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Kokousaika 15.03.2017 18:00 - 20:08

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterikatu 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
Ebeling, Mika
Enroth, Matti
Hakanen, Yrjö
Hakola, Juha
Hamid, Jasmin
Heinäluoma, Eero
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hursti, Rene
Huru, Nina
Ikävalko, Suzan saapui 18:37, poissa: 155§ - 157§
Ingervo, Sirkku
Jalovaara, Ville
Järvinen, Jukka
Kanerva, Seppo
Kantola, Helena
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
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Krohn, Minerva
Laaninen, Timo
Lindell, Harri
Majuri, Pekka
Modig, Silvia poistui 19:55, poissa 165§
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Mäki, Terhi
Mäkimattila, Sari
Männistö, Lasse
Nieminen, Jarmo
Niiranen, Matti
Oker-Blom, Jan D
Pajamäki, Osku
Pakarinen, Pia
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Perälä, Erkki
Puhakka, Sirpa
Puoskari, Mari
Raatikainen, Mika
Raittinen, Timo
Rantala, Marcus
Rantanen, Tuomas
Rauhamäki, Tatu
Rautava, Risto
Relander, Jukka saapui 18:06, poissa: 155§
Rissanen, Laura
Rydman, Wille
Saarnio, Pekka
Sevander, Tomi
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Taipale, Ilkka
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Valokainen, Tuomo
Vesikansa, Sanna
Vuorjoki, Anna
Hertzberg, Veronica varajäsen
Hyttinen, Nuutti varajäsen
Kantola, Tarja varajäsen
Karhu, Jessica varajäsen
Korkkula, Vesa varajäsen
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Laaksonen, Heimo varajäsen
Landén, Maria varajäsen

poistui 19:54, poissa: 163§ - 165§
Moisio, Elina varajäsen
Nyholm, Henrik varajäsen

saapui 19:55, poissa: 155§ - 163§
Taipale, Kaarin varajäsen
Vepsä, Sinikka varajäsen
Villo, Pertti varajäsen

saapui 19:54, poissa: 155§ - 161§
Ylikahri, Ville varajäsen

Muut

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Panhelainen, Pia va. apulaiskaupunginjohtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Malinen, Matti talousarviopäällikkö
Summanen, Juha hallintojohtaja
Åhlgren, Harry vs. kaupunginlakimies
Andersson, Victor kaupunginsihteeri
Hyttinen, Hannu kaupunginsihteeri
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Rautanen, Marja-Liisa kaupunginsihteeri
Tapiolinna, Hilkka vs. kaupunginsihteeri
Thoden, Annikki vs. kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Linden, Timo vs. apulaiskaupunginsihteeri
Katajamäki, Paula tiedottaja
Snellman, Johanna tiedottaja
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Teppo, Tiina johtava asiantuntija

Puheenjohtaja

Tuuli Kousa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Tiina Teppo johtava asiantuntija
155-157 §, 164-165 §

Antti Peltonen hallintopäällikkö
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Tid 15.03.2017 18:00 - 20:08

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
Ebeling, Mika
Enroth, Matti
Hakanen, Yrjö
Hakola, Juha
Hamid, Jasmin
Heinäluoma, Eero
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hursti, Rene
Huru, Nina
Ikävalko, Suzan anlände 18:37, frånvarande: 155§ - 

157§
Ingervo, Sirkku
Jalovaara, Ville
Järvinen, Jukka
Kanerva, Seppo
Kantola, Helena
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Krohn, Minerva
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Laaninen, Timo
Lindell, Harri
Majuri, Pekka
Modig, Silvia avlägsnade sig 19:55, frånvarande: 

165§
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Mäki, Terhi
Mäkimattila, Sari
Männistö, Lasse
Nieminen, Jarmo
Niiranen, Matti
Oker-Blom, Jan D
Pajamäki, Osku
Pakarinen, Pia
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Perälä, Erkki
Puhakka, Sirpa
Puoskari, Mari
Raatikainen, Mika
Raittinen, Timo
Rantala, Marcus
Rantanen, Tuomas
Rauhamäki, Tatu
Rautava, Risto
Relander, Jukka anlände 18:06, frånvarande: 155§
Rissanen, Laura
Rydman, Wille
Saarnio, Pekka
Sevander, Tomi
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Taipale, Ilkka
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Valokainen, Tuomo
Vesikansa, Sanna
Vuorjoki, Anna
Hertzberg, Veronica ersättare
Hyttinen, Nuutti ersättare
Kantola, Tarja ersättare
Karhu, Jessica ersättare
Korkkula, Vesa ersättare
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Laaksonen, Heimo ersättare
Landén, Maria ersättare

avlägsnade sig 19:54, frånvarande: 
163§ - 165§

Moisio, Elina ersättare
Nyholm, Henrik ersättare

anlände 19:55, frånvarande: 155§ - 
163§

Taipale, Kaarin ersättare
Vepsä, Sinikka ersättare
Villo, Pertti ersättare

anlände 19:54, frånvarande: 155§ - 
161§

Ylikahri, Ville ersättare

Övriga

Pajunen, Jussi stadsdirektör
Sauri, Pekka biträdande stadsdirektör
Viljanen, Ritva biträdande stadsdirektör
Panhelainen, Pia temp. biträdande stadsdirektör
Sarvilinna, Sami kanslichef
Saxholm, Tuula finansdirektör
Malinen, Matti budgetchef
Summanen, Juha förvaltningsdirektör
Åhlgren, Harry stf. stadsjurist
Andersson, Victor stadssekreterare
Hyttinen, Hannu stadssekreterare
Matikainen, Kristiina stadssekreterare
Mickwitz, Leena stadssekreterare
Rautanen, Marja-Liisa stadssekreterare
Tapiolinna, Hilkka stf. stadssekreterare
Thoden, Annikki stf. stadssekreterare
Vallittu, Anja stadssekreterare
Linden, Timo stf. biträdande stadssekreterare
Katajamäki, Paula informatör
Snellman, Johanna informatör
Djupsjö, Stefan övertranslator
Peltonen, Antti förvaltningschef
Teppo, Tiina ledande sakkunnig

Ordförande

Tuuli Kousa stadsfullmäktiges ordförande

Protokollförare
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Tiina Teppo ledande sakkunnig
155-157 §, 164-165 §

Antti Peltonen förvaltningschef
158-163 §
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§ Asia

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

156 Pj/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

157 Pj/3 Uusi valtuustoryhmä
Ny fullmäktigegrupp

158 Pj/4 Kyselytunti
Frågestund

159 Kj/5 Käräjäoikeuden lautamiehen valinta
Val av nämndeman vid tingsrätten

160 Kj/6 Vuoden 2016 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnalliset ta-
voitteet
Ouppnådda bindande verksamhetsmål i 2016 års budget

161 Kj/7 Vuoden 2016 talousarvion tytäryhteisöjen toteutumattomat sitovat ta-
voitteet
Ouppnådda bindande mål för dottersammanslutningar i 2016 års bud-
get

162 Kj/8 Kunnan jäsenen tekemä osaliitosesitys kuntarakennelain (1698/2009) 
mukaan
Framställning från en kommunmedlem om partiell inkorporering med 
stöd av kommunstrukturlagen (1698/2009)

163 Kaj/9 Hermannin Mathilda Wreden kujan asemakaavan muuttaminen (nro 
12402)
Detaljplaneändring för området kring Mathilda Wredes gränd i Her-
manstad (nr 12402)

164 Stj/10 Sosiaali- ja terveysviraston tekstinkäsittelytoiminnan siirtäminen liik-
keenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayh-
tymälle
Överföring av social- och hälsovårdsverkets textbehandlingsverksam-
het till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som 
överlåtelse av rörelse

165 -/11 Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 155
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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§ 156
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta valittiin pöytäkirjantarkastajaksi valtuute-
tut Ville Jalovaara ja Sari Mäkimattila sekä varalle Minerva Krohn ja Ju-
ha Hakola.

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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§ 157
Uusi valtuustoryhmä

HEL 2015-010006

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 26.2.2017 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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§ 158
Kyselytunti

Päätös

Kyselytunnilla oli esillä valtuutettu Anna Vuorjoen kysymys perustoi-
meentulotuen muutoksista ja valtuutettu Leo Straniuksen kysymys tur-
vapaikanhakijoiden majoituksesta.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto järjestää kyselytunnin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 159
Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2016-002992 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

 myöntää Ursula Johanssonille eron käräjäoikeuden lautamiehen 
luottamustoimesta ja 

 valita Suvi Erikssonin käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2017 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Ursula Johansson eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 13.2.2013 (36 §) Ursula Johanssonin käräjä-
oikeuden lautamieheksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudek-
si. Ursula Johansson pyytää 16.10.2016 eroa käräjäoikeuden lautamie-
hen luottamustoimesta.
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Käräjäoikeuslain (581/1993) mukaan valtuusto valitsee käräjäoikeuden 
lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Käräjäoikeuden 
lautamiehestä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnan luottamushen-
kilöstä säädetään.

Kuntalain (365/1995) 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota päte-
västä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava-
na luottamushenkilö on. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luot-
tamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luotta-
mushenkilö.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Ursula Johansson eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 06.03.2017 § 219

HEL 2016-002992 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää 

 myöntää Ursula Johanssonille eron käräjäoikeuden lautamiehen 
luottamustoimesta ja 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 7 (132)
Kaupunginvaltuusto

Kj/5
15.03.2017

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

 valita Suvi Erikssonin käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2017 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 160
Vuoden 2016 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnalliset 
tavoitteet

HEL 2017-001463 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen, rakennusviraston, pelas-
tuslaitoksen, Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen, sosiaali- 
ja terveysviraston, opetusviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston vuo-
den 2016 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeamat.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Virastojen ja liikelaitosten selvitykset toteutumattomista sitovista tavoit-
teista

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja johto-
kuntien on annettava selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toiminnal-
lisista tavoitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginval-
tuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallitukses-
sa.

Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunta, yleisten töiden lauta-
kunta, pelastuslautakunta, Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelai-
toksen johtokunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, opetuslautakunta ja 
kaupunkisuunnitteluvirasto perustelevat seuraavasti, miksi vuoden 
2016 talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet eivät toteutuneet.

Kaupunginjohtajan toimiala
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Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Tavoite: Asiakastyytyväisyys on vähintään 3,75 asteikolla 1-5 (toteutu-
nut 3,8 vuonna 2015)

Toteuma: Marraskuussa toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn tulos 
3,67

Talpan asiakastyytyväisyystutkimus uudistettiin vuodelle 2016. Asia-
kaskyselyn uudistamisen tavoitteena oli saada lisää tietoa johtamisen 
tueksi ja asiakaspalvelun kehittämiseksi. Uudistettu kysely ei ole ver-
rannollinen vanhaan, mikä osaltaan selittää tulosten muutosta. Aiempi-
na vuosina kyselyssä ovat kooltaan pienet palvelut saaneet kokoonsa 
nähden virheellisesti suhteettoman suuren painoarvon tuloksissa. 

Vuoden 2016 kyselyssä keskityttiin kokonaisuuksiin ja arvioitiin Talpan 
taloushallinnon, palkkahallinnon, rekistereiden ja asiakaspalvelun toi-
mintaa. Uudistetussa kyselyssä vastausprosentti oli 25 ja 33% vastaa-
jista koki Talpan palveluiden kehittyneen positiivisesti ja vain 18% hei-
kentyneen. Lisäksi tuloksista on nähtävissä selkeitä kehittämiskohteita: 
palvelun nopeus, henkilöstön osaaminen ja vuorovaikutuksen kehittä-
minen.

Rakennus- ja ympäristötoimi

Rakennusvirasto

Tavoite: Sähköisesti käytettävissä olevien asiointipalvelujen osuutta li-
sätään vuodesta 2014 vuoden 2016 loppuun mennessä 30 prosenttiyk-
siköllä.

Toteuma: noin kolmannes tavoitteesta toteutui

Sähköisten asiointipalvelujen lisääminen ei toteutunut halutussa aika-
taulussa ja laajuudessa. Osa tavoitteesta toteutui, kuten katutyölupien 
hakeminen, kioskien, kioskipaikkojen ja joulukuusten myyntipaikkojen 
kilpailutus ja johtotietojen haku. 

Työtä hidastivat muun muassa ongelmat konsulttityön saatavuudessa, 
koska kaupungin muut järjestelmähankinnat olivat etusijalla. Lisäksi tie-
tojärjestelmien tekniset rajoitukset (Ahjo, asiointiportaali) ja muutokset 
(SAP) aiheuttivat viivästyksiä. Kaupungin järjestelmien rajoitukset mm. 
estivät mm. aluevuokrauksien viemisen asiointiportaaliin. Vaikeudet eri 
järjestelmien integroimisessa keskenään, esimerkiksi asiointiportaalin 
ja Ahjon välillä, joko pysäyttivät tai hidastivat tavoitteessa etenemistä. 
SAP-järjestelmään tietoja lähettävien palvelutapahtumien siirto lykättiin 
tietoisesti vuoden 2017 puolelle odottamaan kaupunkiyhteisen SAP-jär-
jestelmän käyttöönottoa, jotta liittymää ei jouduta lyhyen ajan sisällä to-
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teuttamaan kahteen eri järjestelmään. Tavoitteen mukaista työtä jatke-
taan muiltakin osin vuonna 2017.

Pelastuslaitos

Tavoite: I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja 
ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 vahvuisella yksiköllä on enin-
tään 6 minuuttia vähintään 60 %:ssa tehtävistä.

Toteuma: Toteuma oli 54 prosenttia. 

Poikkeamalla ei riskianalyysin perusteella ollut vaikutusta turvallisuu-
teen.

Tavoite: Ensihoidon tavoittamisviive on enintään 8 minuuttia vähintään 
70 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävistä.

Toteuma: Toteuma oli 67 prosenttia.

Poikkeama johtuu kiireellisen ensihoidon runsaasta tehtävämäärästä 
suhteessa ensihoitoyksiköiden kapasiteettiin.

Helsingin kaupungin liikennelaitos –liikelaitos (HKL)

Tavoite: Raitioliikenteen luotettavuus 99,87 % (2014: 99,86) ja metrolii-
kenteen 99,96 % (2014: 99,93).

Toteuma: Raitioliikenteessä 99,84 % (TP15: 99,78) ja metroliikentees-
sä luotettavuus oli 99,84 % (TP15: 99,98).

Raitioliikenteessä suurin yksittäinen poikkeama oli syyskuussa, jolloin 
henkilökuntapulan takia jäätiin tavoitteesta. Kahtena yksittäisenä päivä-
nä tuli akuutteja sairauspoissaoloja niin paljon, että lähtöjä jäi ajamatta. 
Myös ennalta arvaamattoman suuri määrä lakisääteisiä perhevapaita 
osui juuri kesälomien loppupäähän heikentäen syyskuun kuljettajatilan-
netta. Raitioliikenteen ajamattomista lähdöistä (HKL:n toiminnasta joh-
tuneet) 42 % johtui teknisistä ongelmista, 28 % henkilöstöpulasta, 18 % 
liikennehäiriöistä ja 12 % muista syistä.

Metroliikenteessä tavoite saavutettiin viitenä kuukautena, pääosin alku-
vuonna. Yksittäinen päivä heinäkuussa, kun öisen metro-onnettomuu-
den jälkeen ei ajettu koko päivänä Vuosaareen, aiheutti suuren laskun 
luotettavuuteen. Lokakuussa virtakiskovaurio aiheutti yhdenraiteenajon, 
jolloin vuoroja jouduttiin poistamaan liikenteestä. Metroliikenteen aja-
mattomista lähdöistä (HKL:n toiminnasta johtuneet) 61 % johtui liiken-
nehäiriöistä, 27 % teknisistä ongelmista ja 12 % muista syistä.

Sosiaali- ja terveystoimi
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Sosiaali- ja terveysvirasto

Tavoite: Kuntouttavaa työtoimintaa saa vähintään 1 800 henkilöä vuo-
dessa. 

Toteuma: Kuntouttavaan työtoimintaan osallistui 1 772 asiakasta. 

Tilastotietoihin ei ehtinyt 19 asiakasta, koska heidän läsnäolotietonsa 
saatiin myöhässä. Sitovasta tavoitteesta jäätiin ainoastaan yhdeksän 
asiakkaan verran, kun otetaan huomioon myöhässä tulleet läsnäololis-
tat.  Osallistujamäärä kasvoi edellisestä vuodesta 66 asiakkaalla. 
Asiakkaita saatiin alkuvuodesta hyvin työtoimintaan, mutta loppuvuotta 
kohden uusien asiakkaiden kasvu väheni. Suurimpana syynä tähän on 
Helsingin työvoiman palvelukeskuksen siirtyminen vuoden vaihteessa 
kaupunginkansliaan, mikä vaikutti asiakasohjaukseen. Vuoden 2016 ai-
kana Työvoiman palvelukeskus keskittyi uusien asiakkaiden palvelutar-
peiden arviointiin ja selvittelyyn. Viime vuonna Työvoiman palvelukes-
kuksen kokonaisasiakasmäärä kaksinkertaistui ja asiakaskierto nopeu-
tui. Asiakkaiden ohjaamista kuntouttavaan työtoimintaan ei pystytty sii-
nä tilanteessa toteuttamaan suunnitellusti.

Sivistystoimi

Opetusvirasto

Tavoite: Oppimistulokset ja hyvinvointi paranevat ammatillisessa koulu-
tuksessa koulutus- ja nuorisotakuuta toteuttamalla. Mittarina oli, että 
ammatillisessa peruskoulutuksessa otetaan käyttöön kaikki opetus- ja 
kulttuuriministeriön myöntämät 370 lisäkoulutuspaikkaa.

Toteuma: Järjestämisluvan mukaisia koulutuspaikkoja oli 8 711.

Ammatillisen koulutuksen järjestämislupa oli vuonna 2016 enintään 8 
730 opiskelijalle. Opiskelijamäärä lasketaan tammikuun 20. päivän ja 
syyskuun 20. päivän opiskelijamäärien painotettuna keskiarvona (kevät 
painoarvolla7/12 ja syksy 5/12). Näin laskettu opiskelijamäärä jäi 19 
opiskelijalla eli 0,2 % alle järjestämisluvan. Tämä johtui siitä, että alku-
vuoden opiskelijamäärä oli ennakoitua pienempi. Syyskuussa opiskeli-
jamäärä oli 8 845 eli 115 opiskelijaa yli järjestämisluvan.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Tavoite: Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan 
kasvaa 0,2 prosenttiyksikköä edellisvuoden toteumasta.

Toteuma: Toteuma 74,38 %, kasvua oli vain 0,1 prosenttiyksikköä.
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Joukkoliikenteen kuljetusosuus (74,38 %) syksyn 2016 aamuliikentees-
sä keskustaan on korkein vuodesta 1986 yhtäjaksoisesti jatkuneella 
seurantajaksolla. Osuus kasvoi edellisvuodesta 0,1 prosenttiyksikköä 
kun tavoite oli 0,2 prosenttiyksikköä. 

HSL korjasi omien vuoden 2015 syksyn laskentojensa tuloksia vuoden 
2017 alussa. Helsingin sisäisen bussiliikenteen ja raitiovaunuliikenteen 
matkustajamäärät vuonna 2015 olivat aiemmin ilmoitettua korkeammat. 
Uusilla luvuilla laskettuna vuonna 2015 joukkoliikenteen kuljetusosuus 
kasvoi 1,26 prosenttiyksikköä aiemmin ilmoitetun 1,02 prosenttiyksikön 
sijaan (kuljetusosuus 74,29 %). Eli kasvu edellisenä vuonna oli varsin 
merkittävä.

Tavoitteenasettelu vuositasolla on varsin tarkka, eikä henkilöliikenteen 
laskennoissa käytetyn menetelmän tarkkuustaso (ulkoapäin suoritetta-
va havainnointi) tue näin tarkkaa vuosittaista tavoitteiden seurantaa. 
Tarkoituksenmukaisempi tapa seurata joukkoliikenteen osuutta voisi ol-
la 5 vuoden takaiseen tilanteeseen nähden suoritettava tarkastelu.  
Vuodesta 2011 joukkoliikenteen osuus on noussut 1,9 prosenttiyksik-
köä kun tavoiteasetannan mukainen kasvu olisi ollut yhden prosenttiyk-
sikön.

Vuonna 2016 matkustajamäärät vähenivät edellisvuodesta joukkolii-
kenteessä Helsingin sisäisessä bussiliikenteessä ja lähiliikenteen junis-
sa. Matkustajamäärät kasvoivat seutubusseissa, kauko- ja tilausbussi-
liikenteessä, metrossa ja kaukojunissa. Yhteensä joukkoliikenteen mat-
kustajien määrä kasvoi 1,7 % vuonna 2016.

Sisäisen liikenteen bussimatkustajat vähenivät aamuliikenteessä Pitkä-
sillalla, jossa matkustajat ovat siirtyneet metroon. Myös linjojen 65A ja 
66A (liikennöivät vielä 2015 Lauttasaareen asti) lopettaminen vaikuttaa 
osaltaan bussien matkustajamääriin. Myös linja 62 lakkautettiin.

Henkilöautojen matkustajat lisääntyivät myös hieman. Kasvu tuli lähin-
nä Länsiväylältä. Tähän on voinut vaikuttaa länsimetron aloituksen pe-
ruuntuminen. Toisaalta Espoon suunnan seutubussiliikenne kasvoi 
myös selvästi.

Joukkoliikenteen osuuden hitaan kasvun taustalla aamuliikenteessä 
näyttäisi olevan jossain määrin myös siirtymät kävelyyn ja pyöräilyyn.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
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Liitteet

1 Virastojen ja liikelaitosten selvitykset toteutumattomista sitovista tavoit-
teista

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Opetusvirasto
Pelastuslaitos
Rakennusvirasto
Sosiaali- ja terveysvirasto
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 27.02.2017 § 197

HEL 2017-001463 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä taloushallintopalvelu -liikelaitok-
sen, rakennusviraston, pelastuslaitoksen, Helsingin kaupungin liikenne-
laitos -liikelaitoksen, sosiaali- ja terveysviraston, opetusviraston ja kau-
punkisuunnitteluviraston vuoden 2016 talousarvion sitovien toiminnal-
listen tavoitteiden poikkeamat.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
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§ 161
Vuoden 2016 talousarvion tytäryhteisöjen toteutumattomat sitovat 
tavoitteet

HEL 2017-000598 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä tytäryhteisöjen vuoden 2016 talousarvion sitovien toiminnal-
listen tavoitteiden poikkeamat Helsingin kaupungin asunnot Oy:n, Kiin-
teistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin ja Kiinteistö Oy Kaapelitalon 
osalta. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sitovien tavoitteiden toteuma yhteenveto 2016.pdf

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ao. tytäryhteisöt Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeiden (Khs 7.12.2015) mu-
kaan tytäryhteisöille talousarviossa asetettujen tulostavoitteiden toteu-
tumisesta raportoidaan osana tytäryhteisöraportointia.

Toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista tytäryhteisö-
jen on annettava selvitys siten, että selvitykset voidaan käsitellä kau-
punginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupungin-
hallituksessa.
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Virastojen ja laitosten sitovien tavoitteiden toteumatiedot käsitellään 
kaupunginhallituksen kokouksessa 20.2.2017. Samassa yhteydessä 
omana asiakohtanaan on tarkoitus käsitellä tytäryhteisöjen sitovien ta-
voitteiden toteumatiedot. Edelleen kaupunginvaltuusto käsittelee viras-
toille, laitoksille ja tytäryhteisöille asetettujen sitovien tavoitteiden toteu-
matietoja kokouksessaan 15.3.2017.

Esityslistan liitteenä on tytäryhteisöille talousarviossa 2016 asetetut si-
tovat tavoitteet. Yhtiöiden oman seurannan ja raportoinnin mukaan Hel-
singin kaupungin asunnot Oy:tä, Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennis-
palatsia ja Kiinteistö Oy Kaapelitaloa lukuun ottamatta tytäryhteisöjen 
sitovat tavoitteet ovat toteutuneet. 

Tarkempi selvitys muiden talousarviotavoitteiden toteutumisesta esite-
tään konsernijaostolle tilinpäätösraportin yhteydessä (Tytäryhteisöra-
portti 4/2016, konsernijaosto 27.3.2017).

Yhteenveto toteutumattomista sitovista tavoitteista

Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle, Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin 
Tennispalatsille ja Kiinteistö Oy Kaapelitalolle asetettiin Helsingin kau-
pungin talousarviossa 2016 sitova tavoite: Kiinteistöjen ylläpitokustan-
nusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun 
suuruinen. Viimeisin julkaistu kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi on 
vuoden 2016 kolmannelta neljännekseltä. Kustannusindeksi nousi 
edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 1,3 %. Tavoite ei 
toteutunut edellä mainittujen yhtiöiden osalta.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ylläpitokustannusten nousu oli 4,81 
%. Suurimmat kustannusten nousut olivat seuraavissa erissä: alueta-
sattavat korjaukset, tontinvuokrat ja lämmitys. Edellä mainituista tontin-
vuokrat ja lämmitys ylittivät budjetin , mutta korjauskustannukset jäivät 
alle budjetoidun.

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin ylläpitokustannusten nou-
su oli 3,3 %. Vuodet 2015 ja 2016 eivät ole täysin vertailukelpoisia kes-
kenään ylläpitokustannusten osalta, koska vuonna 2015 Tennispalatsi 
oli mittavien muutostyöhankkeiden takia normaalikäytössä vasta syk-
syllä. Tämä vaikutti oleellisesti myös sähkön ja lämpöenergian kulutuk-
seen. Lisäksi Tennispalatsin kävijämäärä vuonna 2016 oli 1,7 miljoo-
naa, kun taas vuoden 2015 kävijämäärä oli 1,4 miljoonaa. Kävijämää-
rien kasvu vaikutti myös korjauskustannusten kasvuun.

Kiinteistö Oy Kaapelitalon ylläpitokustannusten nousu oli 3,08 %. Yh-
tiön omien kiinteistöjen ylläpitokustannukset ovat kuitenkin pysyneet ta-
voitteen mukaisissa rajoissa ja tilinpäätöksen mukainen ylläpitokustan-
nusten nousu yli kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin johtuu pää-
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asiallisesti yhtiön tiloissa ja alueella toteutettavien tapahtumien ja re-
monttien vesi-, lämmitys-, siivous- ja sähkökulujen läpilaskutuksesta 
sekä toissijaisesti kaupungille maksettavan Suvilahden tonttivuokran 
kasvusta. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sitovien tavoitteiden toteuma yhteenveto 2016.pdf

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ao. tytäryhteisöt Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 27.02.2017 § 198

HEL 2017-000598 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä tytäryhteisöjen vuoden 2016 ta-
lousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeamat Helsingin 
kaupungin asunnot Oy:n, Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin 
ja Kiinteistö Oy Kaapelitalon osalta. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.02.2017 § 12
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HEL 2017-000598 T 00 01 05

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seu-
raavaa: 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä, että

 tytäryhteisöjen vuoden 2016 talousarvion sitovien toiminnallisten ta-
voitteiden poikkeamat Helsingin kaupungin asunnot Oy:n, Kiinteistö-
osakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin ja Kiinteistö Oy Kaapelitalon 
osalta.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi
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§ 162
Kunnan jäsenen tekemä osaliitosesitys kuntarakennelain 
(1698/2009) mukaan

HEL 2016-010713 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
antaa seuraavan lausunnon: 

Kunnan jäsenen esitys kunnan osan siirrosta Espoon kaupunkiin

Rysäkarin Linnake Oy ja Tom Kaisla esittävät Rysskär-nimisen lunastu-
syksikön (91-414-2-3) sekä lunastusyksikön ympäröimän vesialueen 
siirtämistä Helsingistä Espooseen, liite 1. Vesialueen osalta hakija on 
tehnyt kaksi vaihtoehtoista siirtoesitystä. 

Esitetty kunnanrajamuutos 1 lähtee pohjoisessa Korkeakupu-nimiseltä 
saarelta etelään Rysäkarin itäpuolelta ja yhtyy nykyiseen kuntarajaan 
ulkomerellä. Siirrettäväksi esitetyn alueen yhteispinta-ala on noin 1 800 
hehtaaria, josta kaupungin omistuksessa on noin 1 767 hehtaaria (ve-
sialuetta ja Nuottakari-niminen suojeltu saari). Kunnanrajamuutos 2 
lähtee pohjoisessa nykyisestä kuntarajasta Nuottakarin eteläpuolelta 
Rysäkarin itäpuolelle, josta raja kääntyy lounaaseen liittyen nykyiseen 
kuntarajaan. Alueen kokonaispinta-ala on noin 930 hehtaaria, josta 
kaupungin omistuksessa on noin 897 hehtaaria. Rajamuutosehdotuk-
set käyvät ilmi esityksen tekijän laatimasta kartasta, liite 2, ja kiinteistö-
viraston laatimasta kartasta, liite 3.

Rysäkarin Linnake Oy:n omistama Rysskär muodostuu 9,65 hehtaarin 
suuruisesta Rysäkari-nimisestä saaresta ja ympäröivästä 23,34 heh-
taarin suuruisesta vesialueesta.  

Helsingin kaupungin kanta

Kaupunginvaltuusto vastustaa esitettyä Helsingin kaupungin osan siir-
tämistä Espoon kaupunkiin.

Esitys ei täytä kuntarakennelain mukaisia kuntajaon muuttamisen edel-
lytyksiä. Esityksessä ei ole myöskään tuotu esiin sellaisia painavia syi-
tä, joiden vuoksi esitetyn kaltainen merkittävä muutos on perusteltu 
kummassakaan vaihtoehdossa.

Perustelut
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Rysäkari sijaitsee Helsingin ulkosaaristossa Espoon kuntarajan tuntu-
massa. Kyseessä on entinen sotilassaari, joka on yksi Helsingin edus-
talle perustetun merilinnoitusketjun saarista ensimmäisen maailmanso-
dan ajalta. Meripuolustusjärjestelmään liittyvät linnoitteet ja rakennel-
mat ovat muinaismuistolain rauhoittamia muinaisjäännöksiä. Muita lin-
noitusketjun saaria Helsingin edustalla ovat mm. Itäinen Pihlajasaari, 
Suomenlinna, Vallisaari, Kuninkaansaari, Santahamina, Itä-Villinki, Iso-
saari, Kuivasaari, Harmaja ja Katajaluoto sekä Espoossa Miessaari. 
Vallisaari, Kuninkaansaari, Isosaari, Kuivasaari ja Itä-Villinki ovat va-
pautumassa tai jo vapautuneet puolustuskäytöstä.

Rysäkari on ollut Suomen puolustusvoimien hallussa vuodesta 1922 
vuoteen 2010. Saarella oli sotilaallinen rooli myös toisen maailmanso-
dan aikana osana rannikon puolustusta. Saaren nykyinen omistaja on 
Rysäkarin Linnake Oy, jonka tavoitteena on kehittää saarta matkailu-
saarena.

Voimassa olevassa yleiskaavassa 2002 Rysäkari on sotilasalue, jonka 
reunassa on pieni luonnonsuojelualue. Kaupunginvaltuuston hyväksy-
mässä Helsingin uudessa yleiskaavassa 2050 saari on merkitty merelli-
sen virkistyksen ja matkailun alueeksi. Kaavamääräyksen mukaan 
aluetta kehitetään merkittävänä virkistys-, ulkoilu-, liikunta-, luonto- ja 
kulttuurialueena, joka kytkeytyy mantereen virkistys- ja viheralueisiin. 
Merkintä sisältää loma-asumisen ja matkailun alueita. Yleiskaavaan liit-
tyvän Merellinen Helsinki teemakartan mukaan, liite 4, Rysäkariin on 
merkitty lisäksi vesiliikenteen yhteystarve sekä vesiliikenteen yhteyspis-
te.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa on valmisteilla Merellisen Hel-
singin yleissuunnitelma, joka on osa yleiskaavan toteuttamisohjelmaa. 
Yleissuunnitelman tavoitteena on merellisten alueiden kehittyminen ja 
maankäytön suunnittelu hallittuna kokonaisuutena. Suunnittelua teh-
dään yhteistyössä kaupungin eri hallintokuntien ja merellisten toimijoi-
den kanssa. Erityisesti on tarkoitus parantaa saariston saavutettavuutta 
ja kehittää vesiliikennettä. Myös saariston huoltoa ja infraa suunnitel-
laan työssä kokonaisvaltaisesti. 

Helsingillä on erinomaiset edellytykset toteuttaa merellisten alueiden 
kehittymiseen suunnattuja toimenpiteitä ja suunnitella ns. sinirakenteen 
kehitystä. Kaupungin edustalla on ainutlaatuinen merellisen Helsingin 
kansallismaisema ja maailmanperintökohde Suomenlinna ja monia 
kulttuurihistoriallisia kohteita. Mikäli alue pilkotaan useamman kunnan 
kaavoituskohteiksi ja palvelukokonaisuuksiksi, tämä vaikeuttaa tarpeet-
tomasti suunnittelua ja alueen hyödyntämistä. Esitetyllä muutoksella ei 
saavuteta alueellisesti eheää kokonaisuutta tai edistetä yhdyskuntara-
kenteen toimivuutta. 
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Helsingin kaupunginvaltuuston strategiaohjelman tavoitteena on yritys-
toiminnan, matkailun ja vapaa-ajan mahdollisuuksien kehittymisen 
edistäminen ranta-alueilla ja saaristossa sekä vesiliikenteen kehittymi-
sen edistäminen. 

Rysäkarin kehittäminen matkailu- ja virkistyssaarena on kaupungin int-
resseissä. Merellisen Helsingin kehittämisessä edetään vaiheittain ja 
niin, että toimitaan yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti. Kaupunki-
suunnitteluvirastossa vuonna 2011 käynnistynyt alustava asemakaava-
suunnittelu on toistaiseksi keskeytynyt maanomistajan ilmoitettua, että 
kaavaa ei kohteessa pidä tai kannata suunnitella ennen kuin hän saa 
vastauksen, miten elämisen ja elinkeinoharjoittamisen perusedellytyk-
set tullaan toteuttamaan kohteessa saaristolain hengessä. Rysäkarin 
alueella uudisrakentamisen sovittaminen valtakunnallisesti merkittä-
vään kulttuuriympäristöön edellyttää huolellista suunnittelua. 

Helsingin uusi luonnonsuojeluohjelma vuosille 2015–2024 turvaa erityi-
sesti metsäverkoston, Natura-verkoston ja saaristoluonnon arvoja. 
Kaupungin alueella on yli 50 luonnonsuojelukohdetta, jotka ovat pää-
sääntöisesti pieniä. Rysäkari yhdessä rantavesiensä kanssa on luoki-
teltu I arvoluokan kasvikohteeksi, josta osa (0,43 ha) on rajattu ELY-
keskuksen päätöksellä suojeltavaksi luontotyypiksi. On tarkoituksenmu-
kaista, että saaristoluonnon arvoja turvataan yhtenäisellä ohjelmalla.

Virkistyskalastuksen näkökulmasta Rysäkarin läheiset vesialueet ovat 
lähinnä lohenuisteluvesiä, joille myydään jo tällä hetkellä myös Helsin-
gin ja Espoon yhteislupia. Esitetyllä kuntarajan siirrolla ei ole merkittä-
viä vaikutuksia kalastusmahdollisuuksiin alueella.

Lähin Helsingin kaupungin terveysasema sijaitsee noin viiden kilomet-
rin päässä Rysäkarilta Lauttasaaressa. Pääkaupunkiseudun asukkailla 
on vapaus valita terveysasemapalvelut yli kuntarajojen eikä esitetty 
kuntarajan muutos vaikuta oikeuteen valita terveyspalveluita.

Rysäkari ei kuulu vesihuollon toiminta-alueeseen ja vastuu kiinteistön 
vesihuollosta on kiinteistön omistajalla tai haltijalla.

Yhteenveto

Kuntarakennelain (1698/2009) mukaan kuntajaon muuttamisen edelly-
tyksinä on, että muutos edistää lain 2 §:n tarkoitettuja kuntajaon kehit-
tämisen tavoitteita sekä parantaa lain 4 §:n mukaisia asioita.

Lain mukaan kunnan on muodostuttava yhdestä alueesta, joka muo-
dostaa toiminnallisen kokonaisuuden. Rysäkarin irrottaminen merilin-
noitusketjusta tarkoittaisi kaupungin saaristo- ja merialueen pirstaloitu-
mista kulttuurihistoriallisesta ja ympäristöllisestä näkökulmasta. Esitetty 
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kuntarajanmuutos heikentäisi Helsingin strategisena tavoitteena olevia 
yritystoiminnan, matkailun ja vapaa-ajan kehittämisen edellytyksiä saa-
ristossa etenkin kaupungin läntisellä merialueella.

Kuntarajan siirrolla ei ole vaikutusta tarpeeseen alueen asumisen, vir-
kistyskäytön tai palvelujen parantamisen kannalta. Liikennöinnin ja ve-
sihuollon näkökulmasta Helsinki ja Espoo ovat samojen kuntayhtymien 
jäseniä.

Esitettyä kuntarajamuutosta ei voida pitää vähäisenä ottaen huomioon 
meripinta-alan laajuuden ja merellisen yhdyskunta- ja elinkeinoraken-
teen kehityksen erityisesti saaristossa. Esityksen kohteena olevan alu-
een pinta-ala on noin 1 800 hehtaaria, joka vastaa noin 3 % Helsingin 
vesipinta-alasta. Myöskään rajaukseltaan suppeampaa vaihtoehtoa 
(930 hehtaaria) ei voida pitää vähäisenä.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään päätösesityksen Helsingin kaupunginvaltuusto 
pitää tärkeänä, että kaupungin virkamiehet ja luottamushenkilöt 
muistavat kaupungin strategiaohjelman linjauksen siitä, että Hel-
singin olisi tullut olla Suomen yritysmyönteisin kaupunki vuonna 
2016. Helsingin kaupunginvaltuusto katsoo, että tämän tulee 
näkyä siinä, miten Helsingin kaupunki suhtautuu jatkossa Rysä-
karin Linnake Oy:n toiveisiin. (Mika Ebeling)

  

Käsittely

Valtuutettu Pia Pakarinen ehdotti valtuutettu Jarmo Niemisen kannatta-
mana, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kunnan jäsenen tekemän 
osaliitosesityksen vaihtoehdon 1 mukaisesti.

Lisäksi valtuutettu Mika Ebeling ehdotti valtuutettu Björn Månssonin 
kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään päätösesityksen Helsingin kaupunginvaltuusto 
pitää tärkeänä, että kaupungin virkamiehet ja luottamushenkilöt 
muistavat kaupungin strategiaohjelman linjauksen siitä, että Hel-
singin olisi tullut olla Suomen yritysmyönteisin kaupunki vuonna 
2016. Helsingin kaupunginvaltuusto katsoo, että tämän tulee 
näkyä siinä, miten Helsingin kaupunki suhtautuu jatkossa Rysä-
karin Linnake Oy:n toiveisiin.
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Äänestysjärjestys

Ensin äänestettiin vastaehdotuksesta, minkä jälkeen äänestettiin toivo-
musponnen hyväksymisestä.

1 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, vastaehdotus EI

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto hyväksyy kunnan jäsenen tekemän 
osaliitosesityksen vaihtoehdon 1 mukaisesti.

Jaa-äänet: 75
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika 
Ebeling, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Eero 
Heinäluoma, Veronica Hertzberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasa-
lo, Rene Hursti, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvi-
nen, Helena Kantola, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso 
Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koski-
nen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, 
Harri Lindell, Pekka Majuri, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilai-
nen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Las-
se Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Os-
ku Pajamäki, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Pu-
hakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Ran-
tala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Jukka Relan-
der, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Ulla-
Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sinikka Vepsä, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Nuutti Hyttinen, Seppo Ka-
nerva, Heimo Laaksonen, Jarmo Nieminen, Pia Pakarinen

Tyhjä: 2
Suzan Ikävalko, Arja Karhuvaara

Poissa: 1
Maria Landén

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

2 äänestys

Valtuutettu Mika Ebelingin toivomusponsi JAA, vastustus EI
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JAA-ehdotus: Hyväksyessään päätösesityksen Helsingin kaupunginval-
tuusto pitää tärkeänä, että kaupungin virkamiehet ja luottamushenkilöt 
muistavat kaupungin strategiaohjelman linjauksen siitä, että Helsingin 
olisi tullut olla Suomen yritysmyönteisin kaupunki vuonna 2016. Helsin-
gin kaupunginvaltuusto katsoo, että tämän tulee näkyä siinä, miten Hel-
singin kaupunki suhtautuu jatkossa Rysäkarin Linnake Oy:n toiveisiin.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 51
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry 
Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha 
Hakola, Jasmin Hamid, Veronica Hertzberg, Veronika Honkasalo, Rene 
Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, He-
lena Kantola, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Kos-
kinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laani-
nen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari 
Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Pia Pa-
karinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhak-
ka, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamä-
ki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Leo 
Stranius, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Anna Vuor-
joki

Ei-äänet: 3
Yrjö Hakanen, Sami Muttilainen, Jan D Oker-Blom

Tyhjä: 30
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, 
Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, 
Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Dan Koivu-
laakso, Vesa Korkkula, Minerva Krohn, Silvia Modig, Elina Moisio, Ter-
hi Mäki, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Tuomas 
Rantanen, Jukka Relander, Tomi Sevander, Johanna Sydänmaa, Kaa-
rin Taipale, Tuomo Valokainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ville 
Ylikahri

Poissa: 1
Maria Landén

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Mika Ebelingin ehdottaman 
toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
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Liitteet

1 Rysäkarin Linnake Oy:n ja Tom Kaislan esitys
2 Esityksen liitekartta
3 Kiinteistöviraston laatima liitekartta
4 Merellinen teemakartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntajaon muuttamista koskevan esityksen vireillepanosta ja valmiste-
levasta käsittelystä säädetään kuntarakennelaissa. Lain mukaan kun-
nan jäsen toimittaa esityksen oman kuntansa kunnanhallitukselle, jonka 
on hankittava esityksestä kaikkien muutoksen kohteena olevien kuntien 
valtuustojen lausunnot. Lausunnosta tulee ilmetä kunnan kanta perus-
teluineen. Kunnanhallituksen on toimitettava lausunnot valtiovarainmi-
nisteriölle kuuden kuukauden kuluttua esityksen vastaanottamisesta.

Rysäkarin Linnake Oy ja Tom Kaisla tekivät esityksen Rysäkarin siirtä-
miseksi Espoon kaupunkiin 26.9.2016 ja valtiovarainministeriö siirsi 
30.9.2016 esityksen Helsingin kaupungille kuntarakennelain mukaista 
valmistelevaa käsittelyä varten. Esityksen tekijä katsoo, että kuntarajan 
siirto on paras ratkaisu asumisen ja elinkeinon harjoittamisen kannalta, 
kun vuosien varrella ei ole Helsingin kaupungin kanssa löytynyt ratkai-
sua mm. palveluiden, vesiliikenteeseen ja kunnallistekniikkaan liittyvis-
sä kysymyksissä.

Esityksen tekijälle varattiin tilaisuus täydentää esitystään kartta-esityk-
sellä marraskuussa 2016 ja hän toimitti 3.11.2016 kartalle piirrettynä 
kaksi vaihtoehtoista rajansiirtoa.

Esityksestä on pyydetty Espoon kaupunginvaltuuston lausunto. Lau-
sunnossaan 14.12.2016 Espoon kaupunginvaltuusto ilmoittaa, ettei se 
näe estettä kunnanrajan siirrolle. Tarkoituksena on, että kaupunginhalli-
tus toimittaa molempien kaupunkien valtuustojen lausunnot valtiova-
rainministeriölle valtuuston toimeenpanopäätöksen yhteydessä.

Esityksestä pyydettiin myös kaupunkisuunnittelu-, kiinteistö-, ympäris-
tö-, liikunta- ja yleisten töiden lautakuntien lausunnot sekä sosiaali- ja 
terveyslautakunnan lausunto. Saadut lausunnot ilmenevät päätöshisto-
riasta. 
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Päätösehdotus on valmisteltu saatujen lausuntojen ja niiden sisältä-
mien näkökohtien pohjalta ja kaupunginkanslian eri osastojen edusta-
jien yhteistyönä.

Helsingin kaupungin intressissä on, että Suomenlahden rannikolle syn-
tyy merellisten virkistys- ja matkailupalveluiden verkosto. Kaupunki on 
jäsenenä myös mm. Uudenmaan virkistysalueyhdistyksessä, joka 
omistaa etappisatamia ja saaria. Palveluverkoston asiakkaille ja erityi-
sesti turisteille Helsinki on kaikkein keskeisin lähtö- ja paluupaikka. Hel-
sinki ja Espoo ovat ns. saaristo-osakuntia ja kaupungit tekevät yhteis-
työtä mm. Finpro:n Visit Finland -ohjelman merellisen saariston teema-
pohjaisen kärkihankkeen tuotekehityksessä. 

Helsingin rannoille ja saaristoon on 2000-luvulla toteutettu uusia käynti-
kohteita ja palveluita kasvavan kysynnän tarpeisiin. Mannerrannan lä-
heisyydessä sijaitsevat kohteet kuten Lonna ja Vallisaari helpottavat 
Suomenlinnaan kohdistuvaa käyttöpainetta. Lonnan vesiliikenneyhtey-
det hoidetaan Suomenlinnan reitin osana; Vallisaari on niin iso yleisölle 
avoin kohde, että vesiliikenteen järjestämiseen on ollut halukkuutta. 
Helsingissä on HSL:n järjestelmään liittyvän Suomenlinnan liikenteen 
ohella vain itsekannattavuusperiaatteella toimivaa vesiliikennettä.

Merellisen Helsingin kehittämisessä edetään vaiheittain. Puolustusvoi-
mien käytössä olleiden saarien muuntuminen uusiin käyttötarkoituksiin 
on tuonut mahdollisuuksia ja tuo lähivuosina niitä lisää uusien virkistys- 
ja matkailupalveluiden kehittämiseen lähinnä yritysvetoisesti.

Kuntajaon muutoksiin sovellettava lainsäädäntö

Kuntarakennelain 2 §:n mukaan kuntajaon kehittämisen tavoitteena on 
elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva 
kuntarakenne, joka vahvistaa kunnan asukkaiden itsehallinnon edelly-
tyksiä. Tavoitteena on myös, että kunta muodostuu työssäkäyntialuees-
ta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja 
henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asuk-
kaiden palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta sekä riittävästä 
omasta palvelutuotannosta

Kuntajaon muuttamisen edellytyksistä säädetään 4:ssä. Kuntajakoa 
voidaan muuttaa, jos muutos edistää 2 §:ssä tarkoitettuja kuntajaon ke-
hittämisen tavoitteita sekä parantaa:

1. kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelu-
jen järjestämisestä ja tuottamisesta tai muuten edistää kunnan 
toimintakykyä;

2. alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita;
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3. alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai
4. alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta.

Kunnan on muodostuttava yhdestä alueesta, joka muodostaa toimin-
nallisen kokonaisuuden, jollei valtioneuvosto alueellisen eheyden osal-
ta 4 luvussa tarkoitetun erityisen kuntajakoselvityksen perusteella toisin 
päätä. Erityisellä kuntajakoselvityksellä pyritään siihen, että kunta muo-
dostuisi yhdestä alueesta.

Alueella tarkoitetaan yhden tai useamman kunnan tai niiden osan muo-
dostamaa aluetta, johon kuntajaon muutos vaikuttaa. Kuntajaon muut-
tamisen edellytyksiä arvioidaan myös alueen tulevan kehityksen kan-
nalta.

Valtioneuvosto päättää 21 §:n mukaan kuntajaon muuttamisesta tai sitä 
koskevan esityksen hylkäämisestä. Valtiovarainministeriö voi päättää 
kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan, jos muutoksen kohteena 
olevan kunnan valtuusto ei ole sitä vastustanut, tai hylätä esityksen 
kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan, jos muutoksen kohteena 
olevan kunnan valtuusto on sitä vastustanut. Tai ministeriö voi hylätä 
esityksen kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan, jos se katsoo, et-
tei kuntajaon muuttamiselle ole riittäviä edellytyksiä. 

Kuntarakennelain 19 §:n mukaan kunnan osan siirtämisestä toiseen 
kuntaan voidaan päättää, jos minkään muutoksen kohteena olevan 
kunnan valtuusto ei vastusta muutosta.

Kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan voidaan päättää valtuuston 
vastustuksesta huolimatta, jos:1) muutos on muutosta vastustavan 
kunnan kannalta vähäinen ottaen huomioon muutoksen vaikutukset 
kunnan asukasmäärään, maapinta-alaan, kunnallisiin palveluihin, talou-
teen, elinkeinotoimintaan, yhdyskuntarakenteen kehitykseen tai muihin 
niihin verrattaviin seikkoihin; tai 2) 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun alu-
een kehittäminen edellyttää muutosta eikä muutos merkittävästi hei-
kennä muutosta vastustavan kunnan toimintakykyä ja edellytyksiä vas-
tata palvelujen järjestämisestä tai rahoituksesta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Rysäkarin Linnake Oy:n ja Tom Kaislan esitys
2 Esityksen liitekartta
3 Kiinteistöviraston laatima liitekartta
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4 Merellinen teemakartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 27.02.2017 § 199

HEL 2016-010713 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää antaa seuraavan lausunnon: 

Kunnan jäsenen esitys kunnan osan siirrosta Espoon kaupunkiin

Rysäkarin Linnake Oy ja Tom Kaisla esittävät Rysskär-nimisen lunastu-
syksikön (91-414-2-3) sekä lunastusyksikön ympäröimän vesialueen 
siirtämistä Helsingistä Espooseen, liite 1. Vesialueen osalta hakija on 
tehnyt kaksi vaihtoehtoista siirtoesitystä. 

Esitetty kunnanrajamuutos 1 lähtee pohjoisessa Korkeakupu-nimiseltä 
saarelta etelään Rysäkarin itäpuolelta ja yhtyy nykyiseen kuntarajaan 
ulkomerellä. Siirrettäväksi esitetyn alueen yhteispinta-ala on noin 1 800 
hehtaaria, josta kaupungin omistuksessa on noin 1 767 hehtaaria (ve-
sialuetta ja Nuottakari-niminen suojeltu saari). Kunnanrajamuutos 2 
lähtee pohjoisessa nykyisestä kuntarajasta Nuottakarin eteläpuolelta 
Rysäkarin itäpuolelle, josta raja kääntyy lounaaseen liittyen nykyiseen 
kuntarajaan. Alueen kokonaispinta-ala on noin 930 hehtaaria, josta 
kaupungin omistuksessa on noin 897 hehtaaria. Rajamuutosehdotuk-
set käyvät ilmi esityksen tekijän laatimasta kartasta, liite 2, ja kiinteistö-
viraston laatimasta kartasta, liite 3.

Rysäkari linnake Oy:n omistama Rysskär muodostuu 9,65 hehtaarin 
suuruisesta Rysäkari-nimisestä saaresta ja ympäröivästä 23,34 heh-
taarin suuruisesta vesialueesta.  

Helsingin kaupungin kanta

Kaupunginvaltuusto vastustaa esitettyä Helsingin kaupungin osan siir-
tämistä Espoon kaupunkiin.

Esitys ei täytä kuntarakennelain mukaisia kuntajaon muuttamisen edel-
lytyksiä. Esityksessä ei ole myöskään tuotu esiin sellaisia painavia syi-
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tä, joiden vuoksi esitetyn kaltainen merkittävä muutos on perusteltu 
kummassakaan vaihtoehdossa.

Perustelut

Rysäkari sijaitsee Helsingin ulkosaaristossa Espoon kuntarajan tuntu-
massa. Kyseessä on entinen sotilassaari, joka on yksi Helsingin edus-
talle perustetun merilinnoitusketjun saarista ensimmäisen maailmanso-
dan ajalta. Meripuolustusjärjestelmään liittyvät linnoitteet ja rakennel-
mat ovat muinaismuistolain rauhoittamia muinaisjäännöksiä. Muita lin-
noitusketjun saaria Helsingin edustalla ovat mm. Itäinen Pihlajasaari, 
Suomenlinna, Vallisaari, Kuninkaansaari, Santahamina, Itä-Villinki, Iso-
saari, Kuivasaari, Harmaja ja Katajaluoto sekä Espoossa Miessaari. 
Vallisaari, Kuninkaansaari, Isosaari, Kuivasaari ja Itä-Villinki ovat va-
pautumassa tai jo vapautuneet puolustuskäytöstä.

Rysäkari on ollut Suomen puolustusvoimien hallussa vuodesta 1922 
vuoteen 2010. Saarella oli sotilaallinen rooli myös toisen maailmanso-
dan aikana osana rannikon puolustusta. Saaren nykyinen omistaja on 
Rysäkarin Linnake Oy, jonka tavoitteena on kehittää saarta matkailu-
saarena.

Voimassa olevassa yleiskaavassa 2002 Rysäkari on sotilasalue, jonka 
reunassa on pieni luonnonsuojelualue. Kaupunginvaltuuston hyväksy-
mässä Helsingin uudessa yleiskaavassa 2050 saari on merkitty merelli-
sen virkistyksen ja matkailun alueeksi. Kaavamääräyksen mukaan 
aluetta kehitetään merkittävänä virkistys-, ulkoilu-, liikunta-, luonto- ja 
kulttuurialueena, joka kytkeytyy mantereen virkistys- ja viheralueisiin. 
Merkintä sisältää loma-asumisen ja matkailun alueita. Yleiskaavaan liit-
tyvän Merellinen Helsinki teemakartan mukaan, liite 4, Rysäkariin on 
merkitty lisäksi vesiliikenteen yhteystarve sekä vesiliikenteen yhteyspis-
te.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa on valmisteilla Merellisen Hel-
singin yleissuunnitelma, joka on osa yleiskaavan toteuttamisohjelmaa. 
Yleissuunnitelman tavoitteena on merellisten alueiden kehittyminen ja 
maankäytön suunnittelu hallittuna kokonaisuutena. Suunnittelua teh-
dään yhteistyössä kaupungin eri hallintokuntien ja merellisten toimijoi-
den kanssa. Erityisesti on tarkoitus parantaa saariston saavutettavuutta 
ja kehittää vesiliikennettä. Myös saariston huoltoa ja infraa suunnitel-
laan työssä kokonaisvaltaisesti. 

Helsingillä on erinomaiset edellytykset toteuttaa merellisten alueiden 
kehittymiseen suunnattuja toimenpiteitä ja suunnitella ns. sinirakenteen 
kehitystä. Kaupungin edustalla on ainutlaatuinen merellisen Helsingin 
kansallismaisema ja maailmanperintökohde Suomenlinna ja monia 
kulttuurihistoriallisia kohteita. Mikäli alue pilkotaan useamman kunnan 
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kaavoituskohteiksi ja palvelukokonaisuuksiksi, tämä vaikeuttaa tarpeet-
tomasti suunnittelua ja alueen hyödyntämistä. Esitetyllä muutoksella ei 
saavuteta alueellisesti eheää kokonaisuutta tai edistetä yhdyskuntara-
kenteen toimivuutta. 

Helsingin kaupunginvaltuuston strategiaohjelman tavoitteena on yritys-
toiminnan, matkailun ja vapaa-ajan mahdollisuuksien kehittymisen 
edistäminen ranta-alueilla ja saaristossa sekä vesiliikenteen kehittymi-
sen edistäminen. 

Rysäkarin kehittäminen matkailu- ja virkistyssaarena on kaupungin int-
resseissä. Merellisen Helsingin kehittämisessä edetään vaiheittain ja 
niin, että toimitaan yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti. Kaupunki-
suunnitteluvirastossa vuonna 2011 käynnistynyt alustava asemakaava-
suunnittelu on toistaiseksi keskeytynyt maanomistajan ilmoitettua, että 
kaavaa ei kohteessa pidä tai kannata suunnitella ennen kuin hän saa 
vastauksen, miten elämisen ja elinkeinoharjoittamisen perusedellytyk-
set tullaan toteuttamaan kohteessa saaristolain hengessä. Rysäkarin 
alueella uudisrakentamisen sovittaminen valtakunnallisesti merkittä-
vään kulttuuriympäristöön edellyttää huolellista suunnittelua. 

Helsingin uusi luonnonsuojeluohjelma vuosille 2015–2024 turvaa erityi-
sesti metsäverkoston, Natura-verkoston ja saaristoluonnon arvoja. 
Kaupungin alueella on yli 50 luonnonsuojelukohdetta, jotka ovat pää-
sääntöisesti pieniä. Rysäkari yhdessä rantavesiensä kanssa on luoki-
teltu I arvoluokan kasvikohteeksi, josta osa (0,43 ha) on rajattu ELY-
keskuksen päätöksellä suojeltavaksi luontotyypiksi. On tarkoituksenmu-
kaista, että saaristoluonnon arvoja turvataan yhtenäisellä ohjelmalla.

Virkistyskalastuksen näkökulmasta Rysäkarin läheiset vesialueet ovat 
lähinnä lohenuisteluvesiä, joille myydään jo tällä hetkellä myös Helsin-
gin ja Espoon yhteislupia. Esitetyllä kuntarajan siirrolla ei ole merkittä-
viä vaikutuksia kalastusmahdollisuuksiin alueella.

Lähin Helsingin kaupungin terveysasema sijaitsee noin viiden kilomet-
rin päässä Rysäkarilta Lauttasaaressa. Pääkaupunkiseudun asukkailla 
on vapaus valita terveysasemapalvelut yli kuntarajojen eikä esitetty 
kuntarajan muutos vaikuta oikeuteen valita terveyspalveluita.

Rysäkari ei kuulu vesihuollon toiminta-alueeseen ja vastuu kiinteistön 
vesihuollosta on kiinteistön omistajalla tai haltijalla.

Yhteenveto

Kuntarakennelain (1698/2009) mukaan kuntajaon muuttamisen edelly-
tyksinä on, että muutos edistää lain 2 §:n tarkoitettuja kuntajaon kehit-
tämisen tavoitteita sekä parantaa lain 4 §:n mukaisia asioita.
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Lain mukaan kunnan on muodostuttava yhdestä alueesta, joka muo-
dostaa toiminnallisen kokonaisuuden. Rysäkarin irrottaminen merilin-
noitusketjusta tarkoittaisi kaupungin saaristo- ja merialueen pirstaloitu-
mista kulttuurihistoriallisesta ja ympäristöllisestä näkökulmasta. Esitetty 
kuntarajanmuutos heikentäisi Helsingin strategisena tavoitteena olevaa 
yritystoiminnan, matkailun ja vapaa-ajan kehittämisen edellytyksiä saa-
ristossa etenkin kaupungin läntisellä merialueella.

Kuntarajan siirrolla ei ole vaikutusta tarpeeseen alueen asumisen, vir-
kistyskäytön tai palvelujen parantamisen kannalta. Liikennöinnin ja ve-
sihuollon näkökulmasta Helsinki ja Espoo ovat samojen kuntayhtymien 
jäseniä.

Esitettyä kuntarajamuutosta ei voida pitää vähäisenä ottaen huomioon 
meripinta-alan laajuuden ja merellisen yhdyskunta- ja elinkeinoraken-
teen kehityksen erityisesti saaristossa. Esityksen kohteena olevan alu-
een pinta-ala on noin 1 800 hehtaaria, joka vastaa noin 3 % Helsingin 
vesipinta-alasta. Myöskään rajaukseltaan suppeampaa vaihtoehtoa 
(930 hehtaaria) ei voida pitää vähäisenä.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että valtuustostrategian 
yhteydessä valmistellaan merellisen Helsingin kehittämisohjelma ja lin-
jaukset, huomioiden erityisesti virkistys- ja matkailukäyttö.

Käsittely

27.02.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Laura Rissanen:

Lisäys päätösesitykseen:

Lisäksi kaupunginhallitus esittää valtuustolle että valtuustostrategian 
yhteydessä valmistellaan merellisen Helsingin kehittämisohjelma ja lin-
jaukset, huomioiden erityisesti virkistys- ja matkailukäyttö.

Kannattaja: Hannu Oskala

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

20.02.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
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Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 12.01.2017 § 19

HEL 2016-010713 T 00 00 00

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Rysäkarin linnake Oy  (2433106-6) ja ********** esittää Rysskär nimisen 
lunastusyksikön (91-414-2-3) sekä lunastusyksikön ympäröimän laajan 
vesialueen siirtämistä Helsingistä Espooseen. Rysäkari linnake Oy:n 
omistama Rysskär muodostuu 9,65 hehtaarin suuruisesta Rysäkari-ni-
misestä saaresta ja ympäröivästä 23,34 hehtaarin suuruisesta vesialu-
eesta. Hakijan esitys liitteenä numero 1.

Hakija ehdottaa kahta eri vaihtoehtoa rajasiirrolle. Rajamuutos 1 lähtee 
pohjoisessa Korkeakupu nimiseltä saarelta etelään Rysäkarin itäpuolel-
ta ja yhtyy nykyiseen kuntarajaan ulkomerellä. Siirrettäväksi esitetyn 
alueen yhteispinta-ala on noin 1 800 hehtaaria, josta kaupungin omis-
tuksessa on noin 1 767 hehtaaria (vesialuetta ja Nuottakari niminen 
suojeltu saari). Rajamuutos 2 lähtee pohjoisessa nykyisestä kuntara-
jasta Nuottakarin eteläpuolelta Rysäkarin itäpuolelle, josta raja kääntyy 
lounaaseen liittyen nykyiseen kuntarajaan. Alueen kokonaispinta-ala on 
noin 930 hehtaaria, josta kaupungin omistuksessa on noin 897 hehtaa-
ria. Rajamuutosehdotukset käyvät ilmi hakijan laatimasta liitekartasta 
numero 2 ja kiinteistöviraston laatimasta liitekartasta numero 3. 

Karttaliitteestä numero 4 käy ilmi siirrettäväksi esitetyn alueen laajuu-
den heijastettuna mantereelle.

Voimassa olevassa yleiskaavassa 2002 Rysäkari on sotilasaluetta, jon-
ka reunassa on pieni luonnonsuojelualue. Kaupunginvaltuuston hyväk-
symässä uudessa yleiskaavassa 2050 saari on merkitty merellisen vir-
kistyksen ja matkailun alueeksi. Kaupunkisuunnitteluvirasto on vuodes-
ta 2011 lähtien vuoropuhelussa Rysäkarin linnake Oy:n kanssa tehnyt 
alustavaa asemakaavasuunnittelua. Työ on keskeytetty maanomistajan 
pyynnöstä.   

Hakija perustelee rajasiirtoa sillä, että kulku mantereelle harrastuksiin 
ja palveluiden ääreen tapahtuu yksityisen sataman kautta Espoon puo-
lelta, julkisen vesiliikenteen puuttumisella, postinjakelun puuttumisella, 
Helsingin haluttomuudella järjestää Rysäkarille vesi- ja sähköjakelua 
sekä kaavoituksen hitaudella. Rajansiirto parantaisi hakijan mukaan 
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elinkeinotoiminnan edellytyksiä Rysäkarissa, tarkemmin tätä perustele-
matta. 

Kuntarakennelain mukaan kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos 
edistää elinvoimaista, alueellisesti eheää  ja yhdyskuntarakenteeltaan 
toimivaa kuntarakennetta, joka vahvistaa kunnan asukkaiden itsehallin-
non edellytyksiä sekä parantaa:

1) kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen 
järjestämisestä ja tuottamisesta tai muuten edistää kunnan toimintaky-
kyä;

2) alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita;

3) alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia tai

4) alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta.

Valtiovarainministeriön ohjeistus koskien kunnan jäsenen tekemää osa-
liitosesitystä on kokonaisuudessaan liitteenä numero 5.

Rajamuutos heikentäisi Helsingin strategiaohjelman tavoitteena olevaa 
yritystoiminnan, matkailun ja vapaa-ajan kehittämisen edellytyksiä saa-
ristossa etenkin kaupungin läntisellä merialueella.

Rajamuutosta ei voida pitää vähäisenä koska alueen pinta-ala on noin 
1 800 hehtaaria, joka vastaa noin 3 % Helsingin vesipinta-alasta. Myös-
kään rajaukseltaan suppeampaa vaihtoehtoa ei voida pitää vähäisenä.

Kiinteistölautakunta toteaa lisäksi, että sähkö- ja vesijakelun tai esimer-
kiksi postinjakelun koskevat ratkaisut ja toiminta-alueet eivät ole kunta-
rajoihin sidottuja. 

Edellä mainituin perustein kiinteistölautakunta ei pidä kuntarajan siirtoa 
alueen kehittämisen kannalta välttämättömänä. Kiinteistölautakunnan 
mielestä hakemuksessa ei ole esitetty sellaisia painavia syitä joiden 
vuoksi esitetyn kaltainen merkittävä muutos olisi perusteltu.

Käsittely

12.01.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Sami Haapanen: Muutan esitystäni seuraavasti:

Esitysehdotuksen virkkeen "Rajamuutosta ei voida pitää vähäisenä 
koska alueen pinta-ala on noin 1 800 hehtaaria, joka vastaa noin 3 % 
Helsingin vesipinta-alasta" jälkeen lisätään seuraava uusi virke: "Myös-
kään rajaukseltaan suppeampaa vaihtoehtoa ei voida pitää vähäisenä".
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Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 10.01.2017 § 15

HEL 2016-010713 T 00 00 00

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon. 

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa ympäristölautakunnalta aloit-
teesta, joka koskee Rysäkarin siirtämistä Espooseen. Rysäkarin Linna-
ke Oy ja saaren asukas toivovat kuntarajan siirtoa siten, että yhtiön 
omistama Rysäkarin saari siirtyisi Espoon kaupunkiin.

Rysäkari on 10 hehtaarin laajuinen metsäinen ulkosaari. Yhdessä ran-
tavesiensä kanssa saari on luokiteltu I arvoluokan (hyvin arvokas) kas-
vikohteeksi. Alueelta on tavattu 250 putkilokasvilajia. Etenkin saaren 
merenrantaniityt ja kalliokedot ovat monimuotoisia. Osa arvokkaasta 
kasvikohteesta (0,43 ha) on rajattu ELY-keskuksen päätöksellä erityi-
sesti suojeltavaksi luontotyypiksi. Saaressa on laajoja muinaismuisto-
lain suojaamia linnoiterakenteita, jotka omalta osaltaan ovat lisänneet 
kasvillisuuden monilajisuutta mm. kalkkivaikutuksen kautta. Saaressa 
on suhteellisen monipuolinen metsälinnusto, mutta varsinaisten saaris-
tolintujen pesimäpaikaksi se on liian metsäpeitteinen. Luonto- ja mui-
naismuistoarvot tulee maankäytön suunnittelussa ottaa huomioon kun-
tarajasta riippumatta.

Saari ei kuulu vesihuollon toiminta-alueeseen, joten vastuu kiinteistön 
vesihuollosta on kiinteistön omistajalla tai haltijalla. Vesihuoltolaitosten 
toiminta-alueiden ulkopuolisilla alueilla noudatetaan valtioneuvoston 
asetusta talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla 
alueilla sekä kaupunkien ympäristönsuojelumääräyksiä ja rakennusjär-
jestystä. Omistajan tavoitteena on kehittää alueen matkailukäyttöä. 
Kuntarajasta riippumatta toiminta vaatii asemakaavoitusta ja vesihuol-
lon kehittämistä vesihuoltolain mukaisesti. 

Ympäristölautakunta ei ota kantaa kuntarakennelain mukaiseen osalii-
toskysymykseen.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
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Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi

Liikuntavirasto 22.12.2016

HEL 2016-010713 T 00 00 00

Liikuntavirasto antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa liikuntalautakunnalta liittyen 
kuntarajan siirtämiseen Helsingin ulkosaariston lounaisosassa. Rysä-
karin omistava Rysäkarin Linnake Oy sekä saaren asukas Tom Kaisla 
toivovat valtion siirtävän kuntarajaa Rysäkarin ja siihen liittyvän vesialu-
een osalta Espoon puolelle.

Voimassa olevassa yleiskaavassa 2002 Rysäkari on sotilasaluetta, 
mutta kaupunginvaltuuston hyväksymässä uudessa yleiskaavassa 
2050 saari on merkitty merellisen virkistyksen ja matkailun alueeksi. Lii-
kuntavirasto on mukana tekemässä kaupunkisuunnitteluvirastossa val-
mistelussa olevaa Merellisen Helsingin yleissuunnitelmaa, joka on osa 
yleiskaavan toteuttamisohjelmaa. Suunnitelman avulla on tarkoitus pa-
rantaa saariston saavutettavuutta ja vesiliikennettä.

Vesireittiliikenteen syntyminen uuteen kohteeseen Helsingissä edellyt-
tää sen olevan kaupallisesti kannattavaa, koska kaupunki ei tue muuta 
vesiliikennettä kuin Suomenlinnan liikennettä osana muuta joukkolii-
kennettä. Rysäkarin kehittyminen vetovoimaiseksi kohteeksi edellyttää 
saaren toimintojen suunnittelua asemakaavoituksen avulla, mutta kau-
punkisuunnitteluvirasto ei ole pitänyt maankäytön ohjausta tarpeellise-
na ilman saaren omistajan myötävaikutusta.

Virkistyskalastuksen kannalta Rysäkarin läheiset vesialueet ovat lähin-
nä lohenuisteluvesiä, joille myydään jo tällä hetkellä myös Espoon ja 
Helsingin yhteislupia. Alueella on myös mahdollista kalastaa rysillä se-
kä vetää troolia Rysäkarin etelä- ja länsipuolella. Kaupallisen kalastuk-
sen ohjaus on kuitenkin jatkossa luontevinta tehdä vuonna 2019 perus-
tettavien kalatalousalueitten, jotka korvaavat nykyiset kalastusalueet, 
laatimissa käyttö- ja hoitosuunnitelmissa. Näin ollen esitetyn siirron vai-
kutukset alueen kalastusmahdollisuuksiin eivät ole merkittäviä.

Edellä mainituin perustein liikuntavirasto ei pidä kuntarajan siirtoa alu-
een virkistyskäytön kehittämisen kannalta tarpeellisena.
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Valmisteluaikatauluissa tapahtuneen erehdyksen vuoksi liikuntalauta-
kunta keskusteli asiasta 8.12.2016 kokouksen yhteydessä ja oikeutti lii-
kuntajohtajan antamaan asiasta yllä olevan lausunnon kaupunginhalli-
tukselle.  

Lisätiedot
Turo Saarinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 19.12.2016

HEL 2016-010713 T 00 00 00

Kaupunginkanslia pyytää rakennusviraston lausuntoa kaupunginhalli-
tukselle kunnan jäsenen tekemästä osaliitosesityksestä kuntarakenne-
lain mukaan. Määräaika on 30.12.2016.

Rysäkarin Linnake Oy:n edustaja Tom Kaisla ehdottaa kuntarajan 
muuttamista niin, että nykyisin Helsingin alueella sijaitseva Rysäkari ni-
minen saari liitettäisiin Espoon kaupunkiin. Perusteluina ovat yrityksen 
yhdyskuntahuollon paremmat yhteydet Espooseen ja kunnallisten pal-
veluiden parempi saavutettavuus Espoon puolella.

Rakennusvirasto ei ota kantaa kuntarajan muuttamiseen. Yhdyskunta-
rakenteen ja liikenteen suunnittelu kuuluu kaupunkisuunnitteluvirastolle 
ja maa- ja vesialueiden hallinta kiinteistövirastolle. Saari on yksityiso-
mistuksessa, joten rakennusvirastolla ei ole siellä vastuita tai hankkei-
ta. Helsingin kaupunki on aikaisemmin vastannut yritykselle, ettei kau-
pungilla ole saaristolain nojalla velvollisuutta rakentaa saareen kunnal-
listekniikkaa.

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

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.12.2016 § 318

HEL 2016-010713 T 00 00 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:
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"Rysäkari sijaitsee Helsingin edustalla. Saaressa on tällä hetkellä vaki-
tuista asumista. 

Saari kuuluu Helsingissä etelän palvelualueelle. Rysäkarilla ei sijaitse 
kaupungin tarjoamia sosiaali- ja terveyspalveluja. Lähin Helsingin kau-
pungin terveysasema sijaitsee Lauttasaaressa.

Pääkaupunkiseudun asukkailla on vapaus valita terveysasemapalvelut 
yli kuntarajojen. 

Toivottu kuntarajan liitos Helsingistä Espooseen ei vaikuta asukkaiden 
oikeuteen valita terveyspalveluja."

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.12.2016 § 446

HEL 2016-010713 T 00 00 00

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle:

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa kaupunkisuunnittelulautakun-
nalta liittyen kuntarajan siirtämiseen Helsingin lounaispuolella. Rysäka-
rin Linnake Oy ja saaren asukas ********** toivovat valtion siirtävän kun-
tarajaa Rysäkarin osalta Espoon puolelle.

Rysäkari sijaitsee Helsingin ulkosaaristossa Espoon rajan tuntumassa. 
Rysäkari on noin 10 ha kokoinen entinen sotilassaari ja yksi Helsingin 
edustalle perustetun merilinnoitusketjun saarista ensimmäisen maail-
mansodan ajalta. Meripuolustusjärjestelmään liittyvät linnoitteet ja ra-
kennelmat ovat muinaismuistolain rauhoittamia muinaisjäännöksiä. Ry-
säkari on valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö RKY osana 
Pääkaupunkiseudun I maailmansodan linnoitteita. Muita linnoitusketjun 
saaria Helsingin edustalla ovat mm. Itäinen Pihlajasaari, Suomenlinna, 
Vallisaari, Kuninkaansaari, Santahamina, Itä-Villinki, Isosaari, Kuiva-
saari, Harmaja ja Katajaluoto sekä Espoossa Miessaari. 

Rysäkari on ollut Suomen puolustusvoimien hallussa vuodesta 1922 
vuoteen 2010. Saarella oli sotilaallinen rooli myös toisen maailmanso-
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dan aikana osana rannikon puolustusta. Saaren nykyinen omistaja on 
Rysäkarin Linnake Oy, jonka tavoitteena on kehittää saarta matkailu-
saarena.

Voimassa olevassa yleiskaavassa 2002 Rysäkari on sotilasalue, jonka 
reunassa on pieni luonnonsuojelualue. Kaupunginvaltuuston hyväksy-
mässä Helsingin uudessa yleiskaavassa 2050 saari on merkitty merelli-
sen virkistyksen ja matkailun alueeksi. Kaavamääräyksen mukaan 
aluetta kehitetään merkittävänä virkistys-, ulkoilu-, liikunta-, luonto- ja 
kulttuurialueena, joka kytkeytyy mantereen virkistys- ja viheralueisiin. 
Merkintä sisältää loma-asumisen ja matkailun alueita. Yleiskaavaan liit-
tyvän Merellinen Helsinki teemakartan mukaan Rysäkariin on merkitty 
lisäksi vesiliikenteen yhteystarve sekä vesiliikenteen yhteyspiste.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on valmisteilla Merellisen Helsingin 
yleissuunnitelma, joka on osa yleiskaavan toteuttamisohjelmaa. Yleis-
suunnitelman tavoitteena on merellisten alueiden kehittyminen ja 
maankäytön suunnittelu hallittuna kokonaisuutena. Suunnittelua teh-
dään yhteistyössä kaupungin eri hallintokuntien ja merellisten toimijoi-
den kanssa. Erityisesti on tarkoitus parantaa saariston saavutettavuutta 
ja kehittää vesiliikennettä. Myös saariston huoltoa ja infraa suunnitel-
laan työssä kokonaisvaltaisesti. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt Rysäkarin alustavaa asemakaa-
vasuunnittelua vuoropuhelussa Rysäkarin Linnake Oy:n kanssa vuo-
desta 2011 lähtien. Alustavassa asemakaavaluonnoksessa Rysäkari 
on merkitty pääosin matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi. 
Olemassa olevista rakennuksista osa suojellaan, osa säilytetään ja osa 
on mahdollista korvata uudisrakennuksilla. Kaavaluonnokseen on mer-
kitty muinaismuistoalueet ja luonnonsuojelualue. 

Kaavatyö on toistaiseksi keskeytynyt maanomistajan ilmoitettua, että 
kaavaa ei kohteessa pidä tai kannata suunnitella ennen kuin hän saa 
vastauksen, miten elämisen ja elinkeinonharjoittamisen perusedellytyk-
set tullaan toteuttamaan kohteessa saaristolain hengessä, eli miten 
sähkön saanti, vesihuolto ja satama-asia hoidetaan kaupungin toimes-
ta. Rysäkarin alueella uudisrakentamisen sovittaminen valtakunnalli-
sesti merkittävään kulttuuriympäristöön edellyttää huolellista suunnitte-
lua. Tästä syystä alueen omistajalta on toivottu asemakaavan laatimi-
sen pohjaksi hakemusta, josta ilmenisivät hänen tavoitteensa alueen 
kehittämiseksi. Kaupunkisuunnitteluvirastolla on valmius jatkaa Rysä-
karin kaavoitustyötä, mutta maankäytön ohjaus Rysäkarin osalta ei il-
man maanomistajan myötävaikuttamista ole tarkoituksenmukaista.

Helsingin strategiaohjelman tavoitteena on yritystoiminnan, matkailun 
ja vapaa-ajan mahdollisuuksien kehittymisen edistäminen ranta-alueilla 
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ja saaristossa sekä vesiliikenteen kehittymisen edistäminen. Myös Ry-
säkarin kehittäminen matkailu- ja virkistyssaarena on kaupungin intres-
seissä. Saari on osa Helsingin edustan merilinnoitusketjua, jonka saa-
rista mm. Vallisaari, Kuninkaansaari, Isosaari, Kuivasaari ja Itä-Villinki 
ovat vapautumassa tai jo vapautuneet puolustuskäytöstä ja joiden 
avaamista virkistys- ja matkailutoimintaan kaupunkisuunnitteluvirastos-
sa parastaikaa suunnitellaan. 

Kaupungin kehittämisessä toimitaan yhdenvertaisuusperiaatteen mu-
kaisesti. 

Edellä mainituin perustein kaupunkisuunnittelulautakunta ei pidä kunta-
rajan siirtoa alueen kehittämisen kannalta tarpeellisena.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Heikki Salmikivi, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37483

heikki.salmikivi(a)hel.fi
Ritva Luoto, projektipäällikkö, puhelin: 310 37294

ritva.luoto(a)hel.fi
Irene Varila, lakimies, puhelin: 310 37451

irene.varila(a)hel.fi
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§ 163
Hermannin Mathilda Wreden kujan asemakaavan muuttaminen (nro 
12402)

HEL 2016-001486 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 21. kaupunginosan (Hermanni) korttelin 21674 tontin 4 ja 
osan tontista 3 sekä puisto- ja katualueen asemakaavan muutoksen 
30.8.2016 päivätyn piirustuksen numero 12402 mukaisena ja asema-
kaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Asemakaavan muutoksella 
muodostuu uusi kortteli 21673.

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 12402 kartta, päivätty 30.8.2016
2 Asemakaavan muutoksen nro 12402 selostus, päivätty 30.8.2016, täy-

dennetty 16.1.2017
3 Vuorovaikutusraportti 30.8.2016, täydennetty 16.1.2017

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee Hermannin vanhaa suojeltua puutaloko-
konaisuutta, joka sijaitsee Hämeentien ja vankila-alueen välissä. Kaa-
varatkaisu mahdollistaa pääosin asuinkäytössä olevien puurakennus-
ten erottamisen vankila-alueesta erillisiksi asuinrakennusten tonteiksi.

Tavoitteena on muodostaa neljä uutta asuinrakennusten korttelialuetta 
(A) olevaa tonttia. Uusien tonttien rakennuskanta muodostuu 1 - 3 -ker-
roksisista suojelluista puurakennuksista ja mittakaavaan sopivista uu-
disrakennuksista, joista mahdollistetaan yhteensä kolmen rakentami-
nen asuinkäyttöön ja neljän talouskäyttöön. Uutta asuntokerrosalaa on 
3 950 k-m². 

Esittelijän perustelut

Oikeusvaikutteisessa Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalo-
valtaista aluetta, asuminen/toimitila sekä kulttuurihistoriallisesti, raken-
nustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta. Hel-
singin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) alue on 
kantakaupunkia (C2). Nyt laadittu kaavaratkaisu on sekä oikeusvaikut-
teisen että uuden yleiskaavan mukainen.

Alueella on voimassa asemakaava numero 10900 vuodelta 2002. Kaa-
van mukaan alue on vankeinhoitoa palvelevien rakennusten korttelia-
luetta (YVK), asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK), puistoa (VP) ja ka-
tua. Kaava-alueella on kahdeksan suojeltua puurakennusta. Rakennuk-
set on suojeltu merkinnällä sr-2. Asemakaavan muutoksessa pitäydy-
tään aiemmin tehdyissä suojeluratkaisuissa eikä rakennusten suoje-
luun esitetä muutoksia.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta kaupungille aiheutuvat kustannukset 
ovat vähäiset.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Korttelialueet ovat osittain Senaatti-kiinteistöjen ja osittain yksityisomis-
tuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemusten johdosta ja kaavaratkai-
sun sisältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä 
valmisteluaineistoa koskevia mielipidekirjeitä saapui kaksi. Mielipiteet 
kohdistuivat uudisrakennusten rakentamismahdollisuuksien poistami-
seen ja Ristikkokatu 6:n istutuksiin. Mielipiteet on otettu huomioon kaa-
vatyössä siten, että Ristikkokatu 6:n tontilta on poistettu pieni 1-kerrok-
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sisen rakennuksen rakennusala ja piha-alueelle on osoitettu puin ja 
pensain istutettava tontin osa.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 23.9. - 
24.10.2016. Muistutuksia ei esitetty.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin kaupunginmuseon, kiinteistölautakunnan, 
pelastuslautakunnan, yleisten töiden lautakunnan ja ympäristökeskuk-
sen lausunnot.

Kaupunginmuseon lausunto kohdistui uudisrakennusten arkkitehtuuriin 
ja pelastuslautakunnan lausunto kohdistui pelastusturvallisuuden huo-
mioimiseen jatkosuunnittelussa. 

Kiinteistölautakunta toteaa, että kaavamuutos korottaa tonttien arvoa 
merkittävästi, joten asemakaavan muutosta ei tulisi hyväksyä ennen 
kuin sopimus kaavamuutoksen tuomasta arvonnousun määrästä on 
tehty. Samalla kiinteistölautakunta päätti perustaa Helsingin kaupungin 
21. kaupunginosan (Hermanni) kiinteistöt 91-21-674-2, 3 ja 4 käsittä-
vän hankealueen, jonka kiinteistöt muodostavat yhtenäisen muutosalu-
een, joka on mahdollista toteuttaa monen erillisen asemakaavan muu-
toksen kautta.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

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

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaavaehdotukseen ei ole tehty muutoksia, joten ehdotusta ei ole tar-
peen asettaa uudelleen nähtäville.

Kiinteistöviraston lausunnon mukaisesti, maanomistajan kanssa on teh-
ty sopimus arvonnoususta, joka on allekirjoitettu 8.2.2017.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnitteluviraston tarkistetun esityksen 
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
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Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12402 kartta, päivätty 30.8.2016
2 Asemakaavan muutoksen nro 12402 selostus, päivätty 30.8.2016, täy-

dennetty 16.1.2017
3 Vuorovaikutusraportti 30.8.2016, täydennetty 16.1.2017

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva
4 Maankäyttösopimus

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

Tiedoksi

Kaupunginmuseo
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistölautakunta
Pelastuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 06.03.2017 § 221

HEL 2016-001486 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 21. kaupunginosan (Hermanni) 
korttelin 21674 tontin 4 ja osan tontista 3 sekä puisto- ja katualueen 
asemakaavan muutoksen 30.8.2016 päivätyn piirustuksen numero 
12402 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 
Asemakaavan muutoksella muodostuu uusi kortteli 21673.

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

Kaupunkisuunnitteluvirasto 16.1.2017

HEL 2016-001486 T 10 03 03

Ksv 1061_6, karttaruutu 675498

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tarkistanut 30.8.2016 päivätyn 21. kau-
punginosan (Hermanni) korttelin 21674 tontin 4 ja osan tontista 3 sekä 
puisto- ja katualueen (muodostuu uusi kortteli 21673) asemakaavan 
muutosehdotuksen nro 12402.

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

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Hermannin vanhaa suo-
jeltua puutalokokonaisuutta, joka sijaitsee Hämeentien ja vankila-alu-
een välissä. Kaavaratkaisu mahdollistaa pääosin asuinkäytössä olevien 
puurakennusten erottamisen vankila-alueesta erillisiksi asuinrakennus-
ten tonteiksi.

Tavoitteena on muodostaa neljä uutta asuinrakennusten korttelialuetta 
(A) olevaa tonttia. Uutta asuntokerrosalaa on 3 950 k-m².

Korttelialueet ovat osittain Senaatti-kiinteistöjen ja osittain yksityisomis-
tuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksien johdosta ja kaavarat-
kaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä. 
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot. Esitetyt 
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huomautukset kohdistuivat uudisrakennusten arkkitehtuuriin ja pelas-
tusturvallisuuden huomioimiseen jatkosuunnittelussa. Kaavaehdotuk-
seen ei tehty muutoksia.

Muistutuksia ei esitetty.

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Helsingin vankilan tontti on Sörnäisten vankilan valtakunnallisesti mer-
kittävää kulttuuriympäristöä (RKY 2009). Kaava-alueeseen kuuluvat ny-
kyiset puurakennukset ovat osa vankilan kulttuuriympäristökokonai-
suutta. 

Kaava-alueella on kahdeksan asemakaavassa nro 10900 (2002) suo-
jeltua puurakennusta. Rakennukset on suojeltu merkinnällä sr-2 histo-
riallisesti ja kaupunkikuvan kannalta arvokas rakennus, jota ei saa pur-
kaa. Rakennuksessa tehtävien korjaus- tai muutostöiden tulee olla sel-
laisia, että rakennuksen historiallisesti arvokas tai kaupunkikuvan kan-
nalta merkittävä luonne säilyy tai palautuu.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista mielipiteistä ja lausunnoista sekä vasti-
neet niihin.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä 
30.8.2016 ja sen jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 23.9.–
24.10.2016.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

 kaupunginmuseo
 kiinteistölautakunta
 pelastuslautakunta
 yleisten töiden lautakunta
 ympäristökeskus.

Yhteenveto lausunnoista
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Kaupunginmuseon lausunto kohdistui uudisrakennusten arkkitehtuuriin 
ja pelastuslautakunnan lausunto kohdistui pelastusturvallisuuden huo-
mioimiseen jatkosuunnittelussa.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa tai huomautettavaa: 
kiinteistölautakunta, yleisten töiden lautakunta ja ympäristökeskus.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vastineet lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. Kaavaselos-
tusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osalta.

Kaavaehdotusta ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa lausuntojen joh-
dosta, kaavan tavoitteet huomioon ottaen.

Vuorovaikutusraportti on liitteenä.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta kaupungille aiheutuvat kustannukset 
ovat vähäiset.

Jatkotoimenpiteet

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

Lisätiedot
Tuomas Hakala, projektipäällikkö, puhelin: 310 37205

tuomas.hakala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 01.12.2016 § 486

HEL 2016-001486 T 10 03 03

Kiinteistökartta 75/675 498, Mathilda Wreden kuja

Lausunto

A Lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle Helsingin 
kaupungin 21. kaupunginosan (Hermanni) korttelin 21674 tonttia 4 ja 
osaa tontista 3 sekä puistoaluetta koskevasta asemakaavan muutoseh-
dotuksesta nro 12402 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että kaavamuutosalueen korttelialueet ovat osittain 
Suomen valtion/Senaatti-kiinteistöjen ja osittain yksityisomistuksessa. 
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Muutoksen tavoitteena on muodostaa neljä uutta asuinrakennusten 
korttelialueen tonttia (A), jotka erotetaan vankeinhoitoa palvelevien ra-
kennusten korttelialueesta (YVK).

Muutoksessa uusilla tonteilla säilytetään olemassa olevat suojellut puu-
rakennukset ja tonteille osoitetaan mittakaavaan sopivaa lisärakenta-
mista. Uutta rakennusoikeutta on osoitettu yhteensä 3 950 k-m².

Kaavamuutoksen toteuttaminen edellyttää aluejärjestelyjä kaupungin ja 
maanomistajien välillä. 

Kaavamuutos korottaa Senaatti-kiinteistöjen omistamien tonttien arvoa 
merkittävästi, joten asemakaavan muutosta ei tulisi hyväksyä ennen 
kuin päätöskohtaan B perustuva sopimus kaavamuutoksen tuomasta 
arvonnousun määrästä on tehty.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotuksen joh-
dosta.

B Päätös hankealueen perustamisesta

Kiinteistölautakunta päätti perustaa Helsingin kaupungin 21. kaupungi-
nosan (Hermanni) kiinteistöt 91-21-674-2, 3 ja 4 käsittävän hankealu-
een liitteenä nro 3 olevan kartan mukaisesti. 

Lautakunta toteaa, että kiinteistöt muodostavat yhtenäisen muutosalu-
een, joka on mahdollista toteuttaa monen erillisen asemakaavan muu-
toksen kautta. Lautakunnan 30.10.2014 (526 §) antaman maankäyttö-
sopimusten sovellusohjeen mukaisesti tällaisella hankealueella kukin 
maanomistaja voi saada vain yhden perusvähennyksen maankäyttö- ja 
rakennuslain 12 a luvun mukaista maankäyttökorvausta määritettäes-
sä. Tällöin otetaan huomioon saman maanomistajan samalla hankealu-
eella aiemmissa asemakaavoissa ja poikkeamispäätöksissä saamat ar-
vonnousut.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Kirsi Federley, vs. toimistopäällikkö, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 08.11.2016 § 428

HEL 2016-001486 T 10 03 03

Lausunto
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Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon: 

Asemakaavan muutoksessa muodostetaan neljä uutta asuinrakennus-
ten korttelialuetta olevaa tonttia. Ne erotetaan vankeinhoitoa palvele-
vien rakennusten korttelialueesta. Uusien tonttien rakennuskanta muo-
dostuu suojelluista puurakennuksista ja mittakaavaan sopivista uudis-
rakennuksista. Mathilda Wreden kuja muutetaan kokonaan katualueek-
si.

Mathilda Wreden kuja on tällä hetkellä rakennusviraston ylläpidossa 
koko matkaltaan, joten asemakaavan muutos ei aiheuta lisäkustannuk-
sia.

Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdo-
tukseen nro 12404. Asemakaavan muutos ei aiheuta lisäkustannuksia 
rakennusvirastolle.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 01.11.2016 § 123

HEL 2016-001486 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi Helsingin kaupungin 21. kaupunginosan (Her-
manni, Hermanninmäki) korttelia 21674, tonttia 4 ja osaa tontista 3, se-
kä puisto- ja katualueita (muodostuu uusi kortteli 21673) koskevasta 
asemakaavan muutoksesta seuraavan lausunnon:

Mikäli kaava-alueen katu-ja pihajärjestelyt eivät mahdollista pelastus-
ajoneuvojen riittävää operointia alueella, tulee kaavan sallia asukkai-
den omatoimisen ja turvallisen pelastautumisen mahdollistavat järjeste-
lyt.  

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pekka Ronkainen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31031238
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pekka.ronkainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 11.10.2016 § 317

HEL 2016-001486 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökes-
kus. 

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

anu.haahla(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 22.9.2016

HEL 2016-001486 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 9.9.2016

Asemakaavan muutoksen taustana on erottaa Hermannissa sijaitsevat, 
vanhat Hämeentien ja vankila-alueen välissä sijaitsevat suojellut puura-
kennukset vankila-alueesta erillisiksi asuinrakennusten tonteiksi. Kaa-
valla muodostetaan neljä uutta asuinrakennusten korttelialuetta. Kortte-
lissa 21673 sijaitsee myös asuinkerrostalojen korttelialue. Voimassa 
olevassa asemakaavassa (2002) alue on vankeinhoitoa palvelevien ra-
kennusten korttelialuetta (YVK), asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK), 
puistoa (VP) ja katua. Kaava-alueella sijaitsee kahdeksan pääosin 
asuinkäytössä olevaa puutaloa, jotka on suojeltu nykyisessä kaavassa. 

Kaavamuutosalue on osa Sörnäisten vankilan valtakunnallista raken-
nettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009). Sörnäisten vankila rakennettiin 
pääosin 1800-luvun lopulla. Vankilamuurien ulkopuolelle rakennettiin 
puistoksi muokattuun laitosympäristöön useita, vankilaa palvelleita ra-
kennuksia kuten asuntoja henkilökunnalle. Vankila-alueen ympärille on 
rakennettu 2000-luvulla asuinkerrostaloja, jotka sulkevat vankila-alueen 
sisälleen. Osoitteessa Vellamonkatu 3 sijaitseva rakennusryhmä, kol-
me puista asuinrakennusta ja tiilinen talousrakennus kahteen pihapiiriin 
ryhmittyneinä, ovat peräisin 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta. 
Rakennukset edustavat Hermannin varhaista puutalorakennuskantaa 
ja työväen asumista. Ne tulivat valtion omistukseen vuonna 1985 ja 
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kunnostettiin vankilan henkilökunnan asunnoiksi 1995. Ristikkokatu 10 
asuintalo on alun perin vankilan henkilökunnan asunnoiksi rakennettu 
puutalo, joka suunniteltiin Yleisten rakennusten ylihallituksessa ja val-
mistui vuonna 1921. Rakennus edustaa valtion rakentamista ja liittyy 
Sörnäisten vankilan rakennusperintöön. Osoitteessa Ristikkokatu 6 A ja 
B sijaitsevat kaksi kaksikerroksista puutaloa ovat peräisin 1900-luvun 
alkupuolelta.

Kaupunginmuseo on aiemmin lausunut asemakaavan muutoksen oas- 
ja luonnosvaiheessa. Asemakaavaehdotus vastaa pääsääntöisesti kaa-
valuonnosta. Kaupunginmuseo katsoo, että asemakaavaehdotuksessa 
on säilytetty aiemmassa asemakaavassa määritelty suojelutaso. Lisäk-
si suojeltujen rakennusten kanssa samaan kortteliin sijoitetuille uusilen 
asuinrakennusten rakennusaloille on annettu määräyksiä julkisivujen ja 
vesikaton materiaaleista ja rakennusten arkkitehtuurin ja ominaispiirtei-
den sopeuttamisesta olemassa olevien vanhojen puutalojen yhteyteen. 
Kuitenkaan asemakaavaehdotuksen selostusosan liitteenä oleva viite-
suunnitelma (Serum arkkitehdit, luonnos 8.6.2016) ei näyttäisi sopeut-
tavan uusia asuinrakennuksia kaavamääräyksen mukaan eli: ”uudisra-
kennuksien tulee sopeutua arkkitehtuuriltaan ja ominaispiirteiltään ton-
tilla sijaitseviin vanhoihin rakennuksiin ja alueen kulttuurihistoriallisiin 
ominaispiirteisiin.” Rakennuslupavaiheessa tähän voidaan ottaa tar-
kemmin kantaa.

Museolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuk-
sesta.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 11.5.2016

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

johanna.bjorkman(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.08.2016 § 258

HEL 2016-001486 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 1061_6, karttaruutu 675498

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 asettaa 30.8.2016 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12402 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 21. kau-
punginosan (Hermanni) korttelin 21674 tonttia 4 ja osaa tontista 3 
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sekä puisto- ja katualuetta (muodostuu uusi kortteli 21673) 

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2
sekä kaupunkisuunnitteluviraston Internet-sivuilla kohdassa Päätök-
senteko

www.hel.fi/www/ksv/

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vä-
häisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta eh-
dotuksen sisältöä

 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa laskuttamaan hakijoilta Kus-
tannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykus-
tannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12402 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Tuomas Hakala, projektipäällikkö, puhelin: 310 37205

tuomas.hakala(a)hel.fi

Rakennusvirasto 28.4.2016

HEL 2016-001486 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1240-00/16 sekä kaavaluonnokses-
ta koskien Senaatti-kiinteistöä 12.5.2016 mennessä.

http://www.hel.fi/www/ksv/fi/paatoksenteko/
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Asemakaavan muutos koskee Hermannin vanhaa suojeltua puutaloko-
konaisuutta, joka sijaitsee Hämeentien ja vankila-alueen välissä. Kaa-
varatkaisu mahdollistaa nykyisin pääosin asuinkäytössä olevien puura-
kennusten erottamisen vankila-alueesta erillisiksi asuinrakennusten 
tonteiksi. Uusien tonttien rakennuskanta muodostuu 1–3-kerroksisista 
suojelluista puurakennuksista ja mittakaavaan sopivista uudisrakennuk-
sista. Alueelle mahdollistetaan kolmen uuden 2-kerroksisen asuinra-
kennuksen ja neljän 1-kerroksisen talousrakennuksen rakentaminen. 
Mathilda Wreden kuja muutetaan kokonaan katualueeksi. 

Rakennusvirasto on huomioinut asemakaavan muutoksen muutosalu-
een vieressä sijaitsevan puistoalueen suunnittelussa. Rakennusviras-
tolla ei ole tällä hetkellä huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunni-
telmasta 1240-00/16 tai kaavaluonnoksesta.

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 52 (132)
Kaupunginvaltuusto

Stj/10
15.03.2017

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

§ 164
Sosiaali- ja terveysviraston tekstinkäsittelytoiminnan siirtäminen 
liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymälle

HEL 2016-013648 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä liitteenä 1 olevan sopimuksen sosiaali- ja terveysviraston 
tekstinkäsittelytoiminnan siirtämisestä liikkeenluovutuksena 1.4.2017 
lukien Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston tekstinkäsitte-
lyn palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirille

2 Siirtyvä henkilöstö 1.4.2017
3 Henkilöstön asemaa koskeva liite siirtosopimus sotetekstink 07022017
4 Siirtyvät aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
5 HEL 2016 - 13648 Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan 

sairaanhoitopiirin välinen yhteistoimintasopimus tekstinkäsittelypalvelu-
jen tuottamisesta.

6 HUS-Servis -liikelaitoksen tekstinkäsittelyn palvelukuvaus
7 Tarjouslaskelma arvioiduilla suoritevolyymeilla (v  2017 hinnasto)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
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Liite 7
Siirtyvä henkilöstö Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää (31.1.2017) sosiaali- ja terveysvi-
raston tekstinkäsittelyn siirtämistä liikkeenluovutuksena Helsingin ja 
Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (HUS) 1.4.2017 lukien. 
Esitys sisältyy päätöshistoriaan.   

Liikkeenluovutuksessa on kysymys hallinnollisesta uudelleenjärjeste-
lystä ja luovutuksen tarkoituksena on järjestää tekstinkäsittelypalvelu 
horisontaalisena yhteistyönä. Luovutuksen seurauksena HUS tuottaa 
kaupungille tekstinkäsittelypalvelun HUSin perussopimuksen 3 §:n 4 
momentin nojalla. Yhteistyötä ohjaavat vain yleiseen etuun liittyvät nä-
kökohdat eikä yhteistyön tarkoituksena ole osapuolten voiton tavoittelu.      

Sosiaali- ja terveysvirasto on aiemmin tuottanut tekstinkäsittelypalvelun 
sen omana toimintana. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirillä on 
oma HUS-Servis -liikelaitokseen kuuluva tekstinkäsittely-yksikkö, joka 
tuottaa sanelujen purkupalvelut HUS-alueelle sekä Vantaan kaupungil-
le ja Nurmijärven kunnalle.

Selvitystyön toteutus ja tulokset

Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikkö päätti 30.9.2016 perustaa 
ohjausryhmän selvittämään sosiaali- ja terveysviraston ja HUSin teks-
tinkäsittelyn yhdistämistä. Selvitys tehtiin yhdessä HUSin kanssa ja oh-
jausryhmässä oli henkilöstön edustus.

Tehdyn selvityksen perusteella järjestämällä tekstinkäsittely yhteistoi-
minnassa HUSin kanssa hyödynnetään voimavarat mahdollisimman te-
hokkaalla tavalla sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.  

Työryhmä selvitti ja arvioi sosiaali- ja terveysviraston ja HUSin tekstin-
käsittelyn toimintamallit, eri organisointitapojen vaikutukset tuottavuu-
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teen ja tehokkuuteen, asiakaspalvelun laatuun, henkilöstöön ja sopi-
mussuhteisiin sekä yhdistämisen etuja ja riskejä.

Sosiaali- ja terveysviraston lääkärien digisanelut puretaan keskitetysti 
tekstinkäsittelyssä 47 toimistosihteerin toimesta. Toiminta perustuu so-
siaali- ja terveysministeriön asetukseen potilasasiakirjoista 298/2009. 
Sosiaali- ja terveysviraston pysyväisohjeessa määritellään sanelevat 
lääkärit sekä lääkärien ja tekstinkäsittelyn välinen työnjako. Vuositasol-
la kirjoitetaan noin 225 000 sanelua, joiden keskimääräinen pituus on 
3,5 minuuttia. Saneluista noin 50 % tulee terveysasemilta.

HUSin perussopimuksen 3 §:n 4 momentin nojalla tuottama tekstinkä-
sittelypalvelu on saadun selvityksen perusteella sosiaali- ja terveysvi-
rastolle huomattavasti edullisempaa kuin omana toimintana tuotettu 
palvelu. Vuosittaiseen suoritevolyymiin perustuva tarjouksen mukainen 
hinta on 1 636 875 euroa (vuosi 2017). Oman toiminnan vuosibudjetti 
(vuosi 2017) on 2 329 583 euroa.  

HUSin tekstinkäsittelyllä on isona toimijana mahdollisuus kehittää pal-
velujaan asiakkaiden tarpeet, toimialan kehitystrendit ja tietotekniikan 
mahdollisuudet huomioiden. Apotti-hankkeen keskeisenä tavoitteena 
on alueellisesti yhtenäinen sosiaali- ja terveydenhuollon tieto- ja toimin-
nanohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja sitä 
kautta paremman laadun. Apottia varten kehitetään dokumentointirat-
kaisut, joiden avulla sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjat valmistuvat 
joustavasti ja kustannustehokkaasti. Tulevat ratkaisut ovat puheentun-
nistus ja tuki lääkärien itsedokumentointiin ja rakenteisten tietojen käyt-
tämiseen. Tekstinkäsittelyn siirto HUSin toiminnaksi varmistaa sosiaali- 
ja terveysvirastolle kehittämistyöhön osallistumisen ja sitä kautta par-
haan mahdollisen hyödyn.

Liikkeenluovutuksessa siirtyvälle henkilöstölle tarjotaan HUSissa moni-
puoliset työskentelymahdollisuudet, kuten vuorotyö halukkaille, etätyö 
tietyin edellytyksin, osallistuminen puheentunnistuksen kehittämiseen 
sekä sanelujen purkuun HUSin käytössä olevasta potilastietojärjestel-
mästä. 

Yhteistoiminta

Asiaa on käsitelty henkilöstön kanssa  yhteistoimintakokouksissa ja 
henkilöstötoimikunnissa. Kaupungin henkilöstötoimikunta käsitteli asian 
kokouksessaan 27.2.2017 ja totesi, että yhteistoiminta on toteutunut ja 
merkitsi asian tiedoksi.

Henkilöstölle tarjotaan muutostukea yhteistyössä Työterveys Helsingin 
kanssa. 
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Toiminnan siirto

Liikkeenluovutuksessa siirtyviin työntekijöihin sovelletaan työsopimus-
lain 1 luvun 10 §:n ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 §:n 
säännöksiä. Liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti työntekijät 
siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä (siirtyvä henkilöstö liitteessä 2). 
Henkilöstön siirtymisestä on laadittu liikkeenluovutussopimuksen mu-
kainen henkilöstön asemaa koskeva liite (liite 3) yhteistyössä pääsopi-
jajärjestöjen edustajien kanssa. Luovutettava käyttöomaisuus ilmenee 
liitteestä 4.     

Helsingin kaupungin ja HUSin tekstinkäsittelypalvelu määritellään tar-
kemmin  yhteistoimintasopimuksessa ja palvelukuvauksessa (liitteet 5 
ja 6). Palvelun vuosikustannus sosiaali- ja terveysvirastolle vuonna 
2017 on eritelty liitteessä 7.  

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnit-
teluosaston, henkilöstöosaston sekä oikeuspalvelujen kanssa.  

Kaupunginhallituksen johtosäännön 7 §:n 14 momentin perusteella 
kaupunginvaltuuston tehtävänä on päättää perusterveydenhuollon jon-
kin osa-alueen ja erikoissairaanhoidossa jonkin erikoisalan sekä tietyn, 
suuruudeltaan merkittävän väestönosan joidenkin terveyspalvelujen 
tuottamisen aloittamisesta ja lopettamisesta kaupungin omana toimin-
tana.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yh-
teydessä kehottaa sosiaali- ja terveystointa johtavaa apulaiskaupungin-
johtajaa allekirjoittamaan liikkeenluovutussopimuksen ja oikeuttaa kau-
punginkanslian oikeuspalvelut tekemään sopimukseen tarvittavat tekni-
set ja vähäiset muutokset sekä sosiaali- ja terveysvirastoa huolehti-
maan tekstinkäsittelyä koskevasta yhteistoiminnasta käytännön järjes-
telyineen.     

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston tekstinkäsitte-
lyn palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirille

2 Siirtyvä henkilöstö 1.4.2017
3 Henkilöstön asemaa koskeva liite siirtosopimus sotetekstink 07022017
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4 Siirtyvät aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
5 HEL 2016 - 13648 Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan 

sairaanhoitopiirin välinen yhteistoimintasopimus tekstinkäsittelypalvelu-
jen tuottamisesta.

6 HUS-Servis -liikelaitoksen tekstinkäsittelyn palvelukuvaus
7 Tarjouslaskelma arvioiduilla suoritevolyymeilla (v  2017 hinnasto)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Siirtyvä henkilöstö Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveysvirasto
Taloushallintopalvelut
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 27.02.2017 § 200

HEL 2016-013648 T 00 00 00

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan sopimuksen 
sosiaali- ja terveysviraston tekstinkäsittelytoiminnan siirtämisestä liik-
keenluovutuksena 1.4.2017 lukien Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoi-
topiirin kuntayhtymälle.

Käsittely

27.02.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että esittelijän perusteluiden yhteistoi-
mintaa koskeva kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Asiaa on käsitelty henkilöstön kanssa yhteistoimintakokouksissa ja 
henkilöstötoimikunnissa. Kaupungin henkilöstötoimikunta käsitteli asian 
kokouksessaan 27.2.2017 ja totesi, että yhteistoiminta on toteutunut ja 
merkitsi asian tiedoksi. 

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.01.2017 § 22

HEL 2016-013648 T 00 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä omalta osaltaan Helsin-
gin kaupungin tekstinkäsittelyn siirtämisen kokonaisuudessaan Helsin-
gin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille 1.4.2017 alkaen liikkeenluovutuk-
sen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi lautakunta esitti siirron hyväksyt-
täväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

17.01.2017 Pöydälle

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Päivi Korpivaara, toimistopalvelupäällikkö, puhelin: 310 42342

paivi.korpivaara(a)hel.fi
Ann-Marie Turtiainen, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

ann-marie.turtiainen(a)hel.fi
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§ 165
Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2017-003182, 2017-003236, 2017-003237, 2017-003238, 2017-003239, 2017-003240, 2017-003241, 2017-
003242, 2017-003183, 2017-003243, 2017-003244, 2017-003245, 2017-003246, 2017-003247, 2017-003248, 
2017-003249, 2017-003181

Päätös

Talousarvioaloitteet

 valtuutettu Harry Bogomoloffin talousarvioaloite lisämäärärahasta 
jääurheiluseurojen halli- ja kenttämaksujen subventointiin

 valtuutettu Silvia Modigin ym. talousarvioaloite Kumpula-Toukola 
kylätilayhdistyksen toiminnan turvaamisesta

 valtuutettu Henrik Nyholmin ym. talousarvioaloite metroliikenteen 
jatkamisesta myöhempään

 valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite opetustoimen resurs-
sien lisäämisestä

 valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite kaupungin henkilös-
tön asemasta

 valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite määrärahan lisäämi-
sestä varhaiskasvatukseen

 valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite määrärahan lisäämi-
sestä kirjasto- ja kulttuuritoimeen

 valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite määrärahan lisäämi-
sestä nuorisotyöhön

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Matti Enrothin ym. aloite nastarenkaista kitkarenkaisiin 
siirtymisen edistämisestä

 valtuutettu Pia Pakarisen ym. aloite Kulosaaren metroaseman va-
rauloskäynnin muuttamisesta päivittäiseen kulkemiseen

 valtuutettu Sami Muttilaisen ym. aloite vanhojen meluvallin graffitien 
restauroimisesta
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 valtuutettu Juha Hakolan ym. aloite alueen osoittamisen selvittämi-
sestä mielenilmauksille

 valtuutettu Elina Moision ym. aloite Tehtaankadun liikenneturvalli-
suuden parantamisesta koulujen kohdalla

 valtuutettu Mari Holopaisen ym. aloite merellisen taidekeskuksen 
perustamisesta

 valtuutettu Terhi Mäen ym. aloite äänimerkillä varustettujen liikenne-
valojen toteuttamisesta Gotlanninkadun suojatielle

 valtuutettu Vesa Korkkulan ym. aloite Suvilahden skeittipuiston vi-
rallistamisesta

 valtuutettu Sirkku Ingervon ym. aloite omaishoidontuesta

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle val-
misteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 155
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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§ 156
Val av protokolljusterare

Beslut

På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Ville Jalovaara och Sari 
Mäkimattila till protokolljusterare med ledamöterna Minerva Krohn och 
Juha Hakola 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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§ 157
Ny fullmäktigegrupp

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 26.2.2017 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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§ 158
Frågestund

Beslut

Under frågestunden togs upp ledamoten Anna Vuorjokis fråga om änd-
ringarna i det grundläggande utkomststödet och ledamoten Leo Strani-
us fråga om inkvartering av asylsökande.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige ordnar en frågestund.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 159
Val av nämndeman vid tingsrätten

HEL 2016-002992 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

 bevilja Ursula Johansson avsked från förtroendeuppdraget som 
nämndeman vid tingsrätten 

 välja Suvi Eriksson till nämndeman vid tingsrätten för den mandattid 
som slutar vid utgången av maj 2017. 

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Ursula Johansson eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

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

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 13.2.2013 (36 §) Ursula Johansson till nämnde-
man vid tingsrätten för den mandattid som utgår med år 2016. Ursula 
Johansson anhåller 16.10.2016 om avsked från förtroendeuppdraget 
som nämndeman vid tingsrätten.
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Enligt tingsrättslagen (581/1993) väljer fullmäktige nämndemännen vid 
tingsrätten för en period som motsvarar fullmäktiges mandattid. För 
nämndemännen vid tingsrätten gäller i tillämpliga delar vad som före-
skrivs om kommunens förtroendevalda.

Enligt 38 § i kommunallagen (365/1995) kan den som har giltiga skäl 
avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendeval-
da i fråga beslutar om beviljande av avsked. Till ett förtroendeuppdrag 
som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald 
utses för den återstående mandattiden.

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Ursula Johansson eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

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

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 06.03.2017 § 219

HEL 2016-002992 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää 

 myöntää Ursula Johanssonille eron käräjäoikeuden lautamiehen 
luottamustoimesta ja 
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 valita Suvi Erikssonin käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2017 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 160
Ouppnådda bindande verksamhetsmål i 2016 års budget

HEL 2017-001463 T 02 02 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag god-
känna affärsverket ekonomiförvaltningstjänstens, byggnadskontorets, 
räddningsverkets, affärsverket Helsingfors stads trafikverks, social- och 
hälsovårdsverkets, utbildningsverkets och stadsplaneringskontorets av-
vikelser från de bindande verksamhetsmålen i 2016 års budget.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Bilagor

1 Virastojen ja liikelaitosten selvitykset toteutumattomista sitovista tavoit-
teista

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt anvisningarna för efterlevnad av 2016 års budget ska nämnder-
na och direktionerna ge en utredning om bindande verksamhetsmål 
som inte uppnåtts och utredningen ska behandlas i stadsfullmäktige in-
nan bokslutet undertecknas i stadsstyrelsen.

Direktionen för affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten, nämnden för 
allmänna arbeten, räddningsnämnden, direktionen för affärsverket 
Helsingfors stads trafikverk, social- och hälsovårdsnämnden, utbild-
ningsnämnden och stadsplaneringskontoret motiverar på följande sätt 
varför de nedanstående bindande verksamhetsmålen i 2016 års budget 
inte uppnåddes.

Stadsdirektörsroteln

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten
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Mål: Kundnöjdheten är minst 3,75 på skalan 1–5 (utfall 3,8 år 2015)

Utfall: Resultatet av den i november utförda kundnöjdhetsenkäten 3,67

Ekonomiförvaltningstjänstens kundnöjdhetsenkät förnyades för år 
2016. Målet med förnyandet var att får mera information för att stöda 
ledarskapet och utveckla kundservicen. Den förnyade enkäten kan inte 
jämföras med den gamla, vilket delvis förklarar de förändrade resulta-
ten. I den gamla enkäten har tjänster som är små till storleken felaktigt 
fått en oproportionerligt stor betydelse i resultaten.

I 2016 års enkät låg fokus på helheterna och bedömdes verksamheten 
vid ekonomiförvaltningstjänstens ekonomiförvaltning, löneadministra-
tion, register och kundservice. I den förnyade enkäten var svarsprocen-
ten 25 och av de som svarade ansåg 33 procent att ekonomiförvalt-
ningstjänstens tjänster har utvecklats positivt och endast 18 procent att 
de har utvecklats negativt. Dessutom visar resultaten på tydliga utveck-
lingsobjekt: snabbhet i servicen, personalens kunskaper och utveckling 
av interaktionen.

Byggnads- och miljöväsendet

Byggnadskontoret

Mål: Andelen tjänster som kan användas som e-tjänster ökar från år 
2014 till slutet av år 2016 med 30 procentenheter.

Utfall: cirka en tredjedel av målet uppfylldes

Ökningen av andelen e-tjänster förverkligades inte enligt det önskade 
tidschemat eller i den önskade omfattningen. En del av målet uppnåd-
des, såsom sökande av gatuarbetstillstånd, konkurrensutsättningen av 
kiosker, kioskplatser och försäljningsplatser för julgranar och sökningen 
av ledningsdata.

Arbetet fördröjdes bland annat på grund av problem med tillgänglighe-
ten av konsultarbete, eftersom stadens övriga systemupphandlingar 
prioriterades. Dessutom orsakade datasystemens tekniska begräns-
ningar (Ahjo, portalen för e-tjänster) och ändringar (SAP) fördröjningar. 
Begränsningarna i stadens system förhindrade bl.a. införandet av utar-
renderingar av områden till portalen för e-tjänster. Svårigheterna med 
att integrera olika system sinsemellan, till exempel portalen för e-tjäns-
ter och Ahjo, antingen stoppade eller fördröjde förverkligandet av må-
let. Flyttningen av de servicetransaktioner som skickar data till SAP-sy-
stemet sköts med avsikt upp till 2017 för att vänta på att stadens ge-
mensamma SAP-system tas i bruk, så att förbindelsen inte måste för-
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verkligas för två system inom en kort tid. Arbetet för att uppnå målet 
fortsätter också till andra delar år 2017.

Räddningsverket

Mål: Den genomsnittliga utrycknings- och körtiden till objektet för den 
första räddningsenheten med bemanningsberedskapen 1+3 är högst 6 
minuter i minst 60 % av uppdragen i riskområde I.

Utfall: Utfallet var 54 procent.

En riskanalys visar att avvikelsen inte påverkade säkerheten.

Mål: Insatstiden i den prehospitala akutsjukvården är högst 8 minuter i 
minst 70 % av uppdragen i prioritetsklasserna A och B.

Utfall: Utfallet var 67 procent.

Avvikelsen beror på det stora antalet uppgifter inom den prehospitala 
akutsjukvården i förhållande till akutsjukvårdsenhetens kapacitet.

Affärsverket Helsingfors stads trafikverk (HST)

Mål: Tillförlitligheten inom spårvägstrafiken 99,87 % (2014: 99,86 %) 
och inom metrotrafiken 99,96 % (2014: 99,93).

Utfall: Inom spårvägstrafiken var tillförlitligheten 99,84 % (BSL15: 
99,78) och inom metrotrafiken 99,84 % (BSL15: 99,98).

Inom spårvägstrafiken förekom den största avvikelsen i september, då 
målet inte uppnåddes på grund av personalbrist. Under två separata 
dagar förekom så många akuta fall av sjukfrånvaro att alla avgångar in-
te kunde köras. Dessutom inföll ett oväntat stort antal lagstadgade fa-
miljeledigheter precis vid slutet av sommarsemestrarna, vilket försäm-
rade förarsituationen i september. Av de avgångar inom spårvägstrafi-
ken som inte kördes (på grund av HST:s verksamhet) orsakades 42 % 
av tekniska problem, 28 % av personalbrist, 18 % av trafikstörningar 
och 12 % av annat.

I metrotrafiken uppnåddes målet under fem månader, huvudsakligen i 
början av året. En enskild dag i juli, då man på grund av en nattlig met-
roolycka inte körde till Nordsjö på hela dagen, orsakade en stor svacka 
i pålitligheten. I oktober orsakade en skada på en strömskena enkel-
spårskörning, varvid det var nödvändigt att ta bort turer ur trafiken. Av 
de avgångar inom metrotrafiken som inte kördes (på grund av HST:s 
verksamhet) orsakades 61 % av trafikstörningar, 27 % av tekniska pro-
blem och 12 % av annat.

Social- och hälsovårdsväsendet



Helsingfors stad Protokoll 6/2017 70 (132)
Stadsfullmäktige

Kj/6
15.03.2017

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

Social- och hälsovårdsverket

Mål: Arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte omfattar minst 1 800 
personer under året.

Utfall: I arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte deltog 1 772 kunder.

I statistiken fattas 19 kunder, eftersom uppgifterna om deras närvaro 
kom in för sent. Resultatet var endast nio kunder mindre än det bindan-
de målet, då de försenade närvarolistorna tas i beaktande. Antalet del-
tagare ökade med 66 kunder jämfört med året innan. I början av året 
fanns det gott om kunder i arbetsverksamheten, men närmare slutet av 
året minskade ökningen i antalet nya kunder. Den största orsaken till 
det är att Helsingfors servicecenter för arbetskraft flyttade till stads-
kansliet vid årsskiftet, vilket påverkade kundstyrningen. Under år 2016  
koncentrerade sig servicecentret för arbetskraft på bedömning och ut-
redning av nya kunders servicebehov. Förra året fördubblades det tota-
la antalet kunder vid servicecentret för arbetskraft och kundrotationen 
blev snabbare. I den situationen var det inte möjligt att förverkliga styr-
ningen av kunder till arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte enligt pla-
nerna.

Bildningsväsendet

Utbildningsverket

Mål: Inlärningsresultaten och välbefinnandet förbättras inom yrkesut-
bildningen genom att utbildnings- och ungdomsgarantin uppfylls. Mäta-
ren var att alla de 370 nya utbildningsplatser som beviljats av undervis-
nings- och kulturministeriet utnyttjas inom den grundläggande yrkesut-
bildningen.

Utfall: Antalet utbildningsplatser inom ramen för tillståndet att ordna ut-
bildning var 8 711.

Tillståndet att ordna grundläggande yrkesutbildning gällde högst 8 730 
studerande år 2016. Antalet studerande räknas som ett vägt medelvär-
de av antalet studerande mellan 20 januari och 20 september (våren 
med vikten 7/12 och hösten 5/12). Enligt det räknesättet stannade an-
talet studerande under tillståndsgränsen med 19 studerande, dvs. 
0,2 %. Det här berodde på att antalet studerande var mindre än beräk-
nat under början av året. I september var antalet studerande 8 845, 
dvs. 115 studerande mera än i tillståndet.

Stadsplanerings- och fastighetsväsendet

Stadsplaneringskontoret
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Mål: Kollektivtrafikens andel i morgontrafiken mot centrum ökar med 
0,2 procentenheter jämfört med utfallet året innan.

Utfall: Utfall 74,38 %, tillväxt endast 0,1 procentenheter.

Kollektivtrafikens andel (74,38 %) i morgontrafiken mot centrum under 
hösten 2016 är den högsta under uppföljningsperioden som pågått ut-
an avbrott sedan år 1986. Andelen ökade med 0,1 procentenheter jäm-
för med året innan. Målet var 0,2 procentenheter.

I början av år 2017 korrigerade HRT resultaten för sina beräkningar 
gällande hösten 2015. Passagerarantalet i Helsingfors interna busstra-
fik och spårvagnstrafik år 2015 var högre än det som tidigare medde-
lats. Enligt de nya siffrorna ökade kollektivtrafikens transportandel år 
2015 med 1,26 procentenheter, i stället för det tidigare meddelade 1,02 
procentenheter (transportandel 74,29 %). Med andra ord var ökningen 
under det föregående året tämligen betydande.

Uppställningen av mål på årsnivå är rätt stram, och precisionen av me-
toden som använts för beräkningarna för persontrafiken (observation 
från utsidan) stöder inte en så här noggrann årlig uppföljning av målen. 
Ett ändamålsenligare sätt för att följa kollektivtrafikens andel kunde va-
ra en granskning som jämförs med läget för fem år sedan. Från år 
2011 har kollektivtrafikens andel ökat med 1,9 procentenheter då det 
uppställda målet var en ökning på en procentenhet.

Jämfört med året innan minskade antalet passagerare inom kollektiv-
trafiken i Helsingfors interna busstrafik och närtågstrafiken år 2016. An-
talet passagerare ökade i regionbussarna, fjärr- och charterbusstrafi-
ken, metron och fjärrtågen. Sammanlagt ökade antalet passagerare in-
om kollektivtrafiken med 1,7 % år 2016.

Antalet busspassagerare i den interna trafiken minskade i morgontrafi-
ken på Långa bron, där passagerarna har övergått till metron. Nedlägg-
ningen av linjerna 65A och 66A (trafikerade ännu 2015 till Drumsö) på-
verkar också antalet passagerare i bussarna. Även linje 62 lades ned.

Antalet passagerare med personbilar ökade också en aning. Ökningen 
kom närmast från Västerleden. Att trafikeringen av Västmetron sköts 
upp kan ha påverkat detta. Å andra sidan ökade också regionbusstrafi-
ken till och från Esbo avsevärt.

Också övergångar till gång och cykelåkning verkar i viss mån ligga 
bakom den långsamma ökningen av kollektivtrafikens andel i morgon-
trafiken.

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Bilagor

1 Virastojen ja liikelaitosten selvitykset toteutumattomista sitovista tavoit-
teista

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Opetusvirasto
Pelastuslaitos
Rakennusvirasto
Sosiaali- ja terveysvirasto
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 27.02.2017 § 197

HEL 2017-001463 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä taloushallintopalvelu -liikelaitok-
sen, rakennusviraston, pelastuslaitoksen, Helsingin kaupungin liikenne-
laitos -liikelaitoksen, sosiaali- ja terveysviraston, opetusviraston ja kau-
punkisuunnitteluviraston vuoden 2016 talousarvion sitovien toiminnal-
listen tavoitteiden poikkeamat.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
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§ 161
Ouppnådda bindande mål för dottersammanslutningar i 2016 års 
budget

HEL 2017-000598 T 00 01 05

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag god-
känna avvikelsen i de bindande verksamhetsmålen för dottersamman-
slutningar i 2016 års budget i fråga om Helsingfors stads bostäder Ab, 
Fastighetsaktiebolaget Helsingfors Tennispalats och Fastighets Ab Ka-
belhuset. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Pia Halinen, controller, telefon: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Sitovien tavoitteiden toteuma yhteenveto 2016.pdf

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Ao. tytäryhteisöt Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt anvisningarna för efterlevnad av 2016 års budget (stadsstyrelsen 
7.12.2015) rapporteras uppfyllelsen av de i budgeten ställda bindande 
målen för dottersammanslutningar som en del av dottersammanslut-
ningsrapporteringen.

Dottersammanslutningarna ska ge en utredning om bindande verksam-
hetsmål som inte uppnåtts och utredningen ska behandlas i stadsfull-
mäktige innan bokslutet undertecknas i stadsstyrelsen.
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Utfallet av de bindande målen för förvaltningarna och affärsverken be-
handlades vid stadsstyrelsens sammanträde 20.2.2017. Vid samma till-
fälle behandlades utfallet av de bindande målen för dottersammanslut-
ningar som en egen punkt. Stadsfullmäktige behandlar dessutom utfal-
let av de bindande målen för förvaltningar, affärsverk och dottersam-
manslutningar vid sitt sammanträde 15.3.2017.

De i 2016 års budget uppsatta bindande målen för dottersammanslut-
ningar finns med som bilaga. Enligt bolagens egen uppföljning och rap-
portering har de bindande målen för dottersammanslutningar uppnåtts 
med undantag av Helsingfors stads bostäder Ab, Fastighetsaktiebola-
get Helsingfors Tennispalats och Fastighets Ab Kabelhuset. 

En mera detaljerad utredning om hur de övriga budgetmålen uppnåtts 
föreläggs koncernsektionen i samband med bokslutsrapporten (dotter-
sammanslutningsrapporten 4/2016, koncernsektionen 27.3.2017).

De ouppnådda bindande målen i sammandrag

För Helsingfors stads bostäder Ab, Fastighetsaktiebolaget Helsingfors 
Tennispalats och Fastighets Ab Kabelhuset sattes i Helsingfors stads 
budget 2016 upp följande bindande mål: Kostnadsstegringen inom fas-
tighetsunderhållet högst lika stor som den indexstegring som beskriver 
underhållskostnaderna. Det senast publicerade kostnadsindexet för 
fastighetsunderhåll gäller det tredje kvartalet 2016. Kostnadsindexet 
steg med 1,3 % jämfört med motsvarande tidsperiod året innan. Bola-
gen ovan nådde inte målet. 

Helsingfors bostäder Ab:s underhållskostnader ökade med 4,81 %. 
Kostnaderna ökade mest i fråga om följande poster: utjämningsjuste-
ringar i områdena, tomtarrenden och uppvärmning. Av dessa överskred 
tomtarrendena och uppvärmningen budgeten, men reparationskostna-
derna blev mindre än budgeterat.

Fastighetsaktiebolaget Helsingfors Tennispalats underhållskostnader 
ökade med 3,3 %. Åren 2015 och 2016 är inte fullt jämförbara sinse-
mellan när det gäller underhållskostnaderna, eftersom Tennispalatset 
år 2015 på grund av omfattande ombyggnadsprojekt var i normal an-
vändning först på hösten. Detta påverkade väsentligt också förbruk-
ningen av elektricitet och värmeenergi. Antalet besökare i Tennispalat-
set var år 2016 dessutom 1,7 miljoner, mot 1,4 miljoner år 2015. Det 
större antalet besökare bidrog till att reparationskostnaderna ökade.

Fastighets Ab Kabelhusets underhållskostnader ökade med 3,08 %. 
Underhållskostnaderna för bolaget egna fastigheter har ändå hållit sig 
inom gränserna angivna i målet. Att underhållskostnaderna i bokslutet 
överskred kostnadsindexet för fastighetsunderhåll beror i huvudsak på 
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vidarefaktureringen av vatten-, uppvärmnings-, städ- och elkostnaderna 
för evenemang i bolagets lokaler och område och i andra hand på steg-
ringen i tomtarrendet till staden för Södervik. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Pia Halinen, controller, telefon: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Sitovien tavoitteiden toteuma yhteenveto 2016.pdf

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Ao. tytäryhteisöt Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 27.02.2017 § 198

HEL 2017-000598 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä tytäryhteisöjen vuoden 2016 ta-
lousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeamat Helsingin 
kaupungin asunnot Oy:n, Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin 
ja Kiinteistö Oy Kaapelitalon osalta. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.02.2017 § 12

HEL 2017-000598 T 00 01 05
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Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seu-
raavaa: 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä, että

 tytäryhteisöjen vuoden 2016 talousarvion sitovien toiminnallisten ta-
voitteiden poikkeamat Helsingin kaupungin asunnot Oy:n, Kiinteistö-
osakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin ja Kiinteistö Oy Kaapelitalon 
osalta.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi
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§ 162
Framställning från en kommunmedlem om partiell inkorporering 
med stöd av kommunstrukturlagen (1698/2009)

HEL 2016-010713 T 00 00 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag ge 
följande utlåtande:

Framställning från en kommunmedlem om överföring av en del av Helsingfors till 
Esbo

Rysäkarin Linnake Oy och Tom Kaisla föreslår att inlösningsenheten 
Rysskär (91-414-2-3) och vattenområde kring inlösningsenheten ska 
överföras från Helsingfors till Esbo (bilaga 1). Den sökande har två al-
ternativa förslag till överföring i fråga om vattenområdet.  

Enligt förslag 1 till ändrad kommungräns går gränsen från Högkobben i 
norr söderut öster om Rysskär och löper samman med den nuvarande 
kommungränsen på öppna havet. Det område som föreslås bli överfört 
omfattar sammanlagt ca 1 800 hektar, varav staden äger ca 1 767 hek-
tar (vattenområde och den skyddade holmen Notgrundet). Enligt för-
slag 2 till ändrad kommungräns går gränsen i norr från den nuvarande 
kommungränsen, söder om Notgrundet och vidare öster om Rysskär, 
där den svänger mot sydväst och löper samman med den nuvarande 
kommungränsen. Området omfattar sammanlagt ca 930 hektar, varav 
staden äger ca 897 hektar. De föreslagna gränsändringarna framgår av 
en karta utarbetad av den sökande (bilaga 2) och av en karta utarbetad 
av fastighetskontoret (bilaga 3).

Rysskär, som ägs av Rysäkarin Linnake Oy, består av ön Rysskär på 
9,65 hektar och omgivande vattenområde på 23,34 hektar.

Stadens ståndpunkt

Stadsfullmäktige motsätter sig att den föreslagna delen av Helsingfors 
överförs till Esbo.

Förslaget uppfyller inte de förutsättningar för en ändring i kommunin-
delningen som är angivna i kommunstrukturlagen. I framställningen 
lyfts inte heller fram sådana vägande skäl som gör att en betydande 
ändring av föreslagen art är motiverad. Detta gäller båda alternativen.

Motivering
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Rysskär ligger i Helsingfors yttre skärgård, nära gränsen mot Esbo. Det 
är fråga om en gammal militär ö i en kedja av öar med sjöbefästningar 
som anlades utanför Helsingfors vid tiden för första världskriget. De be-
fästningar och byggverk som hör till sjöförsvarssystemet är fornläm-
ningar fredade med stöd av lagen om fornminnen. Andra öar i befäst-
ningskedjan utanför Helsingfors är Österrönnskär, Sveaborg, Skanslan-
det, Kungsholmen, Sandhamn, Östra Villinge, Mjölö, Torra Mjölö, Grå-
hara och Stora Enskär. Till kedjan hör också Karlö i Esbo. Finlands för-
svarsmakt kommer att lämna eller har redan lämnat Skanslandet, 
Kungsholmen, Mjölö, Torra Mjölö och Östra Villinge.  

Rysskär var i försvarsmaktens besittning 1922–2010. Ön hade en mili-
tär roll också under andra världskriget som en del av kustförsvaret. Den 
nuvarande ägaren Rysäkarin Linnake Oy har som mål att utveckla ön 
för turism. 

Enligt den gällande generalplanen 2002 är Rysskär ett militärområde 
med ett litet naturskyddsområde i utkanten. I den av stadsfullmäktige 
godkända nya generalplanen 2050 är ön upptagen som område för 
maritim rekreation och turism. Generalplanebestämmelsen har följande 
lydelse: "Området utvecklas som betydande rekreations-, frilufts-, mo-
tions-, natur- och kulturområde, i anslutning till rekreations- och grön-
områden på fastlandet. Beteckningen omfattar områden för fritidsbe-
byggelse och turism." Enligt temakartan Det maritima Helsingfors med 
anknytning till generalplanen (bilaga 4) behöver Rysskär sjötrafikförbin-
delser och ska ha en plats för ändamålet. 

Stadsplaneringskontoret bereder för närvarande en översiktsplan för 
det maritima Helsingfors. Planen är en del av programmet för genomfö-
rande av generalplanen. Målet med översiktsplanen är att de maritima 
områdena ska utvecklas och markanvändningen planeras som en ba-
lanserad helhet. Planeringen sker i samarbete med stadens förvaltning-
ar i fråga och med maritima aktörer. Det är särskilt viktigt att skärgår-
den blir tillgängligare och att sjötrafiken utvecklas. Underhållet och in-
frastrukturen i skärgården planeras på ett heltäckande sätt.

Staden har ypperliga förutsättningar att genomföra åtgärder som gör att 
de maritima områdena utvecklas och att planera hur blåstrukturen ska 
utvecklas. Utanför Helsingfors finns världsarvsobjektet Sveaborg och 
många kulturhistoriska objekt inom det unika nationallandskapet Det 
maritima Helsingfors. Om området blir uppspjälkat till planläggningsob-
jekt och underhållshelheter i flera kommuner försvåras planeringen och 
användningen onödigt mycket. Den föreslagna ändringen leder inte till 
områdesmässig enhetlighet och främjar inte en fungerande samhälls-
struktur. 
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Enligt stadsfullmäktiges strategiprogram ska staden förbättra möjlighe-
terna till företagsverksamhet, turism och fritidsaktiviteter i strandområ-
dena och skärgården och arbeta för en utvecklad sjötrafik.

Det är i stadens intresse att Rysskär utvecklas för turism och rekrea-
tion. Det maritima Helsingfors utvecklas i etapper och utifrån likställig-
hetsprincipen. Stadsplaneringskontoret inledde en preliminär detaljpla-
neplanering år 2011, men denna är avbruten tills vidare med anledning 
av att markägaren meddelat att det inte är någon idé att planera en de-
taljplan förrän markägaren får ett svar på hur grundförutsättningarna för 
boende och näringsidkande kommer att uppfyllas i enlighet med andan 
i lagen om främjande av skärgårdens utveckling. Det krävs en nog-
grann planering när det gäller att anpassa nybyggande på Rysskär till 
kulturmiljön av riksintresse. 

Helsingfors naturskyddsprogram för åren 2015–2024 skyddar särskilt 
värdena i nätet av skogar, nätverket Natura och skärgårdsnaturen. Det 
finns drygt 50 naturskyddsobjekt i Helsingfors, de flesta små. Rysskär 
är tillsammans med strandvattnet klassificerat som ett växtlighetsobjekt 
i värdeklass I, varav en del (0,43 ha) är en skyddad naturtyp på basis 
av ett beslut av Närings-, trafik- och miljöcentralen. Det är ändamålsen-
ligt att skärgårdsnaturens värden tryggas genom ett enhetligt program.

Vad rekreationsfisket beträffar används vattenområdena nära Rysskär 
främst för laxfiske med drag, och det säljs för dem redan nu också fis-
ketillstånd gemensamma för Helsingfors och Esbo. Den föreslagna 
flyttningen av kommungränsen har ingen större inverkan på fiskemöjlig-
heterna i området.

Den närmaste hälsostationen i Helsingfors ligger ca 5 km från Rysskär, 
på Drumsö. Invånarna i huvudstadsregionen är fria att välja hälsosta-
tionstjänster oberoende av kommungränserna, och den föreslagna 
ändringen i kommungränsen påverkar inte rätten att välja hälsovårds-
tjänster.

Rysskär hör inte till vattentjänstverkets verksamhetsområde, och fastig-
hetsägaren eller -innehavaren svarar därför för vattentjänsterna.

Sammandrag

Enligt kommunstrukturlagen (1698/2009) är förutsättningarna för en 
ändring i kommunindelningen att ändringen främjar de mål för utveck-
lande av kommunindelningen som avses i 2 § och förbättrar det som 
nämns i 4 §. 

Enligt kommunstrukturlagen ska en kommun bestå av ett enda område 
som bildar en funktionell helhet. Om Rysskär bryts loss från kedjan av 
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öar med sjöbefästningar splittras skärgårds- och havsområdet i 
Helsingfors från kulturhistorisk och miljömässig synpunkt. Den föreslag-
na ändringen i kommungränsen försämrar förutsättningarna för att ut-
veckla företagsverksamheten, turismen och fritidsaktiviteterna i skär-
gården, särskilt i västra havsområdet i Helsingfors, vilket strider mot 
stadens strategiska mål. 

En flyttning av kommungränsen påverkar inte behovet av förbättringar 
när det gäller boende, rekreation och service i området. Helsingfors 
och Esbo är medlemmar i samma samkommuner vad trafiken och vat-
tentjänsterna beträffar.

Den föreslagna ändringen i kommungränsen kan inte anses vara ringa 
med tanke på havsarealens omfattning och den maritima samhälls- och 
näringsstrukturens utveckling särskilt i skärgården. Det ena alternativet 
i framställningen gäller ett område på ca 1 800 hektar, vilket motsvarar 
ca 3 % av vattenarealen i Helsingfors. Inte heller det andra alternativet, 
som gäller bara 930 hektar, kan anses vara ringa. 

Ett utvecklingsprogram och riktlinjer för det maritima Helsingfors bereds 
i samband med stadsfullmäktiges strategiprogram. Rekreation och tu-
rism beaktas då särskilt.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Helsingfors stadsfullmäktige anser vid godkännandet av bes-
lutsförslaget det vara viktigt att stadens tjänstemän och förtroen-
devalda kommer ihåg riktlinjen i stadens strategiprogram om att 
Helsingfors borde ha varit Finlands mest företagsvänliga stad år 
2016. Helsingfors stadsfullmäktige anser att detta bör synas i hur 
Helsingfors stad i fortsättningen förhåller sig till Rysäkarin Linna-
ke Oy:s önskemål. (Mika Ebeling)

Behandling

Ledamoten Pia Pakarinen understödd av ledamoten Jarmo Nieminen 
föreslog att stadsfullmäktige godkänner framställningen från en kom-
munmedlem om inkorporering i enlighet med alternativ 1.

Dessutom föreslog ledamoten Mika Ebeling understödd av ledamoten 
Björn Månsson följande hemställningskläm:

 Helsingfors stadsfullmäktige anser vid godkännandet av bes-
lutsförslaget det vara viktigt att stadens tjänstemän och förtroen-
devalda kommer ihåg riktlinjen i stadens strategiprogram om att 
Helsingfors borde ha varit Finlands mest företagsvänliga stad år 
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2016. Helsingfors stadsfullmäktige anser att detta bör synas i hur 
Helsingfors stad i fortsättningen förhåller sig till Rysäkarin Linna-
ke Oy:s önskemål.

Omröstningsförfarande

Först togs motförslaget upp till omröstning, varefter förslaget till hem-
ställningskläm togs upp till omröstning.

1 omröstningen

Stadsstyrelsens förslag JA, motförslag NEJ

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige godkänner framställningen från en kom-
munmedlem om inkorporering i enlighet med alternativ 1.

Ja-röster: 75
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika 
Ebeling, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Eero 
Heinäluoma, Veronica Hertzberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasa-
lo, Rene Hursti, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvi-
nen, Helena Kantola, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso 
Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koski-
nen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, 
Harri Lindell, Pekka Majuri, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilai-
nen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Las-
se Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, 
Osku Pajamäki, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa 
Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus 
Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Jukka 
Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Tomi Sevan-
der, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, 
Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sinikka Vepsä, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Nej-röster: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Nuutti Hyttinen, Seppo Ka-
nerva, Heimo Laaksonen, Jarmo Nieminen, Pia Pakarinen

Blanka: 2
Suzan Ikävalko, Arja Karhuvaara

Frånvarande: 1
Maria Landén
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Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

2 omröstningen

Ledamoten Mika Ebelings förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Helsingfors stadsfullmäktige anser vid godkännandet av be-
slutsförslaget det vara viktigt att stadens tjänstemän och förtroendeval-
da kommer ihåg riktlinjen i stadens strategiprogram om att Helsingfors 
borde ha varit Finlands mest företagsvänliga stad år 2016. Helsingfors 
stadsfullmäktige anser att detta bör synas i hur Helsingfors stad i fort-
sättningen förhåller sig till Rysäkarin Linnake Oy:s önskemål.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 51
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry 
Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha 
Hakola, Jasmin Hamid, Veronica Hertzberg, Veronika Honkasalo, Rene 
Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, He-
lena Kantola, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Ko-
skinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laani-
nen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari 
Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Pia Pa-
karinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhak-
ka, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamä-
ki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Leo 
Stranius, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Anna Vuor-
joki

Nej-röster: 3
Yrjö Hakanen, Sami Muttilainen, Jan D Oker-Blom

Blanka: 30
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, 
Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, 
Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Dan Koivu-
laakso, Vesa Korkkula, Minerva Krohn, Silvia Modig, Elina Moisio, Ter-
hi Mäki, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Tuomas 
Rantanen, Jukka Relander, Tomi Sevander, Johanna Sydänmaa, Kaa-
rin Taipale, Tuomo Valokainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ville 
Ylikahri

Frånvarande: 1
Maria Landén
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Stadsfullmäktige godkände ledamoten Mika Ebelings förslag till hem-
ställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Bilagor

1 Rysäkarin Linnake Oy:n ja Tom Kaislan esitys
2 Esityksen liitekartta
3 Kiinteistöviraston laatima liitekartta
4 Merellinen teemakartta

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Bestämmelser om inledandet av och den förberedande behandlingen 
av en framställning om en ändring i kommunindelningen finns i kom-
munstrukturlagen. Enligt lagen ska en kommunmedlem lämna sin fram-
ställning till kommunstyrelsen i den egna kommunen, som ska inhämta 
utlåtanden om framställningen av fullmäktige i alla kommuner som be-
rörs av ändringen. Av utlåtandet ska framgå kommunens ståndpunkt 
jämte motivering. Kommunstyrelsen ska tillställa finansministeriet utlå-
tandena inom sex månader efter det att framställningen togs emot.

Rysäkarin Linnake Oy och Tom Kaisla gjorde 26.9.2016 en framställ-
ning om överföring av Rysskär till Esbo, och finansministeriet bestämde 
30.9.2016 med stöd av kommunstrukturlagen att staden skulle sköta 
den förberedande behandlingen av framställningen. Den som gjort 
framställningen anser att en flyttning av kommungränsen är den bästa 
lösningen när det gäller boende och näringsidkande eftersom det gått 
många år utan att en lösning för service, sjötrafik och kommunalteknik 
m.m. kunnat hittas tillsammans med staden. 

Den som gjort framställningen gavs möjlighet att komplettera sin fram-
ställning med en karta i november 2016 , och en karta med två alterna-
tiva gränser inritade kom in 3.11.2016.
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Esbo stadsfullmäktige ombads att ge utlåtande om framställningen och 
anser enligt utlåtandet, som är daterat 14.12.2016, att ingenting hindrar 
att kommungränsen flyttas. Det är meningen att stadsstyrelsen ska till-
ställa finansministeriet utlåtandena från båda städernas fullmäktige i 
samband med verkställigheten av stadsfullmäktiges beslut.  

Utlåtanden begärdes också från stadsplaneringsnämnden, fastighets-
nämnden, miljönämnden, idrottsnämnden, nämnden för allmänna arbe-
ten och social- och hälsovårdsnämnden. Utlåtandena finns i beslutshi-
storien.

Beslutsförslaget baserar sig på utlåtandena och synpunkterna i dessa 
och är berett av avdelningar vid stadskansliet i samråd.

Det är i stadens intresse att ett nät av maritima rekreations- och turist-
tjänster uppstår vid Finska vikens kust. Staden är medlem i bl.a. Före-
ningen Nylands Friluftsområden rf, som äger etapphamnar och öar. För 
dem som använder tjänsterna i nätet och särskilt för turisterna är 
Helsingfors den allra viktigaste start- och returplatsen. Helsingfors och 
Esbo är skärgårdsdelkommuner och samarbetar bl.a. inom produktut-
vecklingen i anslutning till Finpro Oy:s enhet Visit Finlands temabasera-
de spetsprojekt Maritim skärgård. 

Nya besöksmål och tjänster har på 2000-talet skapats på Helsingfors 
stränder och i skärgården på grund av en ökande efterfrågan. Besöks-
mål nära stranden på fastlandet, bl.a. Lonnan och Skanslandet, mins-
kar trycket på Sveaborg. Sjötrafiken till Lonnan sköts som en del av 
Sveaborgstrafiken. Skanslandet är en så stor ö öppen för allmänheten 
att ön har egen sjötrafik. Frånsett Sveaborgstrafiken, som hör till HRT:s 
system, finns det i Helsingfors bara sjötrafik som fungerar enligt princi-
pen om ekonomisk lönsamhet.

Det maritima Helsingfors utvecklas etappvis. Tack vare att öar som an-
vänts av försvarsmakten nu kan användas för andra ändamål har det 
uppstått möjligheter särskilt för företag att utveckla nya rekreations- och 
turisttjänster, och fler möjligheter kommer att uppstå de närmaste åren. 

Lagstiftning som tillämpas på ändringar i kommunindelningen

Följande är angivet i 2 § i kommunstrukturlagen: "När kommunindel-
ningen utvecklas är målet en kommunstruktur som är livskraftig och re-
gionalt enhetlig och har en fungerande samhällsstruktur, och som stär-
ker förutsättningarna för kommuninvånarnas självstyrelse. Målet är 
också att en kommun ska bestå av en pendlingsregion eller någon an-
nan sådan funktionell helhet som har ekonomiska förutsättningar och 
på personella resurser grundade förutsättningar att svara för ordnandet 
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och finansieringen av servicen för kommuninvånarna och för en tillräck-
lig egen serviceproduktion."

Bestämmelser om förutsättningar för en ändring i kommunindelningen 
finns i 4 § i kommunstrukturlagen: "Kommunindelningen kan ändras, 
om ändringen främjar de mål för utvecklande av kommunindelningen 
som avses i 2 § samt förbättrar

1. kommunens funktionella och ekonomiska förutsättningar att sva-
ra för ordnandet och produktionen av service eller främjar kom-
munens funktionsförmåga i övrigt,

2. servicen eller levnadsförhållandena för invånarna i området,
3. verksamhetsmöjligheterna för näringarna i området, eller
4. samhällsstrukturens funktionsduglighet i området.

En kommun ska bestå av ett enda område som bildar en funktionell 
helhet, om inte statsrådet beslutar något annat i fråga om den regiona-
la enhetligheten utgående från en sådan särskild kommunindelningsut-
redning som avses i 4 kap. Strävan med en särskild kommunindel-
ningsutredning är att kommunen ska bestå av ett enda område.

I 1 mom. avses med område ett område som utgörs av en eller flera 
kommuner eller en del av dem och som påverkas av ändringen i kom-
munindelningen. Förutsättningarna för en ändring i kommunindelningen 
bedöms också med avseende på områdets framtida utveckling."

Följande är angivet i 21 § i kommunstrukturlagen: "Statsrådet beslutar 
om ändring i kommunindelningen eller om förkastande av en framställ-
ning som gäller detta. Ministeriet kan besluta att en del av en kommun 
ska överföras till en annan kommun om inte fullmäktige i någon kom-
mun som berörs av ändringen har motsatt sig detta, eller förkasta en 
framställning om att en del av en kommun ska överföras till en annan 
kommun, om fullmäktige i någon kommun som berörs av ändringen har 
motsatt sig detta. Ministeriet kan genast förkasta en framställning om 
att en del av en kommun ska överföras till en annan kommun, om mini-
steriet anser att det inte finns tillräckliga förutsättningar för en ändring i 
kommunindelningen." Med ministeriet avses finansministeriet. 

Följande är angivet i 19 § i kommunstrukturlagen: "Beslut om att en del 
av en kommun ska överföras till en annan kommun kan fattas om inte 
fullmäktige i någon berörd kommun motsätter sig ändringen.

Beslut om att en del av en kommun ska överföras till en annan kom-
mun kan fattas trots att fullmäktige motsätter sig detta, om 1) ändringen 
är ringa för en kommun som motsätter sig ändringen med beaktande 
av ändringens konsekvenser för kommunens invånarantal, landareal, 
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kommunala service, ekonomi, näringsverksamhet, samhällsstrukturens 
utveckling eller andra omständigheter som kan jämföras med dessa, el-
ler 2) om den utveckling av området som avses i 4 § 3 mom. förutsätter 
ändringen och ändringen inte avsevärt försämrar funktionsförmågan 
hos någon kommun som motsätter sig ändringen och kommunens för-
utsättningar att ansvara för ordnandet eller finansieringen av servicen."

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Bilagor

1 Rysäkarin Linnake Oy:n ja Tom Kaislan esitys
2 Esityksen liitekartta
3 Kiinteistöviraston laatima liitekartta
4 Merellinen teemakartta

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 27.02.2017 § 199

HEL 2016-010713 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää antaa seuraavan lausunnon: 

Kunnan jäsenen esitys kunnan osan siirrosta Espoon kaupunkiin

Rysäkarin Linnake Oy ja Tom Kaisla esittävät Rysskär-nimisen lu-
nastusyksikön (91-414-2-3) sekä lunastusyksikön ympäröimän vesialu-
een siirtämistä Helsingistä Espooseen, liite 1. Vesialueen osalta hakija 
on tehnyt kaksi vaihtoehtoista siirtoesitystä. 

Esitetty kunnanrajamuutos 1 lähtee pohjoisessa Korkeakupu-nimiseltä 
saarelta etelään Rysäkarin itäpuolelta ja yhtyy nykyiseen kuntarajaan 
ulkomerellä. Siirrettäväksi esitetyn alueen yhteispinta-ala on noin 1 800 
hehtaaria, josta kaupungin omistuksessa on noin 1 767 hehtaaria (vesi-
aluetta ja Nuottakari-niminen suojeltu saari). Kunnanrajamuutos 2 läh-
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tee pohjoisessa nykyisestä kuntarajasta Nuottakarin eteläpuolelta Ry-
säkarin itäpuolelle, josta raja kääntyy lounaaseen liittyen nykyiseen 
kuntarajaan. Alueen kokonaispinta-ala on noin 930 hehtaaria, josta 
kaupungin omistuksessa on noin 897 hehtaaria. Rajamuutosehdotuk-
set käyvät ilmi esityksen tekijän laatimasta kartasta, liite 2, ja kiinteistö-
viraston laatimasta kartasta, liite 3.

Rysäkari linnake Oy:n omistama Rysskär muodostuu 9,65 hehtaarin 
suuruisesta Rysäkari-nimisestä saaresta ja ympäröivästä 23,34 heh-
taarin suuruisesta vesialueesta.  

Helsingin kaupungin kanta

Kaupunginvaltuusto vastustaa esitettyä Helsingin kaupungin osan si-
irtämistä Espoon kaupunkiin.

Esitys ei täytä kuntarakennelain mukaisia kuntajaon muuttamisen edel-
lytyksiä. Esityksessä ei ole myöskään tuotu esiin sellaisia painavia syi-
tä, joiden vuoksi esitetyn kaltainen merkittävä muutos on perusteltu 
kummassakaan vaihtoehdossa.

Perustelut

Rysäkari sijaitsee Helsingin ulkosaaristossa Espoon kuntarajan tuntu-
massa. Kyseessä on entinen sotilassaari, joka on yksi Helsingin edu-
stalle perustetun merilinnoitusketjun saarista ensimmäisen maail-
mansodan ajalta. Meripuolustusjärjestelmään liittyvät linnoitteet ja ra-
kennelmat ovat muinaismuistolain rauhoittamia muinaisjäännöksiä. 
Muita linnoitusketjun saaria Helsingin edustalla ovat mm. Itäinen Pihla-
jasaari, Suomenlinna, Vallisaari, Kuninkaansaari, Santahamina, Itä-Vil-
linki, Isosaari, Kuivasaari, Harmaja ja Katajaluoto sekä Espoossa Mies-
saari. Vallisaari, Kuninkaansaari, Isosaari, Kuivasaari ja Itä-Villinki ovat 
vapautumassa tai jo vapautuneet puolustuskäytöstä.

Rysäkari on ollut Suomen puolustusvoimien hallussa vuodesta 1922 
vuoteen 2010. Saarella oli sotilaallinen rooli myös toisen maailmanso-
dan aikana osana rannikon puolustusta. Saaren nykyinen omistaja on 
Rysäkarin Linnake Oy, jonka tavoitteena on kehittää saarta matkailu-
saarena.

Voimassa olevassa yleiskaavassa 2002 Rysäkari on sotilasalue, jonka 
reunassa on pieni luonnonsuojelualue. Kaupunginvaltuuston hyväksy-
mässä Helsingin uudessa yleiskaavassa 2050 saari on merkitty merelli-
sen virkistyksen ja matkailun alueeksi. Kaavamääräyksen mukaan alu-
etta kehitetään merkittävänä virkistys-, ulkoilu-, liikunta-, luonto- ja kult-
tuurialueena, joka kytkeytyy mantereen virkistys- ja viheralueisiin. 
Merkintä sisältää loma-asumisen ja matkailun alueita. Yleiskaavaan liit-
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tyvän Merellinen Helsinki teemakartan mukaan, liite 4, Rysäkariin on 
merkitty lisäksi vesiliikenteen yhteystarve sekä vesiliikenteen yhteyspis-
te.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa on valmisteilla Merellisen 
Helsingin yleissuunnitelma, joka on osa yleiskaavan toteuttamisohjel-
maa. Yleissuunnitelman tavoitteena on merellisten alueiden kehittymi-
nen ja maankäytön suunnittelu hallittuna kokonaisuutena. Suunnittelua 
tehdään yhteistyössä kaupungin eri hallintokuntien ja merellisten toi-
mijoiden kanssa. Erityisesti on tarkoitus parantaa saariston saavu-
tettavuutta ja kehittää vesiliikennettä. Myös saariston huoltoa ja infraa 
suunnitellaan työssä kokonaisvaltaisesti. 

Helsingillä on erinomaiset edellytykset toteuttaa merellisten alueiden 
kehittymiseen suunnattuja toimenpiteitä ja suunnitella ns. sinirakenteen 
kehitystä. Kaupungin edustalla on ainutlaatuinen merellisen Helsingin 
kansallismaisema ja maailmanperintökohde Suomenlinna ja monia 
kulttuurihistoriallisia kohteita. Mikäli alue pilkotaan useamman kunnan 
kaavoituskohteiksi ja palvelukokonaisuuksiksi, tämä vaikeuttaa tarpeet-
tomasti suunnittelua ja alueen hyödyntämistä. Esitetyllä muutoksella ei 
saavuteta alueellisesti eheää kokonaisuutta tai edistetä yhdyskuntara-
kenteen toimivuutta. 

Helsingin kaupunginvaltuuston strategiaohjelman tavoitteena on yri-
tystoiminnan, matkailun ja vapaa-ajan mahdollisuuksien kehittymisen 
edistäminen ranta-alueilla ja saaristossa sekä vesiliikenteen kehittymi-
sen edistäminen. 

Rysäkarin kehittäminen matkailu- ja virkistyssaarena on kaupungin in-
tresseissä. Merellisen Helsingin kehittämisessä edetään vaiheittain ja 
niin, että toimitaan yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti. Kaupunki-
suunnitteluvirastossa vuonna 2011 käynnistynyt alustava asemakaava-
suunnittelu on toistaiseksi keskeytynyt maanomistajan ilmoitettua, että 
kaavaa ei kohteessa pidä tai kannata suunnitella ennen kuin hän saa 
vastauksen, miten elämisen ja elinkeinoharjoittamisen perusedellytyk-
set tullaan toteuttamaan kohteessa saaristolain hengessä. Rysäkarin 
alueella uudisrakentamisen sovittaminen valtakunnallisesti merkit-
tävään kulttuuriympäristöön edellyttää huolellista suunnittelua. 

Helsingin uusi luonnonsuojeluohjelma vuosille 2015–2024 turvaa erityi-
sesti metsäverkoston, Natura-verkoston ja saaristoluonnon arvoja. 
Kaupungin alueella on yli 50 luonnonsuojelukohdetta, jotka ovat pää-
sääntöisesti pieniä. Rysäkari yhdessä rantavesiensä kanssa on luoki-
teltu I arvoluokan kasvikohteeksi, josta osa (0,43 ha) on rajattu ELY-
keskuksen päätöksellä suojeltavaksi luontotyypiksi. On tarkoituksenmu-
kaista, että saaristoluonnon arvoja turvataan yhtenäisellä ohjelmalla.
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Virkistyskalastuksen näkökulmasta Rysäkarin läheiset vesialueet ovat 
lähinnä lohenuisteluvesiä, joille myydään jo tällä hetkellä myös 
Helsingin ja Espoon yhteislupia. Esitetyllä kuntarajan siirrolla ei ole 
merkittäviä vaikutuksia kalastusmahdollisuuksiin alueella.

Lähin Helsingin kaupungin terveysasema sijaitsee noin viiden kilome-
trin päässä Rysäkarilta Lauttasaaressa. Pääkaupunkiseudun asukkailla 
on vapaus valita terveysasemapalvelut yli kuntarajojen eikä esitetty 
kuntarajan muutos vaikuta oikeuteen valita terveyspalveluita.

Rysäkari ei kuulu vesihuollon toiminta-alueeseen ja vastuu kiinteistön 
vesihuollosta on kiinteistön omistajalla tai haltijalla.

Yhteenveto

Kuntarakennelain (1698/2009) mukaan kuntajaon muuttamisen edel-
lytyksinä on, että muutos edistää lain 2 §:n tarkoitettuja kuntajaon ke-
hittämisen tavoitteita sekä parantaa lain 4 §:n mukaisia asioita.

Lain mukaan kunnan on muodostuttava yhdestä alueesta, joka muod-
ostaa toiminnallisen kokonaisuuden. Rysäkarin irrottaminen merilinnoi-
tusketjusta tarkoittaisi kaupungin saaristo- ja merialueen pirstaloitumis-
ta kulttuurihistoriallisesta ja ympäristöllisestä näkökulmasta. Esitetty 
kuntarajanmuutos heikentäisi Helsingin strategisena tavoitteena olevaa 
yritystoiminnan, matkailun ja vapaa-ajan kehittämisen edellytyksiä saa-
ristossa etenkin kaupungin läntisellä merialueella.

Kuntarajan siirrolla ei ole vaikutusta tarpeeseen alueen asumisen, virki-
styskäytön tai palvelujen parantamisen kannalta. Liikennöinnin ja vesi-
huollon näkökulmasta Helsinki ja Espoo ovat samojen kuntayhtymien 
jäseniä.

Esitettyä kuntarajamuutosta ei voida pitää vähäisenä ottaen huomioon 
meripinta-alan laajuuden ja merellisen yhdyskunta- ja elinkeinoraken-
teen kehityksen erityisesti saaristossa. Esityksen kohteena olevan alu-
een pinta-ala on noin 1 800 hehtaaria, joka vastaa noin 3 % Helsingin 
vesipinta-alasta. Myöskään rajaukseltaan suppeampaa vaihtoehtoa 
(930 hehtaaria) ei voida pitää vähäisenä.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että valtuustostrategian 
yhteydessä valmistellaan merellisen Helsingin kehittämisohjelma ja lin-
jaukset, huomioiden erityisesti virkistys- ja matkailukäyttö.

Käsittely

27.02.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus:
Laura Rissanen:

Lisäys päätösesitykseen:

Lisäksi kaupunginhallitus esittää valtuustolle että valtuustostrategian 
yhteydessä valmistellaan merellisen Helsingin kehittämisohjelma ja lin-
jaukset, huomioiden erityisesti virkistys- ja matkailukäyttö.

Kannattaja: Hannu Oskala

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

20.02.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 12.01.2017 § 19

HEL 2016-010713 T 00 00 00

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Rysäkarin linnake Oy  (2433106-6) ja ********** esittää Rysskär nimisen 
lunastusyksikön (91-414-2-3) sekä lunastusyksikön ympäröimän laajan 
vesialueen siirtämistä Helsingistä Espooseen. Rysäkari linnake Oy:n 
omistama Rysskär muodostuu 9,65 hehtaarin suuruisesta Rysäkari-ni-
misestä saaresta ja ympäröivästä 23,34 hehtaarin suuruisesta vesialu-
eesta. Hakijan esitys liitteenä numero 1.

Hakija ehdottaa kahta eri vaihtoehtoa rajasiirrolle. Rajamuutos 1 lähtee 
pohjoisessa Korkeakupu nimiseltä saarelta etelään Rysäkarin itäpuolel-
ta ja yhtyy nykyiseen kuntarajaan ulkomerellä. Siirrettäväksi esitetyn 
alueen yhteispinta-ala on noin 1 800 hehtaaria, josta kaupungin 
omistuksessa on noin 1 767 hehtaaria (vesialuetta ja Nuottakari nimi-
nen suojeltu saari). Rajamuutos 2 lähtee pohjoisessa nykyisestä kunta-
rajasta Nuottakarin eteläpuolelta Rysäkarin itäpuolelle, josta raja kään-
tyy lounaaseen liittyen nykyiseen kuntarajaan. Alueen kokonaispinta-
ala on noin 930 hehtaaria, josta kaupungin omistuksessa on noin 897 
hehtaaria. Rajamuutosehdotukset käyvät ilmi hakijan laatimasta liite-
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kartasta numero 2 ja kiinteistöviraston laatimasta liitekartasta numero 
3. 

Karttaliitteestä numero 4 käy ilmi siirrettäväksi esitetyn alueen laajuu-
den heijastettuna mantereelle.

Voimassa olevassa yleiskaavassa 2002 Rysäkari on sotilasaluetta, jon-
ka reunassa on pieni luonnonsuojelualue. Kaupunginvaltuuston hy-
väksymässä uudessa yleiskaavassa 2050 saari on merkitty merellisen 
virkistyksen ja matkailun alueeksi. Kaupunkisuunnitteluvirasto on vuo-
desta 2011 lähtien vuoropuhelussa Rysäkarin linnake Oy:n kanssa 
tehnyt alustavaa asemakaavasuunnittelua. Työ on keskeytetty maano-
mistajan pyynnöstä.   

Hakija perustelee rajasiirtoa sillä, että kulku mantereelle harrastuksiin 
ja palveluiden ääreen tapahtuu yksityisen sataman kautta Espoon puo-
lelta, julkisen vesiliikenteen puuttumisella, postinjakelun puuttumisella, 
Helsingin haluttomuudella järjestää Rysäkarille vesi- ja sähköjakelua 
sekä kaavoituksen hitaudella. Rajansiirto parantaisi hakijan mukaan el-
inkeinotoiminnan edellytyksiä Rysäkarissa, tarkemmin tätä perustele-
matta. 

Kuntarakennelain mukaan kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos 
edistää elinvoimaista, alueellisesti eheää  ja yhdyskuntarakenteeltaan 
toimivaa kuntarakennetta, joka vahvistaa kunnan asukkaiden itsehallin-
non edellytyksiä sekä parantaa:

1) kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen 
järjestämisestä ja tuottamisesta tai muuten edistää kunnan toimin-
takykyä;

2) alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita;

3) alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia tai

4) alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta.

Valtiovarainministeriön ohjeistus koskien kunnan jäsenen tekemää osa-
liitosesitystä on kokonaisuudessaan liitteenä numero 5.

Rajamuutos heikentäisi Helsingin strategiaohjelman tavoitteena olevaa 
yritystoiminnan, matkailun ja vapaa-ajan kehittämisen edellytyksiä saa-
ristossa etenkin kaupungin läntisellä merialueella.

Rajamuutosta ei voida pitää vähäisenä koska alueen pinta-ala on noin 
1 800 hehtaaria, joka vastaa noin 3 % Helsingin vesipinta-alasta. 
Myöskään rajaukseltaan suppeampaa vaihtoehtoa ei voida pitää vähäi-
senä.
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Kiinteistölautakunta toteaa lisäksi, että sähkö- ja vesijakelun tai esimer-
kiksi postinjakelun koskevat ratkaisut ja toiminta-alueet eivät ole kunta-
rajoihin sidottuja. 

Edellä mainituin perustein kiinteistölautakunta ei pidä kuntarajan siirtoa 
alueen kehittämisen kannalta välttämättömänä. Kiinteistölautakunnan 
mielestä hakemuksessa ei ole esitetty sellaisia painavia syitä joiden vu-
oksi esitetyn kaltainen merkittävä muutos olisi perusteltu.

Käsittely

12.01.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Sami Haapanen: Muutan esitystäni seuraavasti:

Esitysehdotuksen virkkeen "Rajamuutosta ei voida pitää vähäisenä ko-
ska alueen pinta-ala on noin 1 800 hehtaaria, joka vastaa noin 3 % 
Helsingin vesipinta-alasta" jälkeen lisätään seuraava uusi virke: 
"Myöskään rajaukseltaan suppeampaa vaihtoehtoa ei voida pitää vähä-
isenä".

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 10.01.2017 § 15

HEL 2016-010713 T 00 00 00

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon. 

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa ympäristölautakunnalta aloit-
teesta, joka koskee Rysäkarin siirtämistä Espooseen. Rysäkarin Linna-
ke Oy ja saaren asukas toivovat kuntarajan siirtoa siten, että yhtiön 
omistama Rysäkarin saari siirtyisi Espoon kaupunkiin.

Rysäkari on 10 hehtaarin laajuinen metsäinen ulkosaari. Yhdessä 
rantavesiensä kanssa saari on luokiteltu I arvoluokan (hyvin arvokas) 
kasvikohteeksi. Alueelta on tavattu 250 putkilokasvilajia. Etenkin saa-
ren merenrantaniityt ja kalliokedot ovat monimuotoisia. Osa arvokkaas-
ta kasvikohteesta (0,43 ha) on rajattu ELY-keskuksen päätöksellä erity-
isesti suojeltavaksi luontotyypiksi. Saaressa on laajoja muinaismuisto-
lain suojaamia linnoiterakenteita, jotka omalta osaltaan ovat lisänneet 
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kasvillisuuden monilajisuutta mm. kalkkivaikutuksen kautta. Saaressa 
on suhteellisen monipuolinen metsälinnusto, mutta varsinaisten saari-
stolintujen pesimäpaikaksi se on liian metsäpeitteinen. Luonto- ja mui-
naismuistoarvot tulee maankäytön suunnittelussa ottaa huomioon kun-
tarajasta riippumatta.

Saari ei kuulu vesihuollon toiminta-alueeseen, joten vastuu kiinteistön 
vesihuollosta on kiinteistön omistajalla tai haltijalla. Vesihuoltolaitosten 
toiminta-alueiden ulkopuolisilla alueilla noudatetaan valtioneuvoston 
asetusta talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla 
alueilla sekä kaupunkien ympäristönsuojelumääräyksiä ja rakennusjär-
jestystä. Omistajan tavoitteena on kehittää alueen matkailukäyttöä. 
Kuntarajasta riippumatta toiminta vaatii asemakaavoitusta ja vesihuol-
lon kehittämistä vesihuoltolain mukaisesti. 

Ympäristölautakunta ei ota kantaa kuntarakennelain mukaiseen osalii-
toskysymykseen.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi

Liikuntavirasto 22.12.2016

HEL 2016-010713 T 00 00 00

Liikuntavirasto antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa liikuntalautakunnalta liittyen 
kuntarajan siirtämiseen Helsingin ulkosaariston lounaisosassa. Rysä-
karin omistava Rysäkarin Linnake Oy sekä saaren asukas Tom Kaisla 
toivovat valtion siirtävän kuntarajaa Rysäkarin ja siihen liittyvän vesialu-
een osalta Espoon puolelle.

Voimassa olevassa yleiskaavassa 2002 Rysäkari on sotilasaluetta, 
mutta kaupunginvaltuuston hyväksymässä uudessa yleiskaavassa 
2050 saari on merkitty merellisen virkistyksen ja matkailun alueeksi. Li-
ikuntavirasto on mukana tekemässä kaupunkisuunnitteluvirastossa val-
mistelussa olevaa Merellisen Helsingin yleissuunnitelmaa, joka on osa 
yleiskaavan toteuttamisohjelmaa. Suunnitelman avulla on tarkoitus pa-
rantaa saariston saavutettavuutta ja vesiliikennettä.
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Vesireittiliikenteen syntyminen uuteen kohteeseen Helsingissä edellyt-
tää sen olevan kaupallisesti kannattavaa, koska kaupunki ei tue muuta 
vesiliikennettä kuin Suomenlinnan liikennettä osana muuta joukkolii-
kennettä. Rysäkarin kehittyminen vetovoimaiseksi kohteeksi edellyttää 
saaren toimintojen suunnittelua asemakaavoituksen avulla, mutta kau-
punkisuunnitteluvirasto ei ole pitänyt maankäytön ohjausta tarpeellise-
na ilman saaren omistajan myötävaikutusta.

Virkistyskalastuksen kannalta Rysäkarin läheiset vesialueet ovat lä-
hinnä lohenuisteluvesiä, joille myydään jo tällä hetkellä myös Espoon ja 
Helsingin yhteislupia. Alueella on myös mahdollista kalastaa rysillä se-
kä vetää troolia Rysäkarin etelä- ja länsipuolella. Kaupallisen kalastuk-
sen ohjaus on kuitenkin jatkossa luontevinta tehdä vuonna 2019 perus-
tettavien kalatalousalueitten, jotka korvaavat nykyiset kalastusalueet, 
laatimissa käyttö- ja hoitosuunnitelmissa. Näin ollen esitetyn siirron 
vaikutukset alueen kalastusmahdollisuuksiin eivät ole merkittäviä.

Edellä mainituin perustein liikuntavirasto ei pidä kuntarajan siirtoa alu-
een virkistyskäytön kehittämisen kannalta tarpeellisena.

Valmisteluaikatauluissa tapahtuneen erehdyksen vuoksi liikuntalauta-
kunta keskusteli asiasta 8.12.2016 kokouksen yhteydessä ja oikeutti li-
ikuntajohtajan antamaan asiasta yllä olevan lausunnon kaupunginhalli-
tukselle.  

Lisätiedot
Turo Saarinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 19.12.2016

HEL 2016-010713 T 00 00 00

Kaupunginkanslia pyytää rakennusviraston lausuntoa kaupunginhalli-
tukselle kunnan jäsenen tekemästä osaliitosesityksestä kuntarakenne-
lain mukaan. Määräaika on 30.12.2016.

Rysäkarin Linnake Oy:n edustaja Tom Kaisla ehdottaa kuntarajan mu-
uttamista niin, että nykyisin Helsingin alueella sijaitseva Rysäkari nimi-
nen saari liitettäisiin Espoon kaupunkiin. Perusteluina ovat yrityksen yh-
dyskuntahuollon paremmat yhteydet Espooseen ja kunnallisten pal-
veluiden parempi saavutettavuus Espoon puolella.

Rakennusvirasto ei ota kantaa kuntarajan muuttamiseen. Yhdyskun-
tarakenteen ja liikenteen suunnittelu kuuluu kaupunkisuunnitteluviras-
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tolle ja maa- ja vesialueiden hallinta kiinteistövirastolle. Saari on yksity-
isomistuksessa, joten rakennusvirastolla ei ole siellä vastuita tai hank-
keita. Helsingin kaupunki on aikaisemmin vastannut yritykselle, ettei 
kaupungilla ole saaristolain nojalla velvollisuutta rakentaa saareen kun-
nallistekniikkaa.

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

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.12.2016 § 318

HEL 2016-010713 T 00 00 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

"Rysäkari sijaitsee Helsingin edustalla. Saaressa on tällä hetkellä vaki-
tuista asumista. 

Saari kuuluu Helsingissä etelän palvelualueelle. Rysäkarilla ei sijaitse 
kaupungin tarjoamia sosiaali- ja terveyspalveluja. Lähin Helsingin kau-
pungin terveysasema sijaitsee Lauttasaaressa.

Pääkaupunkiseudun asukkailla on vapaus valita terveysasemapalvelut 
yli kuntarajojen. 

Toivottu kuntarajan liitos Helsingistä Espooseen ei vaikuta asukkaiden 
oikeuteen valita terveyspalveluja."

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.12.2016 § 446

HEL 2016-010713 T 00 00 00

Lausunto
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Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle:

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa kaupunkisuunnittelulautakun-
nalta liittyen kuntarajan siirtämiseen Helsingin lounaispuolella. Rysäka-
rin Linnake Oy ja saaren asukas ********** toivovat valtion siirtävän kun-
tarajaa Rysäkarin osalta Espoon puolelle.

Rysäkari sijaitsee Helsingin ulkosaaristossa Espoon rajan tuntumassa. 
Rysäkari on noin 10 ha kokoinen entinen sotilassaari ja yksi Helsingin 
edustalle perustetun merilinnoitusketjun saarista ensimmäisen maail-
mansodan ajalta. Meripuolustusjärjestelmään liittyvät linnoitteet ja ra-
kennelmat ovat muinaismuistolain rauhoittamia muinaisjäännöksiä. Ry-
säkari on valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö RKY osana 
Pääkaupunkiseudun I maailmansodan linnoitteita. Muita linnoitusketjun 
saaria Helsingin edustalla ovat mm. Itäinen Pihlajasaari, Suomenlinna, 
Vallisaari, Kuninkaansaari, Santahamina, Itä-Villinki, Isosaari, Kuiva-
saari, Harmaja ja Katajaluoto sekä Espoossa Miessaari. 

Rysäkari on ollut Suomen puolustusvoimien hallussa vuodesta 1922 
vuoteen 2010. Saarella oli sotilaallinen rooli myös toisen maailmanso-
dan aikana osana rannikon puolustusta. Saaren nykyinen omistaja on 
Rysäkarin Linnake Oy, jonka tavoitteena on kehittää saarta matkailu-
saarena.

Voimassa olevassa yleiskaavassa 2002 Rysäkari on sotilasalue, jonka 
reunassa on pieni luonnonsuojelualue. Kaupunginvaltuuston hyväksy-
mässä Helsingin uudessa yleiskaavassa 2050 saari on merkitty merelli-
sen virkistyksen ja matkailun alueeksi. Kaavamääräyksen mukaan alu-
etta kehitetään merkittävänä virkistys-, ulkoilu-, liikunta-, luonto- ja kult-
tuurialueena, joka kytkeytyy mantereen virkistys- ja viheralueisiin. 
Merkintä sisältää loma-asumisen ja matkailun alueita. Yleiskaavaan liit-
tyvän Merellinen Helsinki teemakartan mukaan Rysäkariin on merkitty 
lisäksi vesiliikenteen yhteystarve sekä vesiliikenteen yhteyspiste.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on valmisteilla Merellisen Helsingin 
yleissuunnitelma, joka on osa yleiskaavan toteuttamisohjelmaa. Yleis-
suunnitelman tavoitteena on merellisten alueiden kehittyminen ja 
maankäytön suunnittelu hallittuna kokonaisuutena. Suunnittelua teh-
dään yhteistyössä kaupungin eri hallintokuntien ja merellisten toimijoi-
den kanssa. Erityisesti on tarkoitus parantaa saariston saavutettavuutta 
ja kehittää vesiliikennettä. Myös saariston huoltoa ja infraa suunnitel-
laan työssä kokonaisvaltaisesti. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt Rysäkarin alustavaa asemakaa-
vasuunnittelua vuoropuhelussa Rysäkarin Linnake Oy:n kanssa vuo-
desta 2011 lähtien. Alustavassa asemakaavaluonnoksessa Rysäkari 
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on merkitty pääosin matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi. 
Olemassa olevista rakennuksista osa suojellaan, osa säilytetään ja osa 
on mahdollista korvata uudisrakennuksilla. Kaavaluonnokseen on mer-
kitty muinaismuistoalueet ja luonnonsuojelualue. 

Kaavatyö on toistaiseksi keskeytynyt maanomistajan ilmoitettua, että 
kaavaa ei kohteessa pidä tai kannata suunnitella ennen kuin hän saa 
vastauksen, miten elämisen ja elinkeinonharjoittamisen perusedellytyk-
set tullaan toteuttamaan kohteessa saaristolain hengessä, eli miten sä-
hkön saanti, vesihuolto ja satama-asia hoidetaan kaupungin toimesta. 
Rysäkarin alueella uudisrakentamisen sovittaminen valtakunnallisesti 
merkittävään kulttuuriympäristöön edellyttää huolellista suunnittelua. 
Tästä syystä alueen omistajalta on toivottu asemakaavan laatimisen 
pohjaksi hakemusta, josta ilmenisivät hänen tavoitteensa alueen ke-
hittämiseksi. Kaupunkisuunnitteluvirastolla on valmius jatkaa Rysäkarin 
kaavoitustyötä, mutta maankäytön ohjaus Rysäkarin osalta ei ilman 
maanomistajan myötävaikuttamista ole tarkoituksenmukaista.

Helsingin strategiaohjelman tavoitteena on yritystoiminnan, matkailun 
ja vapaa-ajan mahdollisuuksien kehittymisen edistäminen ranta-alueilla 
ja saaristossa sekä vesiliikenteen kehittymisen edistäminen. Myös Ry-
säkarin kehittäminen matkailu- ja virkistyssaarena on kaupungin intres-
seissä. Saari on osa Helsingin edustan merilinnoitusketjua, jonka saa-
rista mm. Vallisaari, Kuninkaansaari, Isosaari, Kuivasaari ja Itä-Villinki 
ovat vapautumassa tai jo vapautuneet puolustuskäytöstä ja joiden 
avaamista virkistys- ja matkailutoimintaan kaupunkisuunnitteluvirastos-
sa parastaikaa suunnitellaan. 

Kaupungin kehittämisessä toimitaan yhdenvertaisuusperiaatteen muka-
isesti. 

Edellä mainituin perustein kaupunkisuunnittelulautakunta ei pidä kunta-
rajan siirtoa alueen kehittämisen kannalta tarpeellisena.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Heikki Salmikivi, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37483

heikki.salmikivi(a)hel.fi
Ritva Luoto, projektipäällikkö, puhelin: 310 37294

ritva.luoto(a)hel.fi
Irene Varila, lakimies, puhelin: 310 37451

irene.varila(a)hel.fi
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§ 163
Detaljplaneändring för området kring Mathilda Wredes gränd i Her-
manstad (nr 12402)

HEL 2016-001486 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag god-
känna detaljplaneändring för tomten nr 4 och en del av tomten nr 3 i 
kvarteret nr 21674 och park- och gatuområden i 21 stadsdelen (Her-
manstad) enligt ritning nr 12402, daterad 30.8.2016, och på de grunder 
som framgår av detaljplanebeskrivningen. Ett nytt kvarter med numret 
21673 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 12402 kartta, päivätty 30.8.2016
2 Asemakaavan muutoksen nro 12402 selostus, päivätty 30.8.2016, täy-

dennetty 16.1.2017
3 Vuorovaikutusraportti 30.8.2016, täydennetty 16.1.2017

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

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.
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Sammandrag

Detaljplaneändringen gäller området med gamla skyddade trähus mel-
lan Tavastvägen och fängelseområdet i Hermanstad. Detaljplanelös-
ningen innebär att trähusen, som huvudsakligen används för boende, 
åtskiljs från fängelsebyggnaderna på så sätt att separata tomter för bo-
stadshus bildas för dem. 

Avsikten är att det ska bildas fyra nya tomter som utgör kvartersområde 
för bostadshus (A). Husbeståndet på de nya tomterna består nu av 
skyddade trähus i en till tre våningar. Tre nya bostadshus och fyra eko-
nomibyggnader som är lämpliga skalmässigt får sammanlagt uppföras 
på tomterna. Det får byggas ny bostadsvåningsyta på 3 950 m². 

Föredragandens motiveringar

Området är i generalplanen med rättsverkningar från år 2002 "område 
för höghusbebyggelse, bostäder/kontor". Det är betecknat som värde-
fullt kulturhistoriskt och arkitektoniskt sett och vad landskapskulturen 
beträffar. I den nya generalplanen (stadsfullmäktige 26.10.2016) omfat-
tas området av beteckningen "Innerstaden C2". Detaljplanelösningen 
strider varken mot generalplanen med rättsverkningar eller den nya ge-
neralplanen.

Den gällande detaljplanen, nr 10900, är från år 2002. Området är där 
upptaget som kvartersområde för byggnader för fångvård (YVK), kvar-
tersområde för flervåningshus (AK), park (VP) och gata. Åtta trähus är 
skyddade med beteckningen sr-2. Detaljplaneändringen påverkar inte 
skyddet – de gamla besluten förblir i kraft härvidlag. 

De kostnader som staden orsakas genom detaljplanelösningen är 
ringa.

Planeringsfaser och växelverkan

Kvartersområdena är delvis i Senatfastigheters ägo och delvis i privat 
ägo. Detaljplanelösningen baserar sig på ansökningar, och innehållet i 
den förhandlades fram med de sökande.

Deltagandet och växelverkan arrangerades i enlighet med programmet 
för deltagande och bedömning. Det kom in två skrivelser med åsikter 
om programmet och beredningsmaterialet. Det betonas i skrivelserna 
att nybyggande inte bör vara tillåtet på tomterna och att planteringar 
bör vara möjliga vid Gallergatan 6. Åsikterna beaktades på så sätt un-
der detaljplanearbetet att byggnadsytan för en liten envåningsbyggnad 
på tomten vid Gallergatan 6 ströks och en beteckning för en tomtdel 
som ska planteras med träd och buskar infördes på gårdsplanen.
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Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 23.9–
24.10.2016. Inga anmärkningar framställdes.

Utlåtanden

Utlåtanden om detaljplaneförslaget gavs av stadsmuseet, fastighets-
nämnden, räddningsnämnden, nämnden för allmänna arbeten och mil-
jöcentralen.

Stadsmuseet tar upp de nya bostadshusens arkitektur. Räddnings-
nämnden framhåller att räddningssäkerheten måste beaktas under den 
fortsatta planeringen.

Fastighetsnämnden betonar att detaljplaneändringen höjer värdet på 
tomterna avsevärt och därför inte bör godkännas förrän ett avtal om 
storleken på värdestegringen har träffats. Nämnden beslutade samti-
digt som den gav sitt utlåtande bilda ett projektområde som består av 
fastigheterna 91-21-674-2, 91-21-674-3 och 91-21-674-4 i 21 stadsde-
len (Hermanstad). Fastigheterna utgör ett sammanhängande ändrings-
område för vilket användningen kan bestämmas genom flera separata 
detaljplaneändringar.    

De andra som gav utlåtande har ingenting att invända mot detaljplane-
förslaget.

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

Inga ändringar har gjorts i förslaget till detaljplaneändring, och förslaget 
behöver därför inte läggas fram på nytt.

Ett avtal om värdestegringen har i enlighet med utlåtandet från fastig-
hetsnämnden träffats med markägaren. Avtalet undertecknades 
8.2.2017. 

Beslutsförslaget är i överensstämmelse med ett justerat förslag från 
stadsplaneringskontoret.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
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Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12402 kartta, päivätty 30.8.2016
2 Asemakaavan muutoksen nro 12402 selostus, päivätty 30.8.2016, täy-

dennetty 16.1.2017
3 Vuorovaikutusraportti 30.8.2016, täydennetty 16.1.2017

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva
4 Maankäyttösopimus

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

För kännedom

Kaupunginmuseo
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistölautakunta
Pelastuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 06.03.2017 § 221

HEL 2016-001486 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 21. kaupunginosan (Hermanni) 
korttelin 21674 tontin 4 ja osan tontista 3 sekä puisto- ja katualueen 
asemakaavan muutoksen 30.8.2016 päivätyn piirustuksen numero 
12402 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 
Asemakaavan muutoksella muodostuu uusi kortteli 21673.

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

Kaupunkisuunnitteluvirasto 16.1.2017

HEL 2016-001486 T 10 03 03

Ksv 1061_6, karttaruutu 675498

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tarkistanut 30.8.2016 päivätyn 21. kau-
punginosan (Hermanni) korttelin 21674 tontin 4 ja osan tontista 3 sekä 
puisto- ja katualueen (muodostuu uusi kortteli 21673) asemakaavan 
muutosehdotuksen nro 12402.

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

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Hermannin vanhaa suo-
jeltua puutalokokonaisuutta, joka sijaitsee Hämeentien ja vankila-alu-
een välissä. Kaavaratkaisu mahdollistaa pääosin asuinkäytössä olevien 
puurakennusten erottamisen vankila-alueesta erillisiksi asuinrakennus-
ten tonteiksi.

Tavoitteena on muodostaa neljä uutta asuinrakennusten korttelialuetta 
(A) olevaa tonttia. Uutta asuntokerrosalaa on 3 950 k-m².

Korttelialueet ovat osittain Senaatti-kiinteistöjen ja osittain yksityiso-
mistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksien johdosta ja kaava-
ratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä. 
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot. Esitetyt 
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huomautukset kohdistuivat uudisrakennusten arkkitehtuuriin ja pe-
lastusturvallisuuden huomioimiseen jatkosuunnittelussa. Kaavaehdo-
tukseen ei tehty muutoksia.

Muistutuksia ei esitetty.

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Helsingin vankilan tontti on Sörnäisten vankilan valtakunnallisesti mer-
kittävää kulttuuriympäristöä (RKY 2009). Kaava-alueeseen kuuluvat 
nykyiset puurakennukset ovat osa vankilan kulttuuriympäristökokonai-
suutta. 

Kaava-alueella on kahdeksan asemakaavassa nro 10900 (2002) suo-
jeltua puurakennusta. Rakennukset on suojeltu merkinnällä sr-2 histori-
allisesti ja kaupunkikuvan kannalta arvokas rakennus, jota ei saa pur-
kaa. Rakennuksessa tehtävien korjaus- tai muutostöiden tulee olla sel-
laisia, että rakennuksen historiallisesti arvokas tai kaupunkikuvan kan-
nalta merkittävä luonne säilyy tai palautuu.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista mielipiteistä ja lausunnoista sekä vasti-
neet niihin.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä 
30.8.2016 ja sen jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 23.9.–
24.10.2016.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

 kaupunginmuseo
 kiinteistölautakunta
 pelastuslautakunta
 yleisten töiden lautakunta
 ympäristökeskus.

Yhteenveto lausunnoista
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Kaupunginmuseon lausunto kohdistui uudisrakennusten arkkitehtuuriin 
ja pelastuslautakunnan lausunto kohdistui pelastusturvallisuuden huo-
mioimiseen jatkosuunnittelussa.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa tai huomautettavaa: ki-
inteistölautakunta, yleisten töiden lautakunta ja ympäristökeskus.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vastineet lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. Kaavase-
lostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osalta.

Kaavaehdotusta ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa lausuntojen johd-
osta, kaavan tavoitteet huomioon ottaen.

Vuorovaikutusraportti on liitteenä.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta kaupungille aiheutuvat kustannukset 
ovat vähäiset.

Jatkotoimenpiteet

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

Lisätiedot
Tuomas Hakala, projektipäällikkö, puhelin: 310 37205

tuomas.hakala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 01.12.2016 § 486

HEL 2016-001486 T 10 03 03

Kiinteistökartta 75/675 498, Mathilda Wreden kuja

Lausunto

A Lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle Helsingin 
kaupungin 21. kaupunginosan (Hermanni) korttelin 21674 tonttia 4 ja 
osaa tontista 3 sekä puistoaluetta koskevasta asemakaavan muutoseh-
dotuksesta nro 12402 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että kaavamuutosalueen korttelialueet ovat osittain 
Suomen valtion/Senaatti-kiinteistöjen ja osittain yksityisomistuksessa. 
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Muutoksen tavoitteena on muodostaa neljä uutta asuinrakennusten 
korttelialueen tonttia (A), jotka erotetaan vankeinhoitoa palvelevien ra-
kennusten korttelialueesta (YVK).

Muutoksessa uusilla tonteilla säilytetään olemassa olevat suojellut pu-
urakennukset ja tonteille osoitetaan mittakaavaan sopivaa lisärakenta-
mista. Uutta rakennusoikeutta on osoitettu yhteensä 3 950 k-m².

Kaavamuutoksen toteuttaminen edellyttää aluejärjestelyjä kaupungin ja 
maanomistajien välillä. 

Kaavamuutos korottaa Senaatti-kiinteistöjen omistamien tonttien arvoa 
merkittävästi, joten asemakaavan muutosta ei tulisi hyväksyä ennen 
kuin päätöskohtaan B perustuva sopimus kaavamuutoksen tuomasta 
arvonnousun määrästä on tehty.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotuksen joh-
dosta.

B Päätös hankealueen perustamisesta

Kiinteistölautakunta päätti perustaa Helsingin kaupungin 21. kaupungi-
nosan (Hermanni) kiinteistöt 91-21-674-2, 3 ja 4 käsittävän hankealu-
een liitteenä nro 3 olevan kartan mukaisesti. 

Lautakunta toteaa, että kiinteistöt muodostavat yhtenäisen muutosalu-
een, joka on mahdollista toteuttaa monen erillisen asemakaavan muu-
toksen kautta. Lautakunnan 30.10.2014 (526 §) antaman maankäyttö-
sopimusten sovellusohjeen mukaisesti tällaisella hankealueella kukin 
maanomistaja voi saada vain yhden perusvähennyksen maankäyttö- ja 
rakennuslain 12 a luvun mukaista maankäyttökorvausta määritettäes-
sä. Tällöin otetaan huomioon saman maanomistajan samalla hankealu-
eella aiemmissa asemakaavoissa ja poikkeamispäätöksissä saamat ar-
vonnousut.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Kirsi Federley, vs. toimistopäällikkö, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 08.11.2016 § 428

HEL 2016-001486 T 10 03 03

Lausunto
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Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon: 

Asemakaavan muutoksessa muodostetaan neljä uutta asuinrakennus-
ten korttelialuetta olevaa tonttia. Ne erotetaan vankeinhoitoa palvelevi-
en rakennusten korttelialueesta. Uusien tonttien rakennuskanta muod-
ostuu suojelluista puurakennuksista ja mittakaavaan sopivista uudisra-
kennuksista. Mathilda Wreden kuja muutetaan kokonaan katualueeksi.

Mathilda Wreden kuja on tällä hetkellä rakennusviraston ylläpidossa 
koko matkaltaan, joten asemakaavan muutos ei aiheuta lisäkustan-
nuksia.

Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdo-
tukseen nro 12404. Asemakaavan muutos ei aiheuta lisäkustannuksia 
rakennusvirastolle.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 01.11.2016 § 123

HEL 2016-001486 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi Helsingin kaupungin 21. kaupunginosan (Her-
manni, Hermanninmäki) korttelia 21674, tonttia 4 ja osaa tontista 3, se-
kä puisto- ja katualueita (muodostuu uusi kortteli 21673) koskevasta 
asemakaavan muutoksesta seuraavan lausunnon:

Mikäli kaava-alueen katu-ja pihajärjestelyt eivät mahdollista pelastusa-
joneuvojen riittävää operointia alueella, tulee kaavan sallia asukkaiden 
omatoimisen ja turvallisen pelastautumisen mahdollistavat järjestelyt.  

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pekka Ronkainen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31031238

pekka.ronkainen(a)hel.fi
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Ympäristölautakunta 11.10.2016 § 317

HEL 2016-001486 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökes-
kus. 

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

anu.haahla(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 22.9.2016

HEL 2016-001486 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 9.9.2016

Asemakaavan muutoksen taustana on erottaa Hermannissa sijaitsevat, 
vanhat Hämeentien ja vankila-alueen välissä sijaitsevat suojellut puura-
kennukset vankila-alueesta erillisiksi asuinrakennusten tonteiksi. Kaa-
valla muodostetaan neljä uutta asuinrakennusten korttelialuetta. Kortte-
lissa 21673 sijaitsee myös asuinkerrostalojen korttelialue. Voimassa 
olevassa asemakaavassa (2002) alue on vankeinhoitoa palvelevien ra-
kennusten korttelialuetta (YVK), asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK), 
puistoa (VP) ja katua. Kaava-alueella sijaitsee kahdeksan pääosin asu-
inkäytössä olevaa puutaloa, jotka on suojeltu nykyisessä kaavassa. 

Kaavamuutosalue on osa Sörnäisten vankilan valtakunnallista raken-
nettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009). Sörnäisten vankila rakennettiin 
pääosin 1800-luvun lopulla. Vankilamuurien ulkopuolelle rakennettiin 
puistoksi muokattuun laitosympäristöön useita, vankilaa palvelleita ra-
kennuksia kuten asuntoja henkilökunnalle. Vankila-alueen ympärille on 
rakennettu 2000-luvulla asuinkerrostaloja, jotka sulkevat vankila-alueen 
sisälleen. Osoitteessa Vellamonkatu 3 sijaitseva rakennusryhmä, kol-
me puista asuinrakennusta ja tiilinen talousrakennus kahteen pihapiiriin 
ryhmittyneinä, ovat peräisin 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta. 
Rakennukset edustavat Hermannin varhaista puutalorakennuskantaa 
ja työväen asumista. Ne tulivat valtion omistukseen vuonna 1985 ja 
kunnostettiin vankilan henkilökunnan asunnoiksi 1995. Ristikkokatu 10 
asuintalo on alun perin vankilan henkilökunnan asunnoiksi rakennettu 
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puutalo, joka suunniteltiin Yleisten rakennusten ylihallituksessa ja val-
mistui vuonna 1921. Rakennus edustaa valtion rakentamista ja liittyy 
Sörnäisten vankilan rakennusperintöön. Osoitteessa Ristikkokatu 6 A ja 
B sijaitsevat kaksi kaksikerroksista puutaloa ovat peräisin 1900-luvun 
alkupuolelta.

Kaupunginmuseo on aiemmin lausunut asemakaavan muutoksen oas- 
ja luonnosvaiheessa. Asemakaavaehdotus vastaa pääsääntöisesti kaa-
valuonnosta. Kaupunginmuseo katsoo, että asemakaavaehdotuksessa 
on säilytetty aiemmassa asemakaavassa määritelty suojelutaso. Lisäk-
si suojeltujen rakennusten kanssa samaan kortteliin sijoitetuille uusilen 
asuinrakennusten rakennusaloille on annettu määräyksiä julkisivujen ja 
vesikaton materiaaleista ja rakennusten arkkitehtuurin ja ominaispiirtei-
den sopeuttamisesta olemassa olevien vanhojen puutalojen yhteyteen. 
Kuitenkaan asemakaavaehdotuksen selostusosan liitteenä oleva viite-
suunnitelma (Serum arkkitehdit, luonnos 8.6.2016) ei näyttäisi so-
peuttavan uusia asuinrakennuksia kaavamääräyksen mukaan eli: ”uu-
disrakennuksien tulee sopeutua arkkitehtuuriltaan ja ominaispiirteiltään 
tontilla sijaitseviin vanhoihin rakennuksiin ja alueen kulttuurihistoriallisi-
in ominaispiirteisiin.” Rakennuslupavaiheessa tähän voidaan ottaa tar-
kemmin kantaa.

Museolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muutosehdo-
tuksesta.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 11.5.2016

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

johanna.bjorkman(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.08.2016 § 258

HEL 2016-001486 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 1061_6, karttaruutu 675498

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 asettaa 30.8.2016 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12402 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 21. kau-
punginosan (Hermanni) korttelin 21674 tonttia 4 ja osaa tontista 3 
sekä puisto- ja katualuetta (muodostuu uusi kortteli 21673) 
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 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2
sekä kaupunkisuunnitteluviraston Internet-sivuilla kohdassa Päätök-
senteko

www.hel.fi/www/ksv/

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vä-
häisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta eh-
dotuksen sisältöä

 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa laskuttamaan hakijoilta Kus-
tannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykus-
tannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12402 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Tuomas Hakala, projektipäällikkö, puhelin: 310 37205

tuomas.hakala(a)hel.fi

Rakennusvirasto 28.4.2016

HEL 2016-001486 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1240-00/16 sekä kaavaluonnokses-
ta koskien Senaatti-kiinteistöä 12.5.2016 mennessä.

Asemakaavan muutos koskee Hermannin vanhaa suojeltua puutaloko-
konaisuutta, joka sijaitsee Hämeentien ja vankila-alueen välissä. Kaa-
varatkaisu mahdollistaa nykyisin pääosin asuinkäytössä olevien puura-

http://www.hel.fi/www/ksv/fi/paatoksenteko/
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kennusten erottamisen vankila-alueesta erillisiksi asuinrakennusten 
tonteiksi. Uusien tonttien rakennuskanta muodostuu 1–3-kerroksisista 
suojelluista puurakennuksista ja mittakaavaan sopivista uudisraken-
nuksista. Alueelle mahdollistetaan kolmen uuden 2-kerroksisen asu-
inrakennuksen ja neljän 1-kerroksisen talousrakennuksen rakentami-
nen. Mathilda Wreden kuja muutetaan kokonaan katualueeksi. 

Rakennusvirasto on huomioinut asemakaavan muutoksen muutosalu-
een vieressä sijaitsevan puistoalueen suunnittelussa. Rakennusviras-
tolla ei ole tällä hetkellä huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunni-
telmasta 1240-00/16 tai kaavaluonnoksesta.

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi
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§ 164
Överföring av social- och hälsovårdsverkets textbehandlingsverk-
samhet till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdi-
strikt som överlåtelse av rörelse

HEL 2016-013648 T 00 00 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag god-
känna avtalet i bilaga 1 om att social- och hälsovårdsverkets textbe-
handlingsverksamhet 1.4.2017 ska överföras till samkommunen 
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som överlåtelse av rörelse.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Sopimus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston tekstinkäsitte-
lyn palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirille

2 Siirtyvä henkilöstö 1.4.2017
3 Henkilöstön asemaa koskeva liite siirtosopimus sotetekstink 07022017
4 Siirtyvät aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
5 HEL 2016 - 13648 Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan 

sairaanhoitopiirin välinen yhteistoimintasopimus tekstinkäsittelypalvelu-
jen tuottamisesta.

6 HUS-Servis -liikelaitoksen tekstinkäsittelyn palvelukuvaus
7 Tarjouslaskelma arvioiduilla suoritevolyymeilla (v  2017 hinnasto)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
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Bilaga 7
Siirtyvä henkilöstö Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Social- och hälsovårdsnämnden föreslår (31.1.2017) att social- och häl-
sovårdsverkets textbehandling 1.4.2017 ska överföras till samkommu-
nen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) som överlåtelse 
av rörelse. Framställningen ingår i beslutshistorien.

Överlåtelsen av rörelse gäller en administrativ omorganisering, och av-
sikten med den är att textbehandlingen ska organiseras i form av hori-
sontellt samarbete. Till följd av överlåtelsen producerar HNS textbe-
handlingstjänster för staden med stöd av 3 § 4 mom. i grundavtalet för 
HNS. Samarbetet styrs av synpunkter förknippade med det allmänna 
bästa och syftar inte till vinst för parterna. 

Social- och hälsovårdsverket har tidigare producerat textbehandlings-
tjänster som egen verksamhet. HNS har en egen textbehandlingsenhet 
som hör till affärsverket HNS-Servis. Enheten skriver ut dikterat materi-
al för HNS-området och för Vanda stad och Nurmijärvi kommun.

Hur utredningsarbetet genomfördes och vad det resulterade i

Verkschefen vid social- och hälsovårdsverket beslutade 30.9.2016 till-
sätta en styrgrupp med uppgift att utreda frågan om sammanslagning 
av verkets textbehandling och HNS textbehandling. Utredningen gjor-
des tillsammans med HNS, och personalen var företrädd i styrgruppen.   

Utredningen ger vid handen att resurserna blir maximalt utnyttjade bå-
de funktionellt och ekonomiskt om textbehandlingen organiseras i sam-
arbete med HNS. 

Styrgruppen utredde och bedömde modeller för social- och hälsovårds-
verkets och HNS textbehandling, vidare inverkan av olika organisa-
tionssätt på produktivitet och effektivitet, på kvaliteten på kundtjänsten, 
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på personalen och på avtalsförhållandena och dessutom fördelar och 
risker med en sammanslagning.

Det som läkarna vid social- och hälsovårdsverket dikterat digitalt skrivs 
ut centraliserat av 47 byråsekreterare som arbetar med textbehandling. 
Verksamheten baserar sig på social- och hälsovårdsministeriets förord-
ning om journalhandlingar (298/2009). Social- och hälsovårdsverket 
har stående anvisningar med bestämmelser om dikterande läkare och 
om arbetsfördelningen mellan läkare och textbehandlingspersonal. Ca 
225 000 dikterade dokument skrivs ut varje år, och den genomsnittliga 
längden är 3,5 minuter. Ca 50 % av dokumenten kommer från hälso-
stationer. 

Enligt utredningen blir textbehandlingstjänster som HNS producerar 
med stöd av 3 § 4 mom. i grundavtalet betydligt förmånligare för social- 
och hälsovårdsverket än tjänster som verket producerar som egen 
verksamhet. Priset i anbudet baserar sig på en årlig prestationsvolym 
och uppgår till 1 636 875 euro (år 2017). Beloppet i årsbudgeten för 
egen verksamhet är 2 329 583 euro (år 2017).

HNS textbehandlingsenhet är en stor aktör och kan därför utveckla sina 
tjänster med beaktande av kundernas behov, trenderna i branschen 
och it-möjligheterna. Det centrala målet för projektet Apotti är ett regio-
nalt enhetligt data- och verksamhetsstyrningssystem för social- och 
hälsovården som möjliggör utvecklande av verksamheten och därige-
nom en högre kvalitet. Dokumentationslösningar med hjälp av vilka so-
cial- och hälsovårdsdokument produceras flexibelt och kostnadseffek-
tivt utvecklas för Apotti. Kommande lösningar är taligenkänning och 
stöd för läkarnas egen dokumentation och användning av strukturella 
data. Tack vare att textbehandlingen överförs till HNS får social- och 
hälsovårdsverket delta i utvecklingsarbetet och drar därmed maximal 
nytta av resultatet. 

De anställda som flyttar till HNS i samband med överlåtelsen av rörelse 
erbjuds mångsidiga arbetsmöjligheter, såsom skiftarbete om så öns-
kas, distansarbete under vissa förutsättningar och medverkan i arbetet 
med att utveckla taligenkänningen och i arbetet med att skriva ut dikte-
rade dokument i HNS patientdatasystem. 

Samarbete

Ärendet har behandlats med personalen vid samarbetsmöten och i per-
sonalkommittéerna. Stadens personalkommitté behandlade ärendet 
27.2.2017 och konstaterade att samarbetet skett som sig bör. Kommit-
tén antecknade ärendet.
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Personalen ges förändringsstöd i samarbete med Företagshälsan 
Helsingfors.

Hur verksamheten överförs

Bestämmelserna i 1 kap. 10 § i arbetsavtalslagen och 25 § i lagen om 
kommunala tjänsteinnehavare tillämpas på de arbetstagare som förflyt-
tas i samband med överlåtelsen av rörelse. Arbetstagarna förflyttas i 
enlighet med principerna för överlåtelse av rörelse som gamla arbetsta-
gare (förteckning i bilaga 2). En bilaga som gäller personalens ställning 
efter förflyttningen har utarbetats (bilaga 3). Detta har skett i enlighet 
med avtalet om överlåtelse av rörelse och i samråd med företrädare för 
huvudavtalsorganisationerna. De anläggningstillgångar som överförs är 
nämnda i bilaga 4.

Stadens och HNS textbehandlingstjänster framgår närmare av ett sam-
arbetsavtal (bilaga 5) och en beskrivning över tjänsterna (bilaga 6). 
Kostnaderna för social- och hälsovårdsverket år 2017 är beräknade i 
bilaga 7.

Ärendet har beretts i samråd med stadskansliets ekonomi- och plane-
ringsavdelning, personalavdelning och avdelning rättstjänsten.

Stadsfullmäktige har enligt 7 § 14 mom. i instruktionen för stadsstyrel-
sen till uppgift att besluta om inledande av produktion av hälsovårds-
tjänster inom någon sektor av primärvården eller någon specialitet in-
om den specialiserade sjukvården eller för någon stor befolkningsgrupp 
i form av verksamhet som staden själv upprätthåller och om nedlägg-
ning av sådan produktion.

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer stadsstyrel-
sen vid verkställigheten att uppmana biträdande stadsdirektören för so-
cial- och hälsovårdsväsendet att underteckna avtalet om överlåtelse av 
rörelse, att bemyndiga stadskansliets rättstjänst att göra behövliga tek-
niska och smärre ändringar i avtalet och att bemyndiga social- och häl-
sovårdsverket att sköta det samarbete inklusive praktiska arrangemang 
som textbehandlingen kräver.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Sopimus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston tekstinkäsitte-
lyn palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Helsingin ja Uu-
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denmaan sairaanhoitopiirille
2 Siirtyvä henkilöstö 1.4.2017
3 Henkilöstön asemaa koskeva liite siirtosopimus sotetekstink 07022017
4 Siirtyvät aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
5 HEL 2016 - 13648 Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan 

sairaanhoitopiirin välinen yhteistoimintasopimus tekstinkäsittelypalvelu-
jen tuottamisesta.

6 HUS-Servis -liikelaitoksen tekstinkäsittelyn palvelukuvaus
7 Tarjouslaskelma arvioiduilla suoritevolyymeilla (v  2017 hinnasto)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7

Siirtyvä henkilöstö Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7

För kännedom

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveysvirasto
Taloushallintopalvelut
Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 27.02.2017 § 200

HEL 2016-013648 T 00 00 00
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan sopimuksen 
sosiaali- ja terveysviraston tekstinkäsittelytoiminnan siirtämisestä liikke-
enluovutuksena 1.4.2017 lukien Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito-
piirin kuntayhtymälle.

Käsittely

27.02.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että esittelijän perusteluiden yhteistoi-
mintaa koskeva kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Asiaa on käsitelty henkilöstön kanssa yhteistoimintakokouksissa ja 
henkilöstötoimikunnissa. Kaupungin henkilöstötoimikunta käsitteli asian 
kokouksessaan 27.2.2017 ja totesi, että yhteistoiminta on toteutunut ja 
merkitsi asian tiedoksi. 

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.01.2017 § 22

HEL 2016-013648 T 00 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä omalta osaltaan 
Helsingin kaupungin tekstinkäsittelyn siirtämisen kokonaisuudessaan 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille 1.4.2017 alkaen liikkeenlu-
ovutuksen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi lautakunta esitti siirron hy-
väksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

17.01.2017 Pöydälle

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Päivi Korpivaara, toimistopalvelupäällikkö, puhelin: 310 42342

paivi.korpivaara(a)hel.fi
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Ann-Marie Turtiainen, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 42213
ann-marie.turtiainen(a)hel.fi
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§ 165
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2017-003182, 2017-003236, 2017-003237, 2017-003238, 2017-003239, 2017-003240, 2017-003241, 2017-
003242, 2017-003183, 2017-003243, 2017-003244, 2017-003245, 2017-003246, 2017-003247, 2017-003248, 
2017-003249, 2017-003181

Beslut

Budgetmotioner

 Budgetmotion av ledamoten Harry Bogomoloff om tilläggsanslag för 
subventionering av issportklubbarnas hall- och planavgifter

 Budgetmotion av ledamoten Silvia Modig m.fl. om tryggande av 
Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry:s verksamhet

 Budgetmotion av ledamoten Henrik Nyholm m.fl. om förlängd natt-
rafik i metron 

 Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om större resurser 
för utbildningsväsendet

 Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om stadens perso-
nals ställning

 Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om större anslag för 
småbarnspedagogik

 Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om större anslag för 
biblioteks- och kulturväsendet

 Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om större anslag för 
ungdomsarbete 

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

 Motion av ledamoten Matti Enroth m.fl. om främjande av en 
övergång från dubbdäck till friktionsdäck

 Motion av ledamoten Pia Pakarinen m.fl. om användning av en nö-
dutgång på Brändö metrostation för daglig gångtrafik 

 Motion av ledamoten Sami Muttilainen m.fl. om restaurering av 
gammal graffiti på en bullervall
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 Motion av ledamoten Juha Hakola m.fl. om möjligheter till ett områ-
de för åsiktsyttringar

 Motion av ledamoten Elina Moisio m.fl. om bättre trafiksäkerhet på 
Fabriksgatan för skolelever 

 Motion av ledamoten Mari Holopainen m.fl. om ett maritimt 
konstcentrum

 Motion av ledamoten Terhi Mäki m.fl. om trafikljus med ljudsignal 
vid övergångsstället på Gotlandsgatan

 Motion av ledamoten Vesa Korkkula m.fl. om officiell ställning för 
Söderviks skejtpark 

 Motion av ledamoten Sirkku Ingervo m.fl. om stödet för närståen-
devård

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 155, 156, 157, 158, 162 ja 165 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 159, 160, 161 ja 164 §: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

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
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 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, jolla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä
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 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista pää-
töstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 163 §.

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
 rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvis-

sa asioissa toimialueellaan.
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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

 päätös, johon haetaan muutosta
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 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 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING
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1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

155, 156, 157, 158, 162 och 165 § i protokollet.

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller 
verkställighet.

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

159, 160, 161 och 164 § 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.

Besvärsgrunder
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Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 beslutet har tillkommit i felaktig ordning 
 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 
 beslutet annars strider mot lag

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Banbyggarvägen 5

 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079

Telefonnummer: 029 56 42000

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på 
skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 det beslut som besvärsskriften gäller 
 till vilka delar ändring söks I beslutet och hurdana ändringar som 

söks 
 på vilka grunder ändring söks

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun 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
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 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

163 § 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)

 av kommunmedlemmarna
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 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 13700

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.
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Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 24.03.2017.

Protokollet har hållits offentligt framlagt på Helsingfors stads registra-
torskontor (Norra esplanaden 11-13) 24.03.2017.
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