti merkittäviä puistoja ja vihera-
lueita

2. laajuus ja eheys: kansallisen kaupunkipuiston täytyy olla puisto- 
ja viherympäristönä riittävän laaja ja häiriötön sekä viherraken-
teeltaan niin yhtenäinen, että sitä pitkin on mahdollisuus siirtyä 
kaupunginosasta toiseen

3. ekologisuus ja jatkuvuus: ekologiselta kannalta tärkeää on se, 
että alueelle muodostuu lajiston siirtymisen ja vuorovaikutuksen 
mahdollistavia ekologisia käytäviä ja alue on jatkuva eli liittyy vä-
littömästi ilman selvää rajaa kaupungin ulkopuolisiin luonnona-
lueisiin tai sitä ympäröivään maaseutuun

4. kaupunkikeskeisyys: kansallisen kaupunkipuiston täytyy olla osa 
kaupunkirakennetta eli alkaa kaupungin ydinkeskustasta tai sen 
välittömästä läheisyydestä

Kansallisen kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin on selvitetty kau-
punkisuunnitteluviraston johdolla vuodesta 1998 saakka yhdessä eri 
hallintokuntien kanssa. Samoin kansallisen kaupunkipuiston perustami-
sesta Helsinkiin on tehty vuosien mittaan useampia aloitteita. Ne eivät 
ole johtaneet varsinaisiin jatkotoimenpiteisiin puiston perustamiseksi, 
vaan toivottavampana on pidetty kaupungin omia toimia, kuten Helsin-
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kipuiston ja yleiskaavan uusimisen myötä tehtävää kaupungin koko vi-
heralueverkoston kehittämistä.

Helsingin kaupunki säilyttää keskeiset virkistysalueet sekä kulttuuri-
historian, rakennustaiteen ja maiseman kannalta merkittävät alueet 
kaavoituksen keinoin sekä arvokkaimmat luonnonalueet rauhoittamalla 
ne luonnonsuojelulailla. Ylläpidossakin vaalitaan arvokasta ja suojelta-
vaa, sillä yleisten alueiden ylläpidon tavoitteena on pitää huolta kau-
pungista, sen rakenteista, viheralueista, luonnosta ja maisemasta sekä 
tarjota asukkaille ja alueiden käyttäjille mahdollisimman monimuotoista 
lähiympäristöä. Yleisten töiden lautakunta pitää tärkeänä, että Helsing-
issä säilyy monimuotoiset ja riittävän kattavat viheralueet kaupungin 
omassa päätösvallassa.

Rakennusvirasto hoitaa ja kehittää kaupungin yleisiä alueita kaavoituk-
sen ja muun ylemmän tason suunnittelun rajaamissa puitteissa, hy-
väksyttyjen toimintalinjausten sekä niiden pohjalta tehtävän, säännölli-
sen alueellisen suunnittelun pohjalta. Käytännön ylläpidolle ei pitäisi ol-
la merkitystä sillä, toteuttaako se kaupungin omaa suunnitelmaa vai 
kaupunkipuistolle laadittavaa hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Toisaalta 
suunnittelu ja alueiden ylläpito yhdessä vuorovaikutuksen kanssa on 
jatkuvaa, pitkäjänteistä ja järjestelmällistä toimintaa, jolle on ajan mit-
taan luotu toimintatavat. Prosessien muuttaminen, alueiden uudelleen 
rajaaminen, suunnitelmakierron uusiminen sekä jo hyväksyttyjen suun-
nitelmasisältöjen avaaminen vaatisivat aikaa ja resursseja. Siirtymävai-
he aiheuttanee katkoksia ylläpitoon.

Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen on monilta osin enemmän 
strateginen ja maankäytöllinen kysymys kuin ylläpidollinen. Yksityiskoh-
taisempi kannanotto kaupunkipuiston mahdollisesta perustamisesta 
Helsinkiin on mahdollista tehdä vasta, kun aluerajaus, selvitys kaupun-
kipuiston hyödyistä ja haitoista sekä sen taloudellisista vaikutuksista on 
valmistunut. Puiston perustamista harkittaessa on pohdittava, mikä on 
siitä saavutettava hyöty suhteessa nykytilanteeseen, mahdollisiin mui-
hin vaihtoehtoihin, muutoksen vaatimiin taloudellisiin resursseihin sekä 
tunnistettuihin ongelmiin ja haittoihin.

Käsittely

20.09.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Yleisten töiden lautakunta hyväksyi yksimielisesti Terhi Koulumiehen 
vastaehdotuksen:

Vastaehdotus:
Terhi Koulumies: Lisäys kappaleen 6 loppuun:
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"Yleisten töiden lautakunta pitää tärkeänä, että Helsingissä säilyy moni-
muotoiset ja riittävän kattavat viheralueet kaupungin omassa 
päätösvallassa."

Kannattaja: Antti Möller

Vastaehdotus:
Pörrö Sahlberg: Muutetaan kappaleen (8) ensimmäinen lause muotoon 
"Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen on monilta osin enemmän
strateginen ja maankäytöllinen kysymys kuin ylläpidollinen, koska se si-
sältää myös rakennettua kulttuuriympäristöä." 

Lisätään kappaleeseen (8) kolmanneksi ja neljänneksi lauseeksi:

"Yleisten töiden lautakunta puoltaa tarveselvityksen tekemistä kansalli-
sen kaupunkipuiston perustamiseksi Helsinkiin, koska selvitys tarjoaa 
objektiivista tietoa päätöksentekoa varten. Tarveselvityksen tekeminen 
kokoaa eri tahot yhteen ja antaa paljon tietoa, jota voidaan käyttää hy-
väksi myös muussa kaupungin toiminnassa."

Kannattaja: Antti Möller

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan kappaleen (8) ensimmäinen lause muotoon 
"Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen on monilta osin enemmän
strateginen ja maankäytöllinen kysymys kuin ylläpidollinen, koska se si-
sältää myös rakennettua kulttuuriympäristöä."  Lisätään kappaleeseen 
(8) kolmanneksi ja neljänneksi lauseeksi: "Yleisten töiden lautakunta 
puoltaa tarveselvityksen tekemistä kansallisen kaupunkipuiston perus-
tamiseksi Helsinkiin, koska selvitys tarjoaa objektiivista tietoa 
päätöksentekoa varten. Tarveselvityksen tekeminen kokoaa eri tahot 
yhteen ja antaa paljon tietoa, jota voidaan käyttää hyväksi myös muus-
sa kaupungin toiminnassa."

Jaa-äänet: 5
Terhi Koulumies, Maria Landén, Eija Paananen, Mariam Rguibi, Maija 
Wirén

Ei-äänet: 3
Aura Kostiainen, Antti Möller, Pörrö Sahlberg

Tyhjä: 1
Dennis Pasterstein

Poissa: 0
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Eriävät mielipiteet:

Pörrö Sahlberg ja Antti Möller jättivät päätöksestä Pörrö Sahlbergin 
vastaehdotuksen mukaiset eriävät mielipiteet.

13.09.2016 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Markus Holstein, metsäsuunnittelija, puhelin: 310 64829

markus.holstein(a)hel.fi

Opetuslautakunta 13.09.2016 § 290

HEL 2016-006233 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Opetuslautakunta puoltaa valtuutettu Jarmo Niemisen ym. tekemää 
valtuustoaloitetta kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinki-
in.

Opetuslautakunta toteaa, että aloitteessa esitetty kansallinen kaupunki-
puisto Helsingissä tarjoaa päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille kai-
kille avoimia ja monipuolisia oppimisen, liikkumisen ja virkistymisen ym-
päristöjä, jotka tukevat opetusviraston strategiaa, jossa koulurakennuk-
sen lisäksi koko kaupunki on oppimisen ympäristö.

Valtuustoaloite istuu hyvin myös ongelmalähtöistä, ilmiökeskeistä ja ak-
tiivista oppimista painottavaan uuteen opetussuunnitelmaan sekä ope-
tusviraston koulujen digistrategiaan, jossa digitalisaatio ja tietotekniikan 
hyödyntäminen mahdollistavat uudenlaisen tiedonhankinnan, -tuottami-
sen ja yhteistyön oppimisessa.

Toteutuessaan kansallinen kaupunkipuisto Helsingissä luo osallistavan, 
oppimista tukevan yhteistyöalustan  kaupungin sisälle sekä verkottumi-
sen kautta Suomessa jo olevan kahdeksan kansallisen kaupunkipu-
iston ja ulkomaisten kaupunkipuistojen välille.  

Lisäksi opetuslautakunta toivoo, että koulujen ja alueen asukkaiden on 
mahdollista osallistua hankkeen suunnitteluun sen kaikissa vaiheissa.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen
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Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.09.2016 § 266

HEL 2016-006233 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Valtuustoaloite

54 kaupunginvaltuutettua esittää valtuustoaloitteessa, että kaupunki 
käynnistää valmistelut vuoden 2016 aikana kansallisen kaupunkipu-
iston perustamisesta Helsinkiin. Perustamisselvityksessä tulisi kartoit-
taa kansalliseksi kaupunkipuistoksi erityisten arvojen perusteella ra-
jattavien kokonaisuuksien toteuttamisedellytykset huomioiden alueiden 
nykyiset kaavat, suojelupäätökset sekä kansallisen kaupunkipuiston ar-
viointikriteerit. Valmistelutyö tulisi tehdä niin, että periaatepäätös kan-
sallisen kaupunkipuiston perustamisessa tehtäisiin joulukuussa 2017, 
jotta valtuustopäätös voitaisiin liittää osaksi Suomen itsenäisyyden 100-
vuotisjuhlan ohjelmaa.

Valtuustoaloitteen perusteluina on esitetty kansallisen kaupunkipuiston 
sisältöön ja rajaamiseen seikkoja sekä sen hyötyjä eri tahoille. 

Puistokokonaisuus esitetään olevan laaja merellinen ja mantereinen 
idästä länteen ja etelästä pohjoiseen ulottuva urbaani uuden ajan kau-
punkipuisto. Sen ytimen muodostaisivat ekologisesti merkittävimmät vi-
hersormet sekä valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti ar-
vokkaat kulttuuriympäristöt. Puistokokonaisuus olisi verkosto, johon ku-
uluisi saaristoa, merenrantoja, Vantaanjoki ja kaupunkipuroja, puistoja, 
luonnonmetsiä sekä keskustakortteleiden ja esikaupunkien kulttuuriym-
päristöjä.

Kansallisen kaupunkipuiston avulla Helsingille voitaisiin kehittää vahva 
kestävän kehityksen brändi ja lähiluontomatkailun yritysklusteri. Sitä 
voisivat hyödyntää monin eri tavoin palveluissaan ja markkinoinnissaan 
asukkaat, oppilaitokset, päiväkodit, kulttuuritoimijat, liikuntasektori, mat-
kailu ja muu elinkeinoelämä.

Kansallinen kaupunkipuisto

Kansallinen kaupunkipuisto on maankäyttö- ja rakennuslain 68-71 §:is-
sä määritelty erityisen statuksen omaava alue. Sen tarkoitus on kau-
punkimaiseen ympäristöön kuuluvan alueen kulttuuri- tai luonnonmai-
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seman kauneuden, luonnon monimuotoisuuden, historiallisten ominais-
piirteiden tai siihen liittyvien kaupunkikuvallisten, sosiaalisten, virkistyk-
sellisten tai muiden erityisten arvojen säilyttäminen ja hoitaminen. Pu-
istoon voidaan osoittaa alueita, jotka kaavassa on osoitettu puistoksi, 
virkistys- tai suojelualueeksi, arvokkaaksi maisema-alueeksi tai muu-
hun kansallisen kaupunkipuiston tarkoituksen kannalta sopivaan 
käyttöön. Puistoon osoitetaan ensi sijassa valtion, kunnan tai muun jul-
kisyhteisön omistuksessa olevia alueita. 

Kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluvan alueen kaavoituksessa ja mu-
ussa alueeseen vaikuttavassa suunnittelussa ja päätöksenteossa on 
otettava huomioon puistoa koskevat määräykset perustamispäätökses-
sä ja/tai hoito- ja käyttösuunnitelmassa. Kansallinen kaupunkipuisto pe-
rustetaan kunnan hakemuksesta ja sen perustamisesta päättää ympä-
ristöministeriö. Kansallisen kaupunkipuiston perustamispäätökseen voi-
daan kunnan suostumuksella ottaa alueen olennaisten arvojen säilyttä-
miseksi tarpeellisia määräyksiä. Muut alueen hoidon ja käytön kannalta 
tarpeelliset määräykset annetaan hoito- ja käyttösuunnitelmassa. Kan-
sallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman laatii kunta ja sen 
hyväksyy ympäristöministeriö. Hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelun 
tulee tapahtua vuorovaikutuksessa niiden tahojen kanssa, joiden oloi-
hin asia saattaa huomattavasti vaikuttaa. 

Suomeen on perustettu vuodesta 2001 kahdeksan kansallista kaupun-
kipuistoa, jotka sijaitsevat Hämeenlinnassa, Heinolassa, Porissa, 
Hangossa, Porvoossa, Turussa, Kotkassa ja Forssassa. Pinta-alaltaan 
laajin kansallinen kaupunkipuisto sijaitsee Hangossa (suurimmaksi 
osaksi merialuetta), laajuudeltaan 2 400 ha. Muut puistot ovat kooltaan 
2 200 ja 815 ha:n väliltä. Puistot ovat luonteeltaan kaupunkien kes-
kustoihin liittyvien vesialueiden, viheralueiden ja arvokohteiden muod-
ostamia yhtenäisiä jatkuvia kokonaisuuksia. 

Ruotsin lainsäädännössä on myös kansallisen kaupunkipuiston (natio-
nalstadsparken) käsite. Maan ainoa kansallinen kaupunkipuisto (Kung-
liga nationalstadsparken) sijaitsee Tukholman, Solnan ja Lidingön kun-
tien alueella (Ulriksdal–Haga–Brunnsviken–Djurgården), ja on kooltaan 
2 700 ha. 

Tukholman kaupungissa kansallisen kaupunkipuiston rajaaminen ja pu-
istoa koskevien määräysten tulkinta on osoittautunut vaikeaksi. Ympär-
öivän alueen maankäytölle asetettujen tavoitteiden yhteensovittaminen 
on jatkuvien tulkintaerimielisyyksien kohteena. Vaikeudet ovat tulleet 
esille yhden Tukholman merkittävimmän maankäytön muutosalueen 
(Norra Djurgårdstaden/Royal Seaport) suunnittelun yhteydessä, jossa 
tehokkaan maankäytön ja kaupunkikuvallisten tavoitteiden sovittaminen 
puiston vaatimusten kanssa yhteen on ollut erityisen haastavaa. 
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Valtion puolelta yhteistyötahona toimii Ruotsissa lääninhallitus (länssty-
relse), jonka tulkinnat ovat olleet kaupungin näkökulmasta tiukkoja. Ra-
kennusoikeutta on mm. jouduttu karsimaan esitettyihin kaavaehdotuksi-
in nähden merkittävästi. Kaupunki on teettänyt osana suunnittelua luku-
isia kaupunkipuistoon liittyviä selvityksiä. Valtiolla ei ole taloudellista 
vastuuta asiassa. Tulkintaerimielisyydet ovat poikineet myös oikeuspro-
sesseja. Yhden aluetta koskevan kaavan osalta alempi oikeusaste on 
kumonnut valtuuston tekemän päätöksen. Kaupunki on valittanut asias-
ta edelleen seuraavaan oikeusasteeseen, jossa prosessi on edelleen 
kesken.

Helsingin viherverkosto

Helsingin viherverkosto koostuu lähes kauttaaltaan asemakaavoitetuis-
ta virkistys- ja viheralueista sekä vesialueista. Viheralueina toimivat alu-
eet ovat myös pääosin kaupungin omistuksessa. Viherverkoston 
rungon muodostavat laajat kiilamaiset viheralueet ns. vihersormet, poi-
kittaiset vihersormia yhdistävät viheryhteydet sekä merialue saarineen. 
Uudessa yleiskaavassa (Kslk 14.6.2016) virkistys- ja viherverkosto, 
kaupunkiluonto, kulttuuriympäristöt sekä merellisyys on nähty tärkeiksi 
Helsingin vetovoimatekijöiksi. Jokaisesta näistä teemasta on tehty oma 
yleiskaavaan liittyvä teemakarttansa ja niiden kehittämistä ja arvojen 
säilyttämistä on tarkoitus tutkia kaupunkisuunnitteluvirastossa edelleen 
alueiden jatkosuunnittelussa. Koko kaava-aluetta koskevassa kaa-
vamääräyksessä on turvattava viherverkoston jatkuvuus, lisäksi kaa-
vassa annetaan määräyksiä kulttuuriympäristö-, maisema- ja luontoar-
voihin liittyen.    

Yleiskaavan toteuttamisohjelmaan liittyen ja alueiden jatkosuunnittelun 
pohjaksi on kaupunkisuunnitteluvirastossa jatkettu Helsingin viher- ja 
virkistysalueiden strategisen kehityskuvan laadintaa. Uusimmassa vai-
heessa, Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelmassa 
(VISTRA II), viher- ja virkistysverkoston osia profiloidaan ja niiden ke-
skinäistä hierarkiaa selkiytetään karttaesityksin. Verkoston osalta esite-
tään tavoitetila ja linjaukset sen laadun kehittämiseksi. Tärkeimmät vi-
heralueisiin liittyvät kulttuuri- ja luontoarvoalueet on nostettu verkoston 
vetovoimatekijöiksi. Viher- ja virkistysverkoston kehittämisen periaatte-
et on tarkoitus tuoda kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksyttäväksi 
syksyllä 2016. Sen jälkeen erityisesti viherverkostoon liittyvään viestin-
tään ja markkinointiin aiotaan kiinnittää erityistä huomiota.    

Kansallinen kaupunkipuisto Helsingissä?

Kansallisen kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin on esitetty vuoden 
2002 yleiskaavan valmistelusta lähtien useita kertoja. Tähän asti ei sen 
perustamista ole pidetty tarpeellisena ja on esitetty mm. Helsinkipuiston 
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kehittämistä kaupungin omana hankkeena vastaten tällä tavoin mah-
dollisesta kansallisesta kaupunkipuistosta saataviin hyötyihin.  

Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen antaa päätäntävaltaa alu-
een kehittämisen ja hoidon osalta kaupungilta ympäristöministeriölle ja 
kaventaa myös kaupunginvaltuuston roolia kaupungin ylimpänä päät-
tävänä elimenä. Riskinä on kaupungin päätöksenteon hidastuminen ja 
mutkistuminen. Tämä on nähty ongelmallisena dynaamisen kaupunki-
kehityksen kannalta sekä alueen hoitoa rajoittavana. Helsinki haluaa 
määritellä viheralueidensa käyttötavoitteet ja hoidon periaatteet luovut-
tamatta hoito- ja käyttöperiaatteiden ohjausta ja määräysvaltaa ympäri-
stöministeriölle. Näin mahdollistetaan parhaiten erilaisten alueiden ja 
kaupunginosien joustava kehittäminen, aktiivinen vuorovaikuttaminen 
sekä kansalaisten toiveisiin reagoiminen nopeammin ja määrätietoi-
semmin. 

Helsingin kaupungin tavoitteena on säilyttää keskeiset virkistys- ja vihe-
ralueet sekä arvokkaat luonto- ja kulttuuriympäristöt kaavoituksen kei-
noin. Nykyisellä kaavoitusmenettelyllä ja hallintokuntayhteistyöllä 
saavutetaan kansallisen kaupunkipuiston arvoja ja kriteerejä vastaava 
viherverkostokokonaisuus. Viheralueiden arvojen, kuten kulttuuriympä-
ristöarvojen, luontoarvojen ja viheryhteyksien, säilyminen voidaan tur-
vata oikeusvaikutteisilla yleis- ja asemakaavoilla sekä kaupungin eri 
hallintokuntien ohjauksella alueiden jatkosuunnittelussa.

Kansalliselle kaupunkipuistolle Helsingissä tai Helsingin seudulla on ol-
lut vaikeaa löytää selkeää yksimielistä rajausta. Aikaisemmissa vaiheis-
sa mm. Keskuspuiston ja Helsinkipuiston vihersormia on esitetty kan-
salliseksi kaupunkipuistoksi. Helsingin kuusi vihersormea muodostavat 
kukin omanlaisensa puistokokonaisuuden, jotka kytkeytyvät toisiinsa ja 
merialueeseen muodostamatta kuitenkaan yhtenäisenä jatkuvaa koko-
naisuutta. Kansallisen kaupunkipuiston rajauksen tarkka määrittely on 
nähty ongelmallisena myös kaupunkikehityksen kannalta. 

Kansallinen kaupunkipuisto ei pääkaupungin keskeisillä alueilla tuo sel-
laista erityistä tunnettuus- tai imagolisää kuin se pienemmille kaupung-
eille kiistatta tuo. Helsingin viherverkoston ja sen arvojen tunnettavuu-
den lisäämistä ja hyödyntämistä osana kaupungin vetovoimaisuuden 
markkinointia voidaan tehdä myös ilman kansallinen kaupunkipuisto -
statusta. 

Näistä syistä kansallisen kaupunkipuiston perustaminen Helsinkiin ei 
ole perusteltua.

Käsittely

06.09.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
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Rikhard Manninen: Lisätään seuraavat kappaleet kappaleen (9) jäl-
keen:

Tukholman kaupungissa kansallisen kaupunkipuiston rajaaminen ja pu-
istoa koskevien määräysten tulkinta on osoittautunut vaikeaksi. Ympär-
öivän alueen maankäytölle asetettujen tavoitteiden yhteensovittaminen 
on jatkuvien tulkintaerimielisyyksien kohteena. Vaikeudet ovat tulleet 
esille yhden Tukholman merkittävimmän maankäytön muutosalueen 
(Norra Djurgårdstaden/Royal Seaport) suunnittelun yhteydessä, jossa 
tehokkaan maankäytön ja kaupunkikuvallisten tavoitteiden sovittaminen 
puiston vaatimusten kanssa yhteen on ollut erityisen haastavaa. 

Valtion puolelta yhteistyötahona toimii Ruotsissa lääninhallitus (länssty-
relse), jonka tulkinnat ovat olleet kaupungin näkökulmasta tiukkoja. Ra-
kennusoikeutta on mm. jouduttu karsimaan esitettyihin kaavaehdotuksi-
in nähden merkittävästi. Kaupunki on teettänyt osana suunnittelua luku-
isia kaupunkipuistoon liittyviä selvityksiä. Valtiolla ei ole taloudellista 
vastuuta asiassa. Tulkintaerimielisyydet ovat poikineet myös oikeuspro-
sesseja. Yhden aluetta koskevan kaavan osalta alempi oikeusaste on 
kumonnut valtuuston tekemän päätöksen. Kaupunki on valittanut asias-
ta edelleen seuraavaan oikeusasteeseen, jossa prosessi on edelleen 
kesken.

Palautusehdotus:
Elina Moisio: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
aloitteeseen kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen teke-
misestä suhtaudutaan myönteisesti. Perustamisselvityksessä tulisi sel-
vittää Helsingille sopivan urbaanin uuden ajan kansallisen kaupunkipu-
iston kokonaisuus, laajasti ja kattavasti koko Helsingin alueella. 

Kannattaja: Eija Loukoila

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan.

EI-ehdotus: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että alo-
itteeseen kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen tekemise-
stä suhtaudutaan myönteisesti. Perustamisselvityksessä tulisi selvittää 
Helsingille sopivan urbaanin uuden ajan kansallisen kaupunkipuiston 
kokonaisuus, laajasti ja kattavasti koko Helsingin alueella. 

Jaa-äänet: 6
Hennariikka Andersson, Nuutti Hyttinen, Jape Lovén, Matti Niiranen, 
Risto Rautava, Heta Välimäki
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Ei-äänet: 3
Eija Loukoila, Elina Moisio, Osmo Soininvaara

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän muutettu ehdotus voitti äänin 6-
3.

30.08.2016 Pöydälle

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Anna Böhling, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37211

anna.bohling(a)hel.fi
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§ 115
Den av ledamoten Vesa Korkkula väckta motionen om slopande av 
området reserverat för centrumtunneln

HEL 2016-006234 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Vesa Korkkula väck-
ta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Vesa Korkkula och 23 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att området reserverat för centrumtunneln ska slopas för att merkostna-
der i olika projekt ska undvikas. 

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

Stadsstyrelsen hänvisar till ett utlåtande från stadsplaneringsnämnden 
och påpekar att ett område för centrumtunneln är reserverat i land-
skapsplanen för Nyland. Enligt Finlands hierarkiska plansystem styr en 
högre plannivå den mer ingående planläggningen. Ett område för cent-
rumtunneln är reserverat i Generalplan 2002 för Helsingfors, och dess-
utom har huvudgatunätet redan i 1992 års generalplan ett underjordiskt 
avsnitt i centrum. Också i den nya generalplanen godkänd av stadsfull-
mäktige 26.10.2016 finns centrumtunneln med. Ett område är dess-
utom reserverat för centrumtunneln i generalplanen för yta under jord, 
vilken trädde i kraft i området 10.6.2011.   
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När underjordiska områden reserveras och en generalplan för yta un-
der jord utarbetas är planeringen långsiktig. Framförhållning krävs sär-
skilt när det gäller trafikprojekt där underjordiska områden måste reser-
veras. I fråga om områden som reserveras under jord måste planering-
en ske utifrån sträckningens relativt fasta geometri och lägena för 
vägar ovan jord som behövs för trafikeringen.

Stadsstyrelsen betonar att framtida behov beaktas vid planläggningen 
– också sådana behov som knappast blir tillgodosedda inom den när-
maste framtiden och som inte är beaktade i stadens investeringspro-
gram. Centrumtunneln är ett exempel i sammanhanget. Enligt trafik-
systemplanen för Helsingforsregionen (HLJ 2015) är centrumtunneln 
inte ett av de projekt som ska genomföras före år 2040, men den mås-
te ändå beaktas.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Korkkula Vesa ym. valtuustoaloite Kvsto 25.5.2016

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Aloitteen tekijä Förbud mot sökande av ändring, 

beredning eller verkställighet
Förslagstext
Bilaga 1

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 01.02.2017 § 82

HEL 2016-006234 T 00 00 03
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Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

18.01.2017 Bordlades

30.11.2016 Bordlades

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 1001

HEL 2016-006234 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Vesa Korkkulan aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.08.2016 § 250

HEL 2016-006234 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että keskustatunnelin varauksesta tu-
lisi luopua, sillä siihen varautuminen aiheuttaa kaupungille merkittäviä 
lisäkustannuksia. 

Helsingin keskustatunnelilla on varaus Uudenmaan maakuntakaavas-
sa. Suomalaisen hierarkkisen kaavajärjestelmän mukaisesti ylempi 
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kaavataso ohjaa tarkempaa kaavoitusta. Keskustatunnelin varaus on 
ollut Helsingin Yleiskaava 2002:ssa, minkä lisäksi jo vuoden 1992 yleis-
kaavassa keskustan alle on osoitettu pääkatuverkon maanalainen osu-
us. Myös uudessa yleiskaavassa on varauduttu keskustatunneliin. Ruo-
holahden ja Hakaniemen väliin on merkitty pääkadun maanalainen tai 
katettu osuus, jonka sijainti ja pituus ovat ohjeellisia. Kaavassa va-
raudutaan siis kyseiseen yhteystarpeeseen, mutta ei oteta kantaa sii-
hen, millainen keskustan katuverkon maanalaisen osuuden tulisi olla.

Keskustatunnelille on esitetty tilavaraus maanalaisessa yleiskaavassa, 
joka on tullut alueella voimaan 10.6.2011. Keskustatunnelin maanalai-
nen tilavaraus on ollut maanalaisissa tilavaraussuunnitelmissa myös 
ennen maanalaisen yleiskaavan vahvistumista. Maanalaisia tilava-
rauksia suunniteltaessa ja maanalaista yleiskaavaa laadittaessa teh-
dään pitkäjänteistä suunnittelua. Erityisesti liikennehankkeiden edel-
lyttämät maanalaiset tilavaraukset on huomioitava etupainotteisesti 
maanalaisten tilojen tilavaraussuunnittelussa. Linjauksen suhteellisen 
jäykkä geometria ja maan pinnalle liikennöintiä palvelevien ajoyhteyksi-
en sijoittaminen on huomioitava maanalaisessa tilavaraussuunnittelus-
sa.

Keskustatunnelin varaukselle on etsitty sijaintia, joka olisi teknisesti, ta-
loudellisesti, liikenteellisesti sekä maankäytöllisesti toteutuskelpoisin. 
Eri vaihtoehtoja on tutkittu kaupunkisuunnitteluvirastossa omana työnä 
sekä lukuisissa konsulttitöissä. Useista tutkituista tilavarausvaihtoehdo-
ista on päädytty juuri tähän nykyiseen, jonka rakennetekniset yleissu-
unnitelmat on tehty v. 2006. Sen mukaista tilavarausta on maankäytön 
suunnittelussa huomioitu mahdollisuuksien mukaan. Keskustatunnelin 
tilavarauksen linjauksen ympäristössä on kymmeniä olemassa olevia 
maanalaisia tiloja sekä eri hankkeiden maanalaisia tilavarauksia. Lukui-
sien keskustan alueelle suunniteltujen sekä maanpäällisten että maa-
nalaisten hankkeiden suunnittelussa on jo huomioitu keskustatunnelin 
tilavaraus. Tällä hetkellä keskustatunnelille ei ole olemassa muita 
vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja, mikäli sen nykyisestä maanalaisesta 
tilavarauksesta luovutaan.

Kaavoituksessa on tärkeä varautua tulevaisuuden tarpeisiin. Myös sel-
laisiin tarpeisiin, joiden toteuttaminen ei näytä lähitulevaisuudessa to-
dennäköiseltä ja jotka eivät sisälly kaupungin investointiohjelmaan. 
Keskustatunneli on tällainen varaus. Seudun liikennejärjestelmäsuunni-
telmassa (HLJ2015) keskustatunneli ei sisälly ennen vuotta 2040 toteu-
tettaviin hankkeisiin. Siihen varautuminen on kuitenkin perusteltua.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen
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Lisätiedot
Heikki Salmikivi, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37483

heikki.salmikivi(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi
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§ 116
Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om anläggning av 
en kärleksskog

HEL 2016-006924 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Leo Stranius väckta 
motionen vara slutligt behandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Leo Stranius och 32 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden ska utreda möjligheten att anvisa ett grönområde som kär-
leksskog.

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 från stadsplaneringsnämnden, 
nämnden för allmänna arbeten och miljöcentralen och meddelar att det 
i Helsingfors redan länge funnits platser där minnesträd kan planteras 
på ett bestämt sätt mot ersättning. 

Det kan gärna finnas flera sådana kärleksskogar eller -parker som fö-
reslås i motionen, och de behöver då inte vara särskilt stora. En utma-
ning är att de planterade träden är olika gamla och planterandet even-
tuellt oförutsebart. Planterandet bör ske enligt en helhetsplan och inte 
gå emot de andra målen för området. 
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Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet från nämnden för allmänna arbe-
ten och påpekar att en plats att plantera till skog kan hittas när bygg-
nadskontoret utarbetar en ny områdesplan. Skogsdungen kan vara en 
del av en ny park eller så kan en plats hittas när en nedgången park 
iståndsätts. Stadsstyrelsen betonar att exempelvis en stadsdelsföre-
ning kan organisera och samordna verksamhet med att plantera träd i 
en kärleksskog. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Stranius Leo, valtuustoaloite Kvsto 8.6.2016 asia 22
2 Ympäristökeskuksen lausunto (Rakkauden metsä)

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Aloitteen tekijä Förbud mot sökande av ändring, 

beredning eller verkställighet
Förslagstext
Bilaga 1

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Rakennusvirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 01.02.2017 § 83

HEL 2016-006924 T 00 00 03

Beslut
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På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

18.01.2017 Bordlades

30.11.2016 Bordlades

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 1002

HEL 2016-006924 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 20.09.2016 § 373

HEL 2016-006924 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Leo Stranius ja 32 valtuutettua esittävät, että Helsinki selvittää mahdol-
lisuuden osoittaa viheralue rakkauden metsälle, jossa rakkauttaan voisi 
tunnustaa istuttamalla puun.

Puiden istuttaminen kaupungin omistamalle alueelle onnistuu parhaiten 
erillisenä tempauksena. Rakkauden metsän istuttamiselle soveltuvaa 
paikkaa tulisi etsiä lähimetsää tiiviimmän ylläpidon piirissä olevalta alu-
eelta. Tällainen metsiköksi istutettava paikka voi löytyä, kun rakennus-
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virastossa laaditaan uusia aluesuunnitelmia. Metsikkö voisi olla myös 
osana uudessa puistossa. Paikka voi löytyä myös huonossa kunnossa 
olevan puiston peruskorjauksen yhteydessä.

Puiden taimien on oltava hieman kookkaampia kuin mitä metsän 
istutuksessa käytettävät taimet ovat. Näin istutettavan metsikön jatko-
kehitykselle on riittävät edellytykset, joka näkyy myös työmäärässä ja 
kustannuksissa. Taimet pitää myös suojata asianmukaisesti esimer-
kiksi kaneilta. Puiden istuttajien on lisäksi tiedostettava se tosiseikka, 
että kaikki puut eivät välttämättä selviä metsikkövaiheeseen saakka. 
Tämän vuoksi siltojen rakkauslukot ovat monesti helpompi ja pysyväm-
pi vaihtoehto.

Rakennusvirasto pitää esimerkiksi kaupunginosayhdistystä luontevana 
kumppanina organisoimaan rakkauden metsän puiden istuttamista.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Markus Holstein, metsäsuunnittelija, puhelin: 310 64829

markus.holstein(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.09.2016 § 278

HEL 2016-006924 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että Helsinki selvittää mahdollisuuden 
osoittaa viheralueen Rakkauden metsälle, johon voi istuttaa rakkauden 
symboliksi puun.

Helsingissä on jo pitkään ollut paikkoja, joihin on voinut ohjatusti istut-
taa korvausta vastaan muistopuita. Asemakaavojen ohjausvaikutus 
puiden istuttamisessa metsiin on rajallinen, eivätkä asemakaavat estä 
metsän istuttamista viheralueeksi varatulla alueella. 

Aloitteessa esitetyn Rakkauden metsän tai puiston tulisi luonteensa vu-
oksi sijaita paikassa, joka säilyy pitkään virkistyskäytössä joko metsänä 
tai puistona. Rakkauden metsän kaltaisen alueen haasteena on pu-
uston eri-ikäisyys ja mahdollinen istutusten ennakoimattomuus. Kau-
punkimaisissa puistoissa tavoitellaan usein kasvillisuuden hallittua ja 
yhtenäistä ilmettä. Istutusten tulisikin seurata kokonaissuunnitelmaa ja 
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sopia alueen muihin tavoitteisiin. Alueen tulisi myös olla sekä rauhalli-
nen että helposti saavutettavissa, ja suuren puustomäärän istuttaminen 
yhteen paikkaan vaatii myös alueelta laajuutta. Laajan yhtenäisen alu-
een varaaminen pitkäaikaiseen uuden puuston istutukseen on tiivisty-
vässä kaupungissa haastavaa. Metsän sijasta alue voisi olla myös pie-
nimuotoisempi puistomainen hedelmä- tai ruusutarha.

Puiden istuttamisen voi koordinoida myös jokin järjestö, seura tai yhtei-
sö. Muistamistarkoitukseen on syytä tutkia myös muita vaihtoehtoja, 
kuten olevien puistopuiden kummiksi ryhtymistä, kiveykseen kaiverret-
tuja nimiä tai puiston penkkien nimeämistä korvausta vastaan, kuten 
monissa puistoissa ulkomailla on tapana. 

Rakennusvirasto rakennuttaa ja hoitaa kaupungin viheralueita, joten 
mahdollinen Rakkauden metsän tai puiston paikka tulee suunnitella yh-
teistyössä rakennusviraston kanssa.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Maria Jaakkola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37244

maria.jaakkola(a)hel.fi
Liisa Kuokkanen-Suomi, suunnittelija, puhelin: 310 37362

liisa.kuokkanen-suomi(a)hel.fi
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§ 117
Den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen om hedrande av 
minnet av åtta judar utlämnade till Nazityskland

HEL 2016-006925 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Mika Ebeling väckta 
motionen vara slutligt behandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Mika Ebeling och 18 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden med "snubbelstenar" eller liknande ska hedra minnet av åtta 
judar som Finland utlämnade till Nazityskland.

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 från direktionen för stadsmuseet, 
stadsplaneringsnämnden och nämnden för allmänna arbeten och fram-
håller att det som föreslås i motionen, att visa heder genom minnes-
plattor inom projektet Stolpersteine (snubbelstenar), är ett gripande sätt 
att vårda minnet av judar som mött ett tragiskt öde. Minnesplattor är ett 
sätt att få förbipasserande att stanna upp och samtidigt ett återhållsamt 
sätt göra historiska händelser till en del av vardagen i stadsmiljön. 

Det finns redan två minnesmärken i Helsingfors som rests till minnet av 
de judiska offren. Det mer kända finns på Observatorieberget, Hjälpsö-
kande händer, ett verk av Rafael Wardi och Niels Haukeland. Namnen 
på de utlämnade flyktingarna är ingraverade på sidorna. Det andra, 
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mindre kända minnesmärket finns på judiska församlingens innergård, 
vid Malmgatan 26 i Kampen. Verket, som är från 1970, heter Minnes-
märket över judiska offer och är utfört av Harry Kivijärvi i samarbete 
med Sam Vanni. 

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och anser att de i motionen fö-
reslagna minnesplattorna fungerar som ytmaterial på gatan och att det 
från trafikplaneringssynpunkt inte finns något hinder för metallplattor 
som beläggningsmaterial på gångbanor. Materialet ska givetvis vara 
sådant att fotgängare inte halkar eller snavar eller gaturummet blir otill-
gängligt. Om plattorna placeras exempelvis bland kantstenarna försäm-
ras tillgängligheten och säkerheten inte.  

Stadsstyrelsen betonar att minnesplattorna ska planeras och utplace-
ras i enlighet med byggnadskontorets villkor och anvisningar och att de 
kräver tillstånd från fastighetsägarna. Konstnären Gunter Demnigs upp-
hovsrätt ska respekteras, och det ska utredas om konstnären är intres-
serad av att utföra plattorna och har möjlighet att göra det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Ebeling Mika, valtuustoaloite Kvsto 8.6.2016 asia 24
2 Stolperstein, kompastuskivi - kuva

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Aloitteen tekijä Förbud mot sökande av ändring, 

beredning eller verkställighet
Förslagstext
Bilaga 1

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Rakennusvirasto
Yleisten töiden lautakunta
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Kaupunginmuseo
Kaupunginmuseon johtokunta

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 01.02.2017 § 84

HEL 2016-006925 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

18.01.2017 Bordlades

30.11.2016 Bordlades

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 1003

HEL 2016-006925 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Mika Ebelingin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 25.10.2016 § 66

HEL 2016-006925 T 00 00 03

Lausunto
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Kaupunginmuseo johtokunta antoi natsi-Saksalle luovutettujen kah-
deksan juutalaisen muistamista koskevasta valtuustoaloitteesta seu-
raavan lausunnon:

Toisen maailman sodan aikana Suomesta luovutettiin Saksaan kah-
deksan juutalaispakolaista, joiden joukossa oli myös lapsia. Heidät kul-
jetettiin 6. marraskuuta 1942 S/S Hohenhörn-laivalla Helsingin Eteläsa-
tamasta Tallinnaan ja sieltä erinäisten vaiheiden ja työleirien kautta lo-
pulta Auschwitzin keskitysleirille. Heistä vain yhden tiedetään pelastu-
neen. Muut menehtyivät.

Luovutetut henkilöt olivat tulleet Suomeen pakolaisina Saksan miehittä-
miltä alueilta. Aloitteen mukaan kaikkien luovutusta edeltävät asuinpai-
kat eteläisessä Helsingissä kuitenkin tunnetaan. Luovutetut olivat: He-
inrich Huppert (s. 26.11.1896 Wien, k. Auschwitz); Kurt Huppert (s. 
29.8.1931 Wien, k. Auschwitz); Franz Olof Kollman (s. 15.5.1941 
Helsinki, k. Auschwitz); Georg Kollman s. 19.11.1912 Wien, k. 
3.10.1992 Israel); Janka Kollman (s. 10.9.1910 Niregyháza, k. 
Auschwitz); Elias Kopelowsky (s. 22.9.1882 Ilgen, k. Auschwitz); Hans 
Robert Martin Korn (s. 26.6.1919 Bielitz, k. Auschwitz); Hans Szybilskij 
(s. 29.8.1907 Elberfeld, k. Auschwitz). Joukosta ainoa selvinnyt oli Ge-
org Kollman. 

Johtokunta toteaa, että Helsingissä on jo ennestään kaksi juutalaisuhri-
en muistoksi pystytettyä muistomerkkiä, joista tunnetumpi on Tähtitor-
ninvuorella: Apua hakevat kädet –teoksen suunnittelivat Rafael Wardi 
ja Niels Haukeland. 

https://www.hamhelsinki.fi/sculpture/juutalaispakolaisten-muistomerkki-
apua-anovat-kadet-niels-haukeland-rafael-wardi/

Juutalaispakolaisten muistomerkki paljastettiin 5.päivänä marraskuuta 
2000 sen paikan läheisyydessä, josta pakolaisia kuljettanut laiva lähti. 
Runsaasti juutalaisten elämään ja historiaan liittyvää symboliikkaa si-
sältävä muistomerkki koostuu kivipaadesta ja kahdesta siihen nojaa-
vasta veistosmaisesta reliefistä. Sen sivuille on kaiverrettu asiaan liitty-
vää tekstiä sekä luovutettujen pakolaisten nimet. Kaksi metriä pitkä ja 
metrin korkuinen kivipaasi on Ylämaan vaaleaa graniittia. Kivipaateen 
nojaavaan pronssireliefiin on kuvattu apua anovat kädet. Paaden toi-
sella sivulla on teräkseen valettu peilimäisesti heijastava reliefiveistos. 
Muistomerkkikokonaisuutta ympäröi nupukivistä rakennettu käden mu-
otoinen alue, johon voi liittää metaforan uhrien muiston pitämisestä 
kämmenellä. 

Toinen, vähemmän tunnettu muistomerkki on Harry Kivijärven yhdessä 
Sam Vannin kanssa suunnittelema Juutalaisuhrien muistomerkki vuo-

https://www.hamhelsinki.fi/sculpture/juutalaispakolaisten-muistomerkki-apua-anovat-kadet-niels-haukeland-rafael-wardi/
https://www.hamhelsinki.fi/sculpture/juutalaispakolaisten-muistomerkki-apua-anovat-kadet-niels-haukeland-rafael-wardi/
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delta 1970 Kampissa, juutalaisen seurakunnan sisäpihalla, Malminkatu 
26:ssa. 

https://hamhelsinki.fi/sculpture/juutalaisuhrien-muistomerkki-harry-kivi-
jarvi/

Kaupunginmuseon johtokunta pitää aloitteessa esitettyä muistamisen 
tapaa, ns. ”stolperstein-” (”kompastuskivi”) muistolaattoja koskettavana 
tapana muistaa ja vaalia traagisen kohtalon kokeneiden juutalaisten 
muistoa. Samanlaisia katukiveykseen kiinnitettyjä metallilaattoja on voi-
nut aiemmin nähdä Saksassa ja alkuperäinen konsepti onkin taiteilija 
Gunter Demnigin luoma, kuten aloitteessa todetaan. Tämän tapainen 
muistaminen on pysäyttävä ja samalla eleetön tapa tuoda historian ta-
pahtumia arkiseen kaupunkiympäristöön. Kaupunginmuseon johtokun-
ta ei näe estettä sille, että jokin taho haluaa toteuttaa ”kompastuskivet” 
kyseisten luovutettujen henkilöiden asuinpaikkojen edustalle, mutta to-
teaa samalla, että kaupunginmuseolla ei tällaiseen ole resursseja. Li-
säksi suunnittelussa ja toteutuksessa tulee noudattaa yleisten töiden 
lautakunnan ja rakennusviraston ehtoja ja ohjeita sekä saada ao. kiin-
teistönomistajien suostumus. Mikäli muistaminen aiotaan toteuttaa esi-
tetyllä tavalla, tulee kunnioittaa myös Gunter Demnigin tekijänoikeuksia 
ja selvittää taiteilijan kiinnostus ja mahdollisuudet teoksen toteuttami-
seen. Suunnitelmasta olisi hyvä kuulla myös kaupungin taidemuseon 
kanta, jolle vastuu kaupungin julkisesta taiteesta kuuluu.

Esittelijä
museonjohtaja
Tiina Merisalo

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

tiina.merisalo(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 06.09.2016 § 354

HEL 2016-006925 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle Natsi-Saksalle 
luovutettujen kahdeksan juutalaisen muistamista koskevasta valtuusto-
aloitteesta seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta pitää muistomerkkiä koskeva aloitetta kan-
natettavana ja katsoo, että kaupungin osallistuminen aloitteessa mai-
nittuun kansainväliseen kunnianosoitukseen on tärkeää. 

https://hamhelsinki.fi/sculpture/juutalaisuhrien-muistomerkki-harry-kivijarvi/
https://hamhelsinki.fi/sculpture/juutalaisuhrien-muistomerkki-harry-kivijarvi/
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Yleisten töiden lautakunta kuitenkin kiinnittää huomiota kadun kunnos-
sa- ja puhtaanapidosta annetun lain (669/1978) mukaiseen kunnan la-
kisääteiseen velvollisuuteen huolehtia kadun kunnossa- ja puhtaanapi-
dosta ja kadun pitämisestä liikenteen tarpeiden edellyttämässä kunnos-
sa ja toteaa, että muistomerkkilaatat olisi syytä asentaa kadun tasoon. 
Mikäli kadulle asennetaan kadun pinnasta ulkoneva laatta, vaarana 
saattavat olla paitsi kaatumisvahingot, myös katutilan esteettömyyden 
vaarantuminen. 

Lisäksi lautakunta katsoo, että laattojen asennuksessa on huomioitava 
mahdollisuudet kunnossa- ja puhtaanapitotoimenpiteiden asianmukai-
seen suorittamiseen ja muistolaattojen vahingoittumisvaara kadunhoi-
totöiden vuoksi. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi yleisten töiden laut-
akunta katsoo, että muistomerkin suunnittelusta ja toteuttamisesta vas-
taavan tahon olisi tarpeen sopia rakennusviraston kanssa muistomer-
kin tarkemmasta sijoittamisesta sekä yllä- ja kunnossapitoon liittyvistä 
seikoista.  

Yleisten töiden lautakunta toteaa vielä, että mikäli muistolaatat sijoite-
taan alueelle, joka ei kuulu kaupungin kokonaisvastuuhoidon piirin, olisi 
asianomaista kiinteistöä asiassa syytä kuulla, sillä kiinteistön edustalle 
sijoitetut muistomerkit saattavat vaikuttaa myös tontinomistajan velvolli-
suuksiin. 

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Lisätiedot
Suvi Kokkonen, lakimies, puhelin: 310 39952

suvi.kokkonen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.09.2016 § 273

HEL 2016-006925 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Valtuustoaloitteessa ehdotetut muistolaatat toimivat kadun pintamateri-
aalina. Liikennesuunnittelun kannalta ei ole estettä käyttää metallisia 
laattoja jalkakäytävän päällystemateriaalina, mikäli niistä ei muodostu 
Tieliikenneasetuksen mukaisia tiemerkintöjä. Materiaalin tulee myös ol-
la sellaista, ettei siitä aiheudu liukastumista tai kompastumista.

Esittelijä
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liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Pekka Nikulainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37122

pekka.nikulainen(a)hel.fi
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§ 118
Den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen om utveckling 
av Malms flygplatsområde till Helsinki Air Business Park

HEL 2016-007256 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Helena Kantola väck-
ta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Helena Kantola och 15 andra ledamöter föreslår följande i 
sin motion: Stadsstyrelsen utreder möjligheterna att utveckla Malms 
flygplatsområde till Helsinki Air Business Park på basis av den till mo-
tionen fogade visionen och de tidigare utredningarna och låter göra s.k. 
feasible study- och lönsamhetskalkyler över Malms flygplats.

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

Stadsstyrelsen hänvisar till Helsingfors nya generalplan, Den urbana 
planen, godkänd av stadsfullmäktige 26.10.2016, i vilken Malms flyg-
platsområde är ett av de största nya byggområdena. I Malms flygplats-
område kan det byggas en stadsdel för ca 25 000 invånare med 2 000–
4 000 arbetstillfällen. Byggandet i området påverkar också avsevärt 
Malms nuvarande uppbyggnad och hela det nordöstra Helsingfors ge-
nom att harmonisera stadsstrukturen där.

Nylands förbund har 22.12.2015 gett ett utlåtande till Närings-, trafik- 
och miljöcentralen i Nyland om skyddandet av Malms flygplats med 
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stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010) och konsta-
terar att landskapsplanen styr planeringen av området i fråga om flyg-
platsområdet. Flygplatsområdet har i de gällande landskapsplanerna 
för Nyland anvisats med beteckningen för ett flygplatsområde som re-
serveras för tätortsfunktioner om flygverksamheten upphör. De nödvän-
diga besluten om att upphöra med flygverksamheten och flytta myndig-
hetsfunktionerna annanstans har fattats och Nylands förbund anser 
därför att byggandet av tätortsfunktioner i området följer landskapspla-
nen.

Etapplandskapsplan 4 för Nyland är i förslagsfasen. I etapplandskaps-
planen tas Malms flygplatsområde upp som ett område för tätortsfunk-
tioner i vilket det dessutom anges en beteckning som gäller utveck-
lingsprincipen att förtäta området. Enligt 24 § i markanvändnings- och 
bygglagen ska man vid planering på landskapsnivå och annan områ-
desplanering beakta de riksomfattande målen för områdesanvändning-
en så att möjligheterna att uppnå dem främjas. Att skydda den värde-
fulla kulturmiljön på Malms flygplats utgående från att flygtrafiken i om-
rådet fortsätter på samma sätt som i nuläget stridet mot de riksomfat-
tande målen för områdesanvändningen i Helsingforsregionen.

Nylands förbund konstaterar i sitt utlåtande att det inte är möjligt att 
fortsätta flygverksamheten på Malms flygplats på samma sätt som i nu-
läget, vilket skulle trygga de funktionella kulturmiljövärdena för områ-
det, på basis av de tidigare besluten om flygverksamheten.

En rapport om utvecklingen av Malm, Mahdollisuuksien Malmi. Keskus-
ta, lentokenttä, Pukinmäki ja Jakomäki, har gjorts upp för utarbetandet 
av generalplanen. I rapporten anges en detaljerad beskrivning om fö-
rändringen i Malm och flygplatsområdet. Det konstateras i rapporten att 
uppbyggnaden av den historiska flygplatsen med rullbana, som också 
tas upp i förteckningen över byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY), 
är en av utgångspunkterna för planeringen av det nya området. Den 
gamla flygplatsen syns i stadsstrukturen och stadsbilden: rullbanans 
riktlinjer syns dels i de nya gatulinjerna, dels i form av parker som fun-
gerar som utsiktsaxlar. 

Enligt en översiktlig referensplan som utarbetats som underlag för ge-
neralplanen är det möjligt att planlägga ca 1,3–1,5 miljoner m² 
(ca 25 000 invånare och 2 000–4 000 arbetstillfällen) i de områden som 
blir lediga efter att flygplatsfunktionerna upphört. Största delen av om-
rådet anvisas i generalplanen som ett bostadsdominerat område och i 
fråga om närcentrum som ett centrumområde för stadsstruktur i vilket 
det också är önskvärt att bygga verksamhetslokaler. Kvartersexploate-
ringen varierar i området från 0,4 i de nya kvarteren till 1,5–2 i närheten 

http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-21.pdf
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-21.pdf
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av närcentrum. En tillräckligt hög invånartäthet är ett villkor för livlighe-
ten och spårförbindelsearrangemangen i området.

Malms flygplats centrum anges i generalplanen som ett närcentrum 
med mångsidig service som fungerar som ett självständigt centrum. 
Servicen i närcentrum lockar i huvudsak invånarna i närområdena men 
den kan ha också specialiserade tjänster som stöder varandra i den 
nätliknande stadsstrukturen och kan ge området ett särdrag som lockar 
användare också från längre håll.

Industriområdena kring flygplatsen, Tattarmossen och Tattaråsen, är i 
nuläget fungerande och särpräglade företagsområden. Enligt bedöm-
ningar kommer efterfrågan på och utbudet av funktioner av nuvarande 
slag i Tattarmossen att vara i balans minst till mitten av 2030-talet. Fö-
retagsområdena bevaras också i fortsättningen främst som arbets-
platskoncentrationer men områdenas karaktär kan ändras på lång sikt. 
Speciellt Tattaråsens potential ökar när området bättre kopplas ihop 
med arbetsplatsområdena i Stensböle och Vik och de exploateringsbe-
gränsande maximivåningstalen avlägsnas när flygplatsverksamheten 
upphör.

I regeringens rambeslut från 2014 (Planen för de offentliga finanserna 
2015–2018) anges det i fråga om Malm att staten för att förbättra förut-
sättningarna för bostadsbyggande i Helsingforsregionen lägger ned sin 
verksamhet på Helsingfors-Malms flygplats så att området kan tas i 
bruk för bostäder senast i början av 2020-talet. Stadsfullmäktige beslu-
tade 26.11.2014 (365 §) köpa fastigheterna och byggnaderna på 
Malms flygplats. Med Finavia Abp ingicks ett köpebrev genom vilket 
bolaget sålde markområdena på 18,465 hektar i sin ägo i Malms flyg-
platsområde och i dess närhet till Helsingfors stad och avstod samtidigt 
från nyttjanderätten till området på ca 116 hektar som baserade sig på 
avtal mellan bolaget och Helsingfors stad. Affären omfattade de bygg-
nader i Finavia Abp:s ägo som ligger i områdena i fråga.

Läget för Helsingfors-Malms flygplats är enligt kommunikationsministe-
riet slutbehandlat för ministeriet del. Kommunikationsministeriet svara-
de i januari 2015 på justitiekanslersämbetets begäran om utredning i 
fråga om beredningen av beslutet att lägga ned Helsingfors-Malms 
flygplats. Enligt ett klagomål till justitiekanslern hade statens rambeslut 
i mars 2014 fattats utan vederbörliga uppgifter och beretts på felaktiga 
grunder. Justitiekanslern konstaterade i september 2015 att statens be-
slut att avstå från flygplatsområdet inte hade fattats på bristfälliga eller 
felaktiga grunder. Kommunikationsministeriet har enligt sitt eget med-
delande inte längre någon roll i situationen för Malms flygplats. Beslu-
ten om hur området för Malms flygplats som blir ledigt i fortsättningen 
används hör till Helsingfors stad.
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Helsingfors stad har sökt samarbetspartner och arrendetagare som är 
intresserade av att tillfälligt använda Malms flygfält efter årsskiftet 
2016/2017. I en ansökan i september 2016 kontaktades staden av ett 
tiotal aktörer med anknytning till både luftfart och annan verksamhet. 
Det är möjligt att arrendera området i sin helhet eller delar av detta för 
mångsidigt tillfälligt bruk. Det är också möjligt att använda fältet för oli-
ka ändamål under en kort tidsperiod. Staden syftar till att olika arrende-
tagare också i fortsättningen kan fungera på fältet sida vid sida. Också 
de nuvarande arrende- och hyreskontrakten kan förlängas. Av de nuva-
rande aktörerna på Malms flygfält har största delen meddelat att de vill 
fortsätta med sin verksamhet i området efter årsskiftet som arrendeta-
gare hos Helsingfors stad. Meningen är att besluten i de ansökningar 
som kom in i ansökan i september ska fattas under november.

Under behandlingen av generalplanen föreslog ledamoten Helena Kan-
tola följande hemställningskläm som inte understöddes, varvid den för-
föll: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av generalplanen att 
stadsstyrelsen före beslutet om att bebygga Malms flygplats utreder 
möjligheterna att använda Malms flygplats för att genomföra och ut-
veckla idén Helsinki Air Business Park.

Stadsstyrelsen konstaterar att Helsingfors är en attraktiv växande hu-
vudstad som med den 26.10.2016 godkända generalplanen skapar för-
utsättningar för att på lång sikt planera den växande staden och därige-
nom säkrar förutsättningarna för en tillräcklig bostadsproduktion och 
näringslivsfunktioner. En tredjedel av den nya våningsyta som general-
planen möjliggör består av de nya mer omfattande områdeshelheterna 
såsom Malms flygplats. Ett växande och framgångsrikt Helsingfors 
gagnar hela Finland. Helsingfors är motor för utvecklingen i Finland, 
och att Helsingforsregionen är attraktiv är viktigt med tanke på ekono-
misk tillväxt i hela landet. Generalplanen, och Malm, skapar förutsätt-
ningar för den framtida konkurrenskraften.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Kantola Helena ym. valtuustoaloite Kvsto 15.6.2016 asia 17

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Aloitteen tekijä Förbud mot sökande av ändring, 

beredning eller verkställighet
Förslagstext
Bilaga 1

För kännedom

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistövirasto

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 01.02.2017 § 85

HEL 2016-007256 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

18.01.2017 Bordlades

30.11.2016 Bordlades

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 1004

HEL 2016-007256 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Helena Kantolan aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
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Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
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§ 119
Den av ledamoten Tomi Sevander väckta motionen om verksamhe-
ten med psykiatriska sjukskötare i polisinrättningens multiprofes-
sionella arbetsgrupp

HEL 2016-004460 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Tomi Sevander väck-
ta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Tomi Sevander och 25 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att två psykiatriska sjukskötare ska verka i polisinrättningens multi-
professionella arbetsgrupp.

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

Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in och konstate-
rar att år 2015 har Helsingfors polisinrättning och stadens social- och 
hälsovårdsverk ingått ett samarbetsavtal enligt vilket social- och hälso-
vårdsverket anvisar resurser från det sociala arbetet, socialhandled-
ningen och sjukvården till det multiprofessionella teamet och förordnar 
en ledande socialarbetare till arbetsgruppen. I det här branschövergri-
pande samarbetet ligger fokus särskilt på byte och antecknande av 
kunddata och på handräckning.

Stadsstyrelsen anser att det inte är ändamålsenligt att binda anställ-
ningar till fysiska verksamhetsställen, utan att utvecklingen av innehål-
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let i den multiprofessionella arbetsgruppens verksamhet och service-
handledningen bör i fortsättningen skötas så att de motsvarar de nutida 
behoven och de ungas problem. Social- och hälsovårdsverket sköter 
också i fortsättningen i enlighet med avtalet som ingåtts med polisen 
om att det finns tillräckliga resurser för det multiprofessionella teamet i 
fråga om socialt arbete, social handledning och sjukvård. I utvecklings-
arbetet finns det ett behov av att intensifiera integreringen till andra 
tjänster inom social- och hälsovården, bl.a. psykiatri- och missbrukar-
tjänsterna och skol- och studenthälsovårdstjänsterna, för att säkra flex-
ibla och kundorienterade serviceprocesser.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Tomi Sevanderin aloite
2 Helsingin poliisilaitoksen lausunto psykiatristen sairaanhoitajien sijoitta-

misesta poliisilaitokselle

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 01.02.2017 § 87

HEL 2016-004460 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

18.01.2017 Bordlades

30.11.2016 Bordlades

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 1006

HEL 2016-004460 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tomi Sevanderin aloit-
teen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.08.2016 § 177

HEL 2016-004460 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi lausunnon valtuutettu Sevanderin 
ym. valtuustoaloitteesta psykiatristen sairaanhoitajien toiminnasta 
Helsingin poliisilaitoksen moniammatillisessa työryhmässä:

"Kaupunginhallitus osoitti lastensuojelulain mukaisen Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelman (LASU) toteuttamiseksi hankerahoitusta ”Moni-
ammatillinen yhteistyö nuorten rikosoirehdintaan ja perheväkivaltaan 
puuttumiseksi 2010−2012” -hankkeeseen. Tähän määräaikaiseen eril-
lishankkeeseen sisältyivät muun muassa kahden sairaanhoitajan palk-
kakustannukset. Sairaanhoitajat sijoitettiin Helsingin poliisilaitoksella to-
imivaan moniammatilliseen työryhmään. 

Helsingin poliisilaitoksella on toiminut usean vuoden ajan moniammatil-
linen työryhmä eli ns. MONNI-ryhmä osana poliisin ennalta estävää toi-
mintalinjaa yhdessä lähipoliisiryhmien ja nettipoliisiin kanssa (HEER-
ryhmät). Valtuustoaloitteessa mainittu Ankkuri-malli on sisäministeriön 
lanseeraama ja ministeriön vastuulla oleva työmuoto poliisipiireissä. 
Ankkuri-malli muistuttaa toiminnaltaan moniammatillisen työryhmän, 
MONNIN toimintaa.

Hankkeen LASU-rahoitus loppui vuoden 2013 lopussa, mikä tarkoitti  
psykiatristen sairaanhoitajien toiminnan päättymistä moniammatillises-
sa työryhmässä. Sosiaali- ja terveysvirastossa päädyttiin kuitenkin 
myöhemmin vuoden 2014 alusta lukien siirtämään kaksi sairaanhoita-
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jan tointa sosiaali- ja kriisipäivystyksen poliisisosiaalityön yksikköön 
moniammatillisen työryhmän toimintaan. Vuonna 2015 toisen sairaan-
hoitajan resurssia on käytetty sosiaaliohjaajan tehtävään; tällä osaami-
sella vahvistetaan alaikäisten rikoksesta epäiltyjen lastensuojelulain 
(LSL) 24 §:n velvoittamaa sosiaalityötä esitutkinnassa ja tuomioistu-
inkäsittelyssä. Poliisisosiaalityön yksikössä työskentelee Pasilan poliisi-
talossa kaksi sosiaalityöntekijää ja yksi sairaanhoitaja, Malmin poliisita-
lossa yksi sosiaalityöntekijä ja Säästöpankinrannan tiloissa LSL:n 24 
§:n tehtävissä kaksi sosiaalityöntekijää ja sosiaaliohjaaja sekä koko yk-
sikön johtava sosiaalityöntekijä. 

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston ja Helsingin poliisilaitoksen yhte-
istoiminnasta on voimassa 1.8.2014 päivätty pysyväisohje, jonka muka-
isesti viranomaisyhteistyötä toteutetaan. Keväällä 2015 solmittiin yhte-
istoimintaa koskeva sopimus sosiaali- ja terveysviraston ja poliisilaitok-
sen välillä. Sopimuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvirasto osoittaa 
moniammatilliseen tiimiin sosiaalityön, sosiaaliohjauksen ja sairaanhoi-
don resursseja ja määrää työryhmään johtavan sosiaalityöntekijän. 
Tällä kokonaisuudella vastataan sopimuksessa mainitun uuden sosiaa-
lihuoltolain 41 §:n mukaisesta monialaisesta yhteistyöstä, jossa huoleh-
ditaan erityisesti asiakastietojen vaihdosta ja kirjaamisesta sekä virka-
avusta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että virasto tekee poliisin kanssa 
säännöllistä yhteistyötä ja yhdessä on sovittu poliisilaitoksessa toimi-
van moniammatillisen työryhmän linjauksista, tehtävistä ja toimintatavo-
ista. Lakisääteisistä velvoitteista vastaa 24/7 tilanteissa sosiaali- ja krii-
sipäivystyksen yksiköt ja rikoksilla oirehtivien lasten osalta poliisisosi-
aalityön yksikön sosiaalityöntekijät (LSL 24 §).

Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemys on, että tässä vaiheessa ei 
ole tarkoituksenmukaista kiinnittää vakansseja fyysisiin toimipisteisiin, 
vaan huolehtia moniammatillisen työryhmän toiminnan sisällön ja pal-
veluohjauksen kehittämisestä nykyajan tarpeita ja nuorten ongelmia 
vastaaviksi. Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto huolehtii jatkossakin 
poliisin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti riittävästä moniammatil-
lisen tiimin vaatimasta sosiaalityön, sosiaaliohjauksen ja sairaanhoidon 
resurssista. Jatkossa on tarpeen tiivistää integroitumista muihin sosiaa-
li- ja terveydenhuollon palveluihin, mm. psykiatria- ja päihdepalveluihin, 
kouluterveyden- ja opiskeluterveydenhuollon palveluihin, joustavien ja 
asiakaslähtöisten palveluprosessien varmistamiseksi.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Rikoksilla oireilevat ja syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt, erityisesti 
nuoret, tarvitset yksilöllistä tukea ja palveluohjausta. Heidän elämänti-
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lanteessa ilmenee useita ongelma-alueita ja ongelmat ovat ajan ku-
luessa kietoutuneet yhteen. Eri toimijoiden välinen yhteistyö ja monia-
lainen asiantuntijuus ovat keskiössä rakennettaessa rikoksilla oireilevi-
en henkilöiden palveluprosesseja. Moniammatillinen työryhmä pystyy 
tunnistamaan asiakkaidensa ongelmien syyt ja ne tahot, joiden työpa-
nosta ongelmien ratkaiseminen edellyttää sekä ohjaamaan asiakkaat 
tarvittavien palvelujen piiriin."

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Marketta Kupiainen, hallintoylihoitaja, puhelin: 310 42348

marketta.kupiainen(a)hel.fi
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§ 120
Den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen om en anställ-
ning som äldreombudsman anknuten till äldrerådet

HEL 2016-006232 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Helena Kantola väck-
ta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Helena Kantola och 31 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att en anställning som äldreombudsman anknuten till äldrerådet in-
rättas och att de ekonomiska verksamhetsförutsättningarna för dessa 
säkras.

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

Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in och konstate-
rar att inrättandet av en anställning som äldreombudsman har behand-
lats tidigare, senast i form av en budgetmotion år 2011 och en fullmäk-
tigemotion år 2013. Då ansågs det att de patient- och socialombuds-
män, veteranombudsmannen och handikappombudsmannen som ar-
betar under social- och hälsovårdsväsendet har som uppgift att bistå 
kunder och deras närstående med rådgivning och ge information om 
kundernas rättigheter och handledning i frågor som hänför sig till an-
märkningar och överklaganden. Att trygga de vård-, omsorgs- och bo-
endetjänster som hänför sig till de äldres liv och livskvalitet och att ge 
rådgivning och information om kundens rättigheter hör enligt förpliktan-
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de lagstiftning till kommunernas och kommunmyndigheternas uppgifter. 
Förpliktelsen gäller alla anställda och ingår i grunduppgiften för den 
normala verksamheten.

På social- och hälsovårdsverket fungerar servicerådgivningen Seniorin-
fo, där det erbjuds rådgivning per telefon och e-post under förmiddagar 
på vardagar. Dessutom fås rådgivning via hälsorådgivningsnumret 24 
timmar om dygnet.

Vid Helsingfors stad följs äldrevårdens tillstånd och tidsfristerna för till-
gången till tjänster upp med hjälp av lagstadgade planer för egenkon-
troll. De anställda och myndigheterna har en omfattande anmälnings-
skyldighet vad gäller olägenheter och behov som de iakttar inom soci-
al- och hälsovården för de äldre.

I lagen föreskrivs ingenting om kommunala äldreombudsmän och de-
ras uppgifter. Inrättandet och uppgifterna för ett äldreråd grundar sig på 
kommunallagen och på lagen om stödjande av den äldre befolkningens 
funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (den 
s.k. äldreomsorgslagen). Den av social- och hälsovårdsverket utnämn-
da sekreteraren för äldrerådet känner kommunens strategiska plane-
ring, förvaltning och olika sektorer, lagstiftningen, servicesystemen och 
hur de fungerar. Äldrerådet deltar enligt lagen i kommunens planering, 
beredning och uppföljning som berör den äldre befolkningen.

Stadsfullmäktige beslutade 9.9.2015 (§ 205) som en del av stadens 
strategiska planering att Stadens seniorprogram är planen för 2015–
2016 i enlighet med vad som avses i 5 § i lagen om äldreservice. Äldre-
rådet har en central roll i uppföljningen av Stadens seniorprogram. Rikt-
linjerna om äldreservice i stadens strategiprogram och budget binder 
alla förvaltningar.

Stadsstyrelsen hänvisar till den omfattande reformen av social- och 
hälsovårdstjänsterna som pågår, där fokus ligger på kundens behov 
och riktande av integrerade tjänster så att de motsvarar kundens be-
hov. Inom social- och hälsovårdsväsendet förs ett allt intensivare sam-
arbete för att koordinera omfattande, högklassiga tjänster och vård i 
rätt tid för äldre. Stadsstyrelsen anser att det inte är ändamålsenligt att 
inrätta en separat anställning som äldreombudsman.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor
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1 Valtuutettu Helena Kantolan aloite
2 Vanhusneuvoston lausunto 7.9.2016, vanhusasiamiestä koskeva val-

tuustoaloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 01.02.2017 § 88

HEL 2016-006232 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

18.01.2017 Bordlades

30.11.2016 Bordlades

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 1007

HEL 2016-006232 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Helena Kantolan aloit-
teen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.09.2016 § 212

HEL 2016-006232 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle vanhusasia-
miehen vakanssin perustamista vanhusneuvoston yhteyteen koskevas-
ta Kantolan ym. valtuustoaloitteesta seuraavan esittelijän ehdotuksen 
mukaisen lausunnon:

”Kuntalaissa ja laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta 
sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki) 
säädetään vanhusneuvoston perustamisesta ja vanhusneuvoston 
tehtävistä. Vanhusasiamiehen tehtävän perustamista Helsinkiin on kä-
sitelty aiemmin valtuustoaloitteiden vastauksissa vuosina 2011 ja 2013. 
Vanhusasiamiehelle esitettyjä tehtäviä toteuttavat jo normaalitoiminta-
na vanhusten parissa työskentelevät työntekijät. He huolehtivat neu-
vonta- ja ohjauspalveluista, palvelutarpeiden selvittämisestä ja niihin 
vastaamisesta. Tämän lisäksi sosiaali-, potilas-, veteraani- ja vammai-
sasiamiesten tehtävänä on neuvoa asiakkaita, heidän omaisiaan ja lä-
heisiään, tiedottaa asiakkaiden oikeuksista sekä opastaa heitä esimer-
kiksi muistutuksiin ja valituksiin liittyvissä asioissa.

Vanhuspalvelulain 23 § ja sosiaalihuoltolain 47 § edellyttävät, että sosi-
aalihuollon toimintayksikön tai muun toimintakokonaisuudesta vastaa-
van tahon on laadittava omavalvontasuunnitelma, joka on pidettävä jul-
kisesti nähtävänä: Helsingissä kaupungin verkkosivuilla ja toimintayksi-
köiden toimitiloissa esim. ilmoitustaululla. Sosiaali- ja terveysviraston 
sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osasto on laatinut yhteisen oma-
valvontasuunnitelman, joka koskee palvelukeskustoimintaa, kotihoitoa, 
sosiaali- ja lähityötä, päivätoimintaa, lyhyt- ja pitkäaikaista ympärivuo-
rokautista hoitoa monipuolisissa palvelukeskuksissa ja palvelutaloissa 
sekä alle 65-vuotiaiden monisairaiden asumispalveluja. Helsingin van-
hustenhuollon tilaa seurataan säännöllisesti näiden omavalvontasuun-
nitelmien avulla. Lisäksi valvotaan palvelun saannin määräaikoja, jotka 
seurannan mukaan toteutuvat ikääntyneiden palveluissa hyvin.

Sosiaalihuoltolain ilmoitusvelvollisuuden mukaan sosiaalihuollon henki-
löstöön kuuluvan tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai 
itsenäisenä ammatinharjoittajina toimivien henkilöiden on ilmoitettava 
viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävissään huo-
maa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiak-
kaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Lisäksi vanhuspalvelulaki edellyt-
tää viranomaisia ilmoittamaan viipymättä kunnan sosiaalihuollosta vas-
taavalle henkilölle sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäk-
käästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta 
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huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan. Kysymyksessä 
voi olla myös huoli omaishoitajan jaksamisesta.

Helsingissä vuonna 2015 aloitettu Stadin ikäohjelma on vanhuspalvelu-
lain mukainen toimeenpanosuunnitelma. Ohjelman valmistelussa ja toi-
meenpanossa ovat asukkaat ja asiakkaat keskeisesti mukana. Palvelu-
jen kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa lisää asiakkaiden vaik-
utusmahdollisuuksia ja palvelujen asiakaslähtöisyyttä.

Sosiaali- ja terveysvirasto on aloittanut uudelleen 1.2.2016 ikääntyneille 
ja heidän läheisilleen suunnatun Seniori-info -palveluneuvonnan, josta 
neuvontaa saa puhelimitse ja sähköpostitse joka arkipäivä aamupäivi-
sin. Lisäksi neuvontaa saa Helsingin kaupungin Virka Infosta sekä 24 
tuntia vuorokaudessa palvelevasta terveysneuvonnasta.

Sosiaali- ja terveysvirastossa on aloitettu sosiaali- ja terveyspalvelujen 
laaja uudistaminen, jonka keskiössä ovat asiakkaan tarpeet ja integroi-
tujen palvelujen kohdentaminen asiakkaan tarpeita vastaaviksi. Pal-
velujen uudistaminen turvaa entistä tiiviimmän sosiaali- ja terveyspal-
veluiden yhteistyön ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi 
monipuolinen palvelukeskus -toimintamallissa sekä jatkaa yhteistoimin-
taa vanhusneuvoston, muiden hallintokuntien ja kolmannen sektorin 
kanssa.

Ikääntyneitä koskevissa yhteydenotoissa keskeisin huoli on ollut riit-
tävän laadukkaan hoivan toteutuminen ympärivuorokautisissa palvelu-
issa. Tämän vuoksi sosiaali- ja terveyslautakunta pitää perusteltuna ke-
hittää ja vahvistaa perustyötä ikääntyneiden palveluissa. Vanhusasia-
miehelle esitettyjä tehtäviä toteuttavat jo normaalitoimintana vanhusten 
parissa työskentelevät työntekijät sekä asiamiehet. Sosiaalihuoltolaki ja 
vanhuspalvelulaki velvoittavat kaupungin hallintokuntia järjestämään 
vanhusten laadukkaat palvelut normaalina toimintana. Seurantaväline-
iksi on kehitetty mm. omavalvontajärjestelmä. Sosiaali- ja terveyslauta-
kunta ei näin ollen pidä tarpeellisena erillisen vanhusasiamiehen va-
kanssin perustamista vanhusneuvoston yhteyteen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Ikäihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kannalta on tärkeää, että he 
saavat asianmukaista neuvontaa, palvelua ja hoitoa sekä tukea arjessa 
selviytymiseen. Kunta voi tukea ikäihmisiä tarjoten riittävät ja oikea-ai-
kaiset palvelut yhteistyössä eri tahojen kanssa. Kunnan velvollisuus on 
ottaa vanhusneuvosto mukaan kunnan toiminnan suunnitteluun, val-
misteluun ja seurantaan kaikissa asioissa, jotka koskevat ikääntynyttä 
väestöä. Vanhusneuvoston toiminta vahvistaa omalta osaltaan ikäih-
misten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia elinolojaan koskevi-
en päätösten valmistelussa ja palvelujen kehittämisessä.”



Helsingfors stad Protokoll 3/2017 507 (523)
Stadsfullmäktige

Stj/31
15.02.2017

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

Käsittely

13.09.2016 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Tuula Salo: Vastaesitys esityslistan kohta 8, Kappale 9 loppuun

"Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tarpeellisena sitä, että vanhusneu-
voston yhteyteen perustettaisiin vannhusasiamiehen tehtävä, johon ku-
uluisi ikäihmisten palveluohjaus ja oikeudellisissa kysymyksissä opas-
taminen."

Samalla poistaen kappaleen 8 viimeinen virke:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta
ei näin ollen pidä tarpeellisena erillisen vanhusasiamiehen vakanssin
perustamista vanhusneuvoston yhteyteen."

Kannattaja: Gunvor Brettschneider

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaesitys esityslistan kohta 8, Kappale 9 loppuun "Sosi-
aali- ja terveyslautakunta pitää tarpeellisena sitä, että vanhusneuvoston 
yhteyteen perustettaisiin vannhusasiamiehen tehtävä, johon kuuluisi 
ikäihmisten palveluohjaus ja oikeudellisissa kysymyksissä opastami-
nen." Samalla poistaen kappaleen 8 viimeinen virke: "Sosiaali- ja ter-
veyslautakunta
ei näin ollen pidä tarpeellisena erillisen vanhusasiamiehen vakanssin
perustamista vanhusneuvoston yhteyteen."

Jaa-äänet: 6
Maija Anttila, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Laura Nordström, Hannu 
Tuominen, Tuomas Tuure

Ei-äänet: 4
Gunvor Brettschneider, Miina Kajos, Tuula Salo, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Jouko Malinen, Tiina Tasmuth

Poissa: 0

Jäsen Tuula Salon vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle äänin 6 
- 4 (tyhjiä 3).

Jäsen Tuula Salo ilmoitti päätöksestä eriävän mielipiteensä.
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Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Helena Soini, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46933

helena.soini(a)hel.fi
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§ 121
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2017-001942, 2017-001943, 2017-001945, 2017-001946, 2017-001947, 2017-001948, 2017-001949, 2017-
001950, 2017-001951, 2017-001952, 2017-001953, 2017-001954, 2017-001955, 2017-001956

Beslut

Gruppmotioner

 Gruppmotion av Sannfinländarnas fullmäktigegrupp om upptagande 
av kriterier för stöd för närståendevård i det politiska beslutsfattan-
det  

Budgetmotioner

 Budgetmotion av ledamoten Matti Enroth m.fl. om reparation av häl-
sofarliga skolbyggnader 

 Budgetmotion av ledamoten Kauko Koskinen m.fl. om iståndsätt-
ning och asfaltering av grusvägar

 Budgetmotion av ledamoten Seija Muurinen m.fl. om påskyndande 
av en renovering i Aino Acktés villa 

 Budgetmotion av ledamoten Johanna Sydänmaa m.fl. om en 
konstgräsplan i Ladugårdens idrottspark 

 Budgetmotion av ledamoten Sirkku Ingervo m.fl. om påskyndande 
av reparationer med tanke på inomhusluften och av renoveringar i 
daghems- och skolbyggnader

 Budgetmotion av ledamoten Anna Vuorjoki m.fl. om anställning av 
skolgångsbiträden

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

 Motion av ledamoten Terhi Koulumies m.fl. om utredning av möjlig-
heterna till en museibyggnad för fartyget Vrouw Maria

 Motion av ledamoten Tuomas Rantanen m.fl. om utveckling av Bot-
byhöjdens köpcentrum, maskinverkstadsområdet i Vallgård och par-
titorgsområdet



Helsingfors stad Protokoll 3/2017 510 (523)
Stadsfullmäktige

-/32
15.02.2017

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

 Motion av ledamoten Maria Ohisalo m.fl. om ibruktagande av kultur-
kortet Kaikukortti i Helsingfors

 Motion av ledamoten Heimo Laaksonen m.fl. om möjlighet för invå-
narna att använda den tomma skolbyggnaden vid Pojkbytingsvägen 
i Parkstad

 Motion av ledamoten Björn Månsson m.fl. om bättre beaktande av 
de synskadade kommuninvånarna 

 Motion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om tryggad tillgång till ut-
komststöd

Motioner som hör till stadsstyrelsens beslutanderätt

 Motion av ledamoten Arja Karhuvaara m.fl. om möjlighet för Svea-
borgsborna att med HST:s resekort bevisa sin rätt att använda en 
invånarport 

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 90, 91, 92, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ja 121 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 93, 94, 95 ja 96 §: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.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

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
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Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 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
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 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 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)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 97, 98 ja 99 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Yleiskaavan, asemakaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä kos-
kevaan päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä muu vi-

ranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa
 maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla 

maankäytöllä on vaikutuksia
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 rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvis-
sa asioissa toimialueellaan.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katso-
taan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti 
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

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
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 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
ehyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 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.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: 09 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero: 09 310 13701

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 516 (523)
Kaupunginvaltuusto

15.02.2017

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

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

90, 91, 92, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 och 121 § i protokollet.

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller 
verkställighet.

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

93, 94, 95 och 96 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel 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.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet 
sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts 
fram offentligt.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part 
ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om in-
te något annat påvisas.

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.
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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

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.
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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.

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

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

3
BESVÄRSANVISNING

97, 98 och 99 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

I ett beslut som gäller godkännande av generalplan, detaljplan och 
byggnadsordning får ändring genom kommunalbesvär sökas

 av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part)
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 av kommunmedlemmarna
 av närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och andra myndighe-

ter i ärenden som hör till deras verksamhetsområde
 av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område 

den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser
 av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som 

hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska område 
där sammanslutningen är verksam

Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärsti-
dens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part och andra med rätt att anföra besvär an-
ses har fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av 
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller 
midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna 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

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

  

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Banbyggarvägen 5
 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079
Telefonnummer: 029 56 42000
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Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på 
skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 det beslut som besvärsskriften gäller
 till vilka delar ändring söks i beslutet och hurdana ändringar som 

söks
 på vilka grunder ändring söks

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun 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 inte redan tidigare har tillställts myndigheten

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 250 euro för be-
handlingen av ärendet.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på be-
gäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskon-
tor.

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB 10
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 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer: (09) 310 13701

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.
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HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO

HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

Tuuli Kousa
puheenjohtaja
ordförande

Tiina Teppo
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Terhi Peltokorpi Leo Stranius

Sirkku Ingervo

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 24.02.2017.

Protokollet har hållits offentligt framlagt på Helsingfors stads registra-
torskontor (Norra esplanaden 11-13) 24.02.2017.
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