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Kokousaika 17.01.2018 18:00 - 23:20

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

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

johtaja
Arajärvi, Pentti kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Alametsä, Alviina
Apter, Ted
Arhinmäki, Paavo
Aro, Katju poistui 22:18, poissa: 18§ - 21§
Asko-Seljavaara, Sirpa
Biaudet, Eva
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Ebeling, Mika
Hakola, Juha
Hamid, Jasmin
Harjanne, Atte
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eero
Heinäluoma, Eveliina
Hernberg, Kaisa
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Jalovaara, Ville
Juva, Kati
Järvinen, Jukka
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Kopra, Pia
Korkkula, Vesa
Koskinen, Kauko
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Koulumies, Terhi
Laaksonen, Heimo
Malin, Petra
Meri, Otto
Modig, Silvia
Mohamed, Abdirahim
Moisio, Elina
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Niinistö, Jussi
Niskanen, Dani
Nygård, Mia
Ohisalo, Maria
Pajunen, Jenni
Parpala, Matti
Pelkonen, Jaana poistui 19:26, poissa: 12§ - 21§
Peltokorpi, Terhi
Pennanen, Petrus
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari
Rautava, Risto
Rydman, Wille
Saxberg, Mirita
Sazonov, Daniel
Silvo, Satu
Soininvaara, Osmo
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Taipale, Ilkka
Terho, Sampo poistui 19:37, poissa: 15§ - 21§
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Vanhanen, Reetta
Vartiainen, Juhana
Vepsä, Sinikka
Vuorjoki, Anna
Yanar, Ozan
Abdulla, Zahra varajäsen
Anttila, Maija varajäsen
Finne-Elonen, Laura varajäsen
Haglund, Mia varajäsen
Hyttinen, Nuutti varajäsen
Klemetti, Tapio varajäsen
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Niskanen, Aleksi varajäsen
saapui 20:23, poissa: 1§ - 14§

Nuorteva, Johanna varajäsen
Oskala, Hannu varajäsen
Paavolainen, Sara varajäsen
Rantanen, Tuomas varajäsen
Rissanen, Laura varajäsen

saapui 19:26, poissa: 1§ - 11§
Strandén, Juhani varajäsen
Venemies, Mauri varajäsen

Muut

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Åhlgren, Harry vs. kaupunginlakimies
Summanen, Juha hallintojohtaja
Backlund, Lotta erityisavustaja
Hyttinen, Hannu kaupunginsihteeri
Isbom, Hanna erityisavustaja
Kentala, Julianna erityisavustaja
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Rimpilä, Katja kaupunginsihteeri
Sairanen, Heikki erityisavustaja
Seppänen, Pirre erityisavustaja
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Villeneuve, Anna kaupunginsihteeri
Katajamäki, Paula tiedottaja
Lahti, Tero tiedottaja
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Saarinen, Susanna kielenkääntäjä

Puheenjohtaja

Tuuli Kousa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
1-16 §, osa 17 §, 18-21 §

Harry Bogomoloff kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja
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osa 17 §

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna johtava asiantuntija
1-10 §, 16-21 §

Antti Peltonen hallintopäällikkö
11-13 §

Anna Villeneuve kaupunginsihteeri
14-15 §
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Tid 17.01.2018 18:00 - 23:20

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Kousa, Tuuli stadsfullmäktiges ordförande
Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande
Arajärvi, Pentti stadsfullmäktiges II vice ordförande
Pakarinen, Pia biträdande borgmästare
Vesikansa, Sanna biträdande borgmästare
Alametsä, Alviina
Apter, Ted
Arhinmäki, Paavo
Aro, Katju avlägsnade sig 22:18, frånvarande: 

18§ - 21§
Asko-Seljavaara, Sirpa
Biaudet, Eva
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Ebeling, Mika
Hakola, Juha
Hamid, Jasmin
Harjanne, Atte
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eero
Heinäluoma, Eveliina
Hernberg, Kaisa
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Jalovaara, Ville
Juva, Kati
Järvinen, Jukka
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Kopra, Pia
Korkkula, Vesa
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
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Laaksonen, Heimo
Malin, Petra
Meri, Otto
Modig, Silvia
Mohamed, Abdirahim
Moisio, Elina
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Niinistö, Jussi
Niskanen, Dani
Nygård, Mia
Ohisalo, Maria
Pajunen, Jenni
Parpala, Matti
Pelkonen, Jaana avlägsnade sig 19:26, frånvarande: 

12§ - 21§
Peltokorpi, Terhi
Pennanen, Petrus
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari
Rautava, Risto
Rydman, Wille
Saxberg, Mirita
Sazonov, Daniel
Silvo, Satu
Soininvaara, Osmo
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Taipale, Ilkka
Terho, Sampo avlägsnade sig 19:37, frånvarande: 

15§ - 21§
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Vanhanen, Reetta
Vartiainen, Juhana
Vepsä, Sinikka
Vuorjoki, Anna
Yanar, Ozan
Abdulla, Zahra ersättare
Anttila, Maija ersättare
Finne-Elonen, Laura ersättare
Haglund, Mia ersättare
Hyttinen, Nuutti ersättare
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Klemetti, Tapio ersättare
Niskanen, Aleksi ersättare

anlände 20:23, frånvarande: 1§ - 
14§

Nuorteva, Johanna ersättare
Oskala, Hannu ersättare
Paavolainen, Sara ersättare
Rantanen, Tuomas ersättare
Rissanen, Laura ersättare

anlände 19:26, frånvarande: 1§ - 
11§

Strandén, Juhani ersättare
Venemies, Mauri ersättare

Övriga

Sarvilinna, Sami kanslichef
Jolkkonen, Juha sektorchef i social- och hälsovårds-

sektorn
Laitio, Tommi sektorchef i kultur- och fritidssektorn
Pohjolainen, Liisa sektorchef i fostrans- och utbild-

ningssektorn
Saxholm, Tuula finansdirektör
Åhlgren, Harry stf. stadsjurist
Summanen, Juha förvaltningsdirektör
Backlund, Lotta specialmedarbetare
Hyttinen, Hannu stadssekreterare
Isbom, Hanna specialmedarbetare
Kentala, Julianna specialmedarbetare
Mickwitz, Leena stadssekreterare
Rimpilä, Katja stadssekreterare
Sairanen, Heikki specialmedarbetare
Seppänen, Pirre specialmedarbetare
Vallittu, Anja stadssekreterare
Menna, Lauri ledande sakkunnig
Peltonen, Antti förvaltningschef
Villeneuve, Anna stadssekreterare
Katajamäki, Paula informatör
Lahti, Tero informatör
Djupsjö, Stefan övertranslator
Saarinen, Susanna translator

Ordförande

Tuuli Kousa stadsfullmäktiges ordförande
1-16 §, delvis 17 §, 18-21 §
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Harry Bogomoloff stadsfullmäktiges I vice ordförande
delvis 17 §

Protokollförare

Lauri Menna ledande sakkunnig
1-10 §, 16-21 §

Antti Peltonen förvaltningschef
11-13 §

Anna Villeneuve stadssekreterare
14-15 §
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§ Asia

1 Asia/1 Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

2 Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

3 Asia/3 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta
Val av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige

4 Asia/4 Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä
Anmälan om anslutande till en fullmäktigegrupp

5 Asia/5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen valinta
Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden

6 Asia/6 MLNRV2 -nivelraitiovaunujen täyskorjaus
Ombyggnad av MLNRV2-ledspårvagnar

7 Asia/7 Kiinteistöjen vaihto Helsingin kaupungin ja Englantilaisen koulun sää-
tiön kesken
Byte av fastigheter mellan Helsingfors stad och Englantilaisen koulun 
säätiö

8 Asia/8 Kruununhaan yläasteen koulun perusparannuksen hankesuunnitelma
Projektplan för ombyggnad av Kruununhaan yläasteen koulu

9 Asia/9 Vuokrausperusteet Sörnäisten asuntotontin lisärakentamisoikeudelle 
(Sörnäinen, 10250/2)
Arrendegrunder för tilläggsbyggrätt på en bostadstomt i Sörnäs (Sör-
näs, 10250/2)

10 Asia/10 Vuokrausperusteet kolmelle Länsisataman Jätkäsaaren asuinkerrosta-
lotontille ja Länsi-Herttoniemen erityisasumiseen osoitetulle tontille 
(tontit 20076/1-3 ja tontti 43122/2)
Arrendegrunder för tre flervåningshustomter på Busholmen i Västra 
hamnen och en tomt för specialboende i Västra Hertonäs (tomterna 
20076/1–3 och 43122/2)

11 Asia/11 Hernesaaren osayleiskaava nro 12385
Delgeneralplan för Ärtholmen nr 12385

12 Asia/12 Munkkiniemen, Kuusisaaren (Krogiuksentie 15) asemakaavan muutos 
nro 12451
Detaljplaneändring nr 12451 för Munksnäs, Granö (Krogiusvägen 15)

13 Asia/13 Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite kaupunkipyörien alueen laajenta-
misesta koko kaupunkiin
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Den av ledamoten Paavo Arhinmäki väckta motionen om utvidgning 
av området för stadscyklar till hela staden

14 Asia/14 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite punavankileirien historian muistami-
sesta
Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om uppmärksam-
mande av de röda fånglägrens historia

15 Asia/15 Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite pikatilausmatkojen lisäämisestä vai-
keavammaisten kuljetuspalveluissa
Den av ledamoten Anna Vuorjoki väckta motionen om fler snabbresor 
inom färdtjänsten för svårt handikappade

16 Asia/16 Valtuutettu Jukka Järvisen aloite päihdetyön ammattitutkinnosta
Den av ledamoten Jukka Järvinen väckta motionen om yrkesexamen i 
rusmedelsarbete

17 Asia/17 Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite alle 25-vuotiaiden nuorten maksut-
toman ehkäisyn edistämisestä
Den av ledamoten Reetta Vanhanen väckta motionen om främjande 
av avgiftsfria preventivmedel för ungdomar under 25 år

18 Asia/18 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite avoimuusperiaatteesta kaupungin joh-
tajien tapaamisissa
Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om tillämpning av 
offentlighetsprincipen i fråga om stadens lednings möten

19 Asia/19 Valtuutettu Helena Kantolan aloite Mellarin asukastilan tilanteen kor-
jaamiseksi
Den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen om lösning av 
invånarlokalen Mellaris situation

20 Asia/20 Valtuutettu Emma Karin aloite Vantaan Energian irtautumiseksi Fen-
novoiman ydinvoimahankkeesta
Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om lösgöring av Van-
da Energi från Fennovoimas kärnkraftsprojekt

21 Asia/21 Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 1
Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja pää-
tösvaltaiseksi.

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 hallintosäännön edellyttämässä järjestyksessä. Toi-
mitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuute-
tuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että ko-
kous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Liitteet

1 Läsnäololista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän ti-
lalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa ko-
kouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 2
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuute-
tut Mari Rantanen ja Ville Jalovaara sekä varalle valtuutetut Paavo Ar-
hinmäki ja Jenni Pajunen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua 
ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 3
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valin-
ta

HEL 2017-013745 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto valitsi vuodeksi 2018 puheenjohtajakseen valtuu-
tettu Tuuli Kousan sekä ensimmäiseksi varapuheenjohtajakseen val-
tuutettu Harry Bogomoloffin ja toiseksi varapuheenjohtajakseen valtuu-
tettu Pentti Arajärven.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän kohdan osalta 
heti.

Käsittely

Valtuutettu Risto Rautava ehdotti valtuutettu Otso Kivekkään kannatta-
mana kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi Tuuli Kousaa, ensimmäi-
seksi varapuheenjohtajaksi Harry Bogomoloffia ja toiseksi varapuheen-
johtajaksi Pentti Arajärveä.

Esittelijä
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee vuodeksi 2018 puheenjohtajan sekä en-
simmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan osalta 
heti.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan 
puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudek-
seen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on val-
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tuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat vali-
taan samassa vaalitoimituksessa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 5 §:n 1 momentin mu-
kaan kaupunginvaltuusto valitsee kunkin vuoden ensimmäisessä ko-
kouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toi-
sen varapuheenjohtajan. 

Esittelijä
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 4
Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä

HEL 2017-008357 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi liitteenä olevan ilmoituksen vara-
valtuutetun liittymisestä Sinisen valtuustoryhmän jäseneksi ja edellä 
mainitun ryhmän ilmoituksen valtuustoryhmään hyväksymisestä.

Samalla kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi edellä mainitun varaval-
tuutetun eroamisen Perussuomalaisten valtuustoryhmästä.

Esittelijä
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 30 luvun 1 §:n mukaan valtuustotyöskentelyään varten 
valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä. 

Hallintosäännön 30 luvun 2 §:n mukaan liittymisestä valtuustoryhmään 
ja siitä eroamisesta valtuutetun on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle. 
Liittymisilmoitukseen on liitettävä asianomaisen ryhmän kirjallinen hy-
väksyminen. Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä, valtuusto-
ryhmän on ilmoitettava tästä kirjallisesti valtuustolle.

Kaupunginvaltuustolle on jätetty 5.12.2017 ilmoitus valtuustoryhmään 
liittymisestä. Perussuomalaisten valtuustoryhmä on ilmoittanut 
13.12.2017 varavaltuutetun eronneen valtuustoryhmästä.

Esittelijä
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
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Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 5
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen valinta

HEL 2017-010630 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Mikael Jungnerille eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsi Niilo Toivosen jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan 
vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Käsittely

Valtuutettu Eveliina Heinäluoma ehdotti kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunnan jäseneksi Niilo Toivosta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eropyyntö 19.12.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Mikael Jungnerille eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
nan jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee _____________ jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
taan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 
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Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Mikael Jungnerin (SDP) 7.6.2017 (§ 272) jä-
seneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan vuonna 2017 alkavaksi toi-
mikaudeksi. Mikael Jungner pyytää 19.12.2017 eroa kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan jäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toi-
mikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan hen-
kilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, 
joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on val-
tuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä 
hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eropyyntö 19.12.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.01.2018 § 2

HEL 2017-010630 T 00 00 02
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

 myöntää Mikael Jungnerille eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
nan jäsenen luottamustoimesta ja

 valita _____________ jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
taan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 6
MLNRV2 -nivelraitiovaunujen täyskorjaus

HEL 2017-011272 T 00 01 04 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksi MLNRV2-nivelraitiovaunujen täyskorjauk-
sen hankesuunnitelman siten, että raitiovaunuja täyskorjataan 42 kpl ja 
että täyskorjauksen kustannusarvio on 10,5 milj. euroa (alv 0).

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikenneliikelaitoksen esitys 26.10.2017
2 MLNRV2 täyskorjauksen_hankesuunnitelma_041017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankkeen taustaa

MLNRV2-sarjan raitiovaunukalustoon kuuluu 42 kpl 1980-luvulla toimi-
tettua nivelraitiovaunua. NRV2-nivelraitiovaunusarjan hankinnan yhtey-
dessä määritelty tavoitteellinen käyttöikä vaunuille on 40 vuotta. Vau-
nuihin on tehty kaksi täyskorjausta, joista viimeisin 2000-luvun alussa. 
Vaunuihin on vuosina 2007-2012 lisätty matalalattiainen väliosa, joten 
ne täyttävät nykyaikaiset esteettömyysvaatimukset. Vaunuilla on ajettu 
vuosittain keskimäärin 50 000 km/vaunu.

Vaunujen kunnostukset on aloitettu vuonna 2014 huolto- ja kunnossa-
pito-ohjelmien mukaisesti. Tuolloin täyskorjauksesta ei ole tehty erillistä 
suunnitelmaa tai kustannusarviota vaan raitiovaunujen liikenneturvalli-
suuden ja vaunujen yleiskunnon ylläpitoon liittyvät toimenpiteet on huo-
mioitu HSL:n kanssa vuonna 2010 tehdyssä raitioliikenteen liikennöinti-
sopimuksessa. Liikennöintisopimuksessa määritellystä raitiovaunujen 
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peruskorjaukseen ja vaihto-osille varatusta osuudesta oli jäljellä noin 
4,5 milj. euroa vuoden 2017 alussa. 

Vaunujen korjaukseen on vuosina 2014-2017 (lokakuun loppuun men-
nessä) käytetty yhteensä 3,1 miljoonaa euroa sopimuksen mukaisesta 
investointivarauksesta. Tällä hetkellä vaunuista on korjattu 18 kpl ja 10 
vaunua on valmisteltu mm. telien ja ovien korjauksen osalta.

Liikenneliikelaitoksen esitys

Liikenneliikelaitoksen johtokunta on esittänyt 26.10.2017 hyväksyttä-
väksi matalalattiaisten nivelraitiovaunujen täyskorjauksen hankesuunni-
telman. Liikenneliikelaitoksen esityksessä esitetään yhteensä 42 vau-
nun täyskorjausta siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta 
on 10,5 milj. euroa.

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys on liitteenä 1 ja hankesuunni-
telma liitteenä 2.

Hankkeen sisällöstä

Vuoden 2017 alussa liikenneliikelaitos on yhteistyössä HSL:n kanssa 
todennut tarpeelliseksi siirtyä pienimuotoisemmasta vaunujen yleiskun-
non ja liikenneturvallisuuden takaavasta korjauksesta täysimittaisiin 
täyskorjauksiin. Liikenneliikelaitos on laatinut peruskorjauksen toteutta-
misesta 4.10.2017 päivätyn hankesuunnitelman. Nyt käsiteltävänä ole-
van hankesuunnitelman toteuttamisella varmistetaan, että väliosalla va-
rusteltujen nivelraitiovaunujen käyttöä voidaan jatkaa 2020-luvun lop-
pupuolelle, jolloin ne korvataan uudella kalustosarjalla.

Täyskorjaus sisältää mm. telien, korien ja ovien täyskorjauksen, sisus-
tuksen yleisilmeen parantamisen sekä erilaisten järjestelmien päivitystä 
tai uusimista.

Kustannukset ja aikataulu

Hankkeen kustannusarvio on yhteensä 10,5 miljoonaa euroa (0,25 milj. 
euroa/vaunu).

Poistot ovat noin 1,1 milj. euroa/vuosi. Vuosittainen vakuutusrahasto-
maksu on 0,1 %.

Liikenneliikelaitos rahoittaa hankkeen lainarahoituksella. Korkokulut 
ovat yhteensä noin 0,6 miljoonaa euroa (korkokanta 1 % ja laina-aika 
10 vuotta).

Liikenneliikelaitos laskuttaa raitiovaunujen peruskorjauksen poistot, ko-
rot ja vakuutusrahastomaksun Helsingin seudun liikenne -kuntayhty-
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mältä (HSL) operointikustannusten yhteydessä. Osa HSL:ltä laskutetta-
vista operointikustannuksista kiertyy vuosittain käytön mukaisesti kau-
pungin maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta.

HSL:n hallitus on 13.6.2017 hyväksynyt väliosalla varusteltujen nivelrai-
tiovaunujen korjausohjelman, joka kattaa uudet vuosina 2017-2019 teh-
tävät toimenpiteet. Korjausohjelman arvo on 8,7 milj. euroa. Liikennelii-
kelaitoksen johtokunnan esittämä täyskorjauksen hankesuunnitelma 
(10,5 milj. euroa) sisältää edellä mainitun korjausohjelman lisäksi vuo-
sien 2014-2016 aikana tehdyt täyskorjaukset (1,8 milj. euroa). Hanke-
suunnitelman mukaiset, vuosien 2017-2019 aikana tehtävät täyskor-
jaukset on mahdollista toteuttaa HSL:n hallituksen 13.6.2017 hyväksy-
män korjausohjelman lisärahoituksen (4,2 milj. euroa) ja vuonna 2010 
solmitun raitioliikenteen liikennöintisopimuksen perusteella peruskor-
jaukseen ja vaihto-osiin vielä vuoden 2017 alussa käytettävissä olevan 
määrärahan (4,5 milj. euroa) puitteissa. 

Raitiovaunujen täyskorjauksien toteuttamiseen on varauduttu kaupun-
ginvaltuuston 30.11.2016 hyväksymän vuoden 2017 talousarvion ja 
kaupunginvaltuuston 29.11.2017 hyväksymän vuoden 2018 talousar-
vioehdotuksen liitteinä olevissa liikenneliikelaitoksen 10-vuotisissa in-
vestointiohjelmissa.

Hanke toteutetaan loppuun vuosina 2018-2019.

Hankkeen arviointi

Hanke on taloudellisesti ja teknisesti perusteltu. Nykyistä MLNRV2-rai-
tiovaunukalustoa voidaan täyskorjauksen ansiosta hyödyntää vielä 
2020-luvun lopulle saakka. Täyskorjaus vähentää huollon tarvetta ja te-
hostaa kaluston käyttöä sekä tuo kustannussäästöjä kunnossapidossa. 
Täyskorjaus on taloudellisesti kannattavampi vaihtoehto kuin kokonaan 
uuden kaluston hankinta tässä vaiheessa.

HSL:n hallitus on 13.6.2017 osaltaan hyväksynyt metro- ja raitiovaunu-
kaluston kehittämisohjelmat, joiden yhtenä osana on väliosalla varus-
teltujen nivelraitiovaunujen täyskorjaus.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikenneliikelaitoksen esitys 26.10.2017
2 MLNRV2 täyskorjauksen_hankesuunnitelma_041017
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Liikenneliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.12.2017 § 1134

HEL 2017-011272 T 00 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä MLNRV2-nivelraitiovaunujen 
täyskorjauksen hankesuunnitelman siten, että raitiovaunuja täyskorja-
taan 42 kpl ja että täyskorjauksen kustannusarvio on 10,5 milj. euroa 
(alv 0).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 26.10.2017 § 68

HEL 2017-011272 T 00 01 04 00

Esitys

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallituk-
selle, että se esittäisi valtuustolle hyväksyttäväksi 42 matalalattiaisen 
nivelraitiovaunun täyskorjauksen hankesuunnitelman 10.500.000,00 
euron arvonlisäverottomaan enimmäishintaan.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Terhi Ruokolainen, projekti-insinööri, puhelin: 310 34799

terhi.ruokolainen(a)hel.fi
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§ 7
Kiinteistöjen vaihto Helsingin kaupungin ja Englantilaisen koulun 
säätiön kesken

HEL 2017-002530 T 10 01 01 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto

A

oikeutti kaupunkiympäristölautakunnan tekemään Englantilaisen koulun 
kanssa kiinteistövaihdon liitteenä 1 olevan vaihtokirjaluonnoksen mu-
kaisesti mm. seuraavin ehdoin: 

1

Helsingin kaupunki luovuttaa Englantilaisen koulun säätiölle 12 834 
m²:n suuruisen tontin ja sillä olevan kokonaisalaltaan 9 064 m²:n suu-
ruisen rakennuksen liittymineen osoitteesta Vanha viertotie 23, 00350 
Helsinki.

2

Englantilaisen koulun säätiö luovuttaa Helsingin kaupungille 2 048 m²:n 
suuruisen tontin ja sillä olevan kokonaisalaltaan 4 326 m²:n suuruisen 
rakennuksen liittymineen osoitteesta Mäntytie 14, 00270 Helsinki.

3

Englantilaisen koulun säätiö suorittaa kaupungille välirahaa 10 000 000 
euroa. 

Vaihto tehdään liitteenä 1 olevan vaihtokirjaluonnoksen mukaisin eh-
doin. 

B

oikeutti kaupunkiympäristölautakunnan tarvittaessa tekemään vähäisiä 
muutoksia vaihtokirjan ehtoihin.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Vaihtokirjaluonnos 16.3.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Englantilaisen koulun säätiö sr Esitysteksti

Liite 1
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kiinteistöjen vaihto

Esityksen mukaan kaupunki vaihtaa Englantilaisen koulun säätiön 
kanssa rakennettuja kiinteistöjä siten, että kaupunki vastaanottaa sää-
tiön nykyisen Meilahdessa sijaitsevan koulukiinteistön ja luovuttaa sää-
tiölle nyt Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käyttöön vuokraamansa 
Vanhan Viertotien kiinteistön.

Mäntytie 14

Englantilainen koulu toimii osoitteessa Mäntytie 14, 00270 Helsinki. 
Englantilaisen koulun säätiö on etsinyt koululle uusia tiloja ja neuvotte-
luja on käyty vuodesta 2010 alkaen. Koulun oppilasmäärät ovat kasva-
neet ja nykyiset tilat Mäntytiellä ovat käyneet ahtaiksi ja huonokuntoi-
siksi. Säätiön tarkoituksena on saada yhteiset tilat koko koululle: ala- ja 
yläkoululle, lukiolle ja esikoululle. Tällä hetkellä yläkoulu ja lukio toimi-
vat eri paikassa. 

Mäntytien rakennuksen peruskorjaus tulisi suunnitelmien mukaan kal-
liimmaksi kuin uuden rakentaminen. Lisärakentamista varten tontilla ei 
ole rakennusoikeutta tarpeeksi koulun tilatarpeisiin.

Vanha viertotie 23

Vanha viertotie 23 on vuokrattu Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle. 
Metropolia siirtää oman ilmoituksensa mukaan Vanhan viertotien toi-
minnat uudelle Myllypuroon syksyllä 2019 valmistuvalle kampukselle. 
Kaupungilla ei ole omaa käyttöä kiinteistölle sen jälkeen. Kaupunkiym-
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päristön toimiala ei näe estettä kohteen myymiselle Englantilaisen kou-
lun säätiölle.

Esittelijän perustelut

Omistusoikeus

Kiinteistönvaihdolla molemmat osapuolet saavat kokonaan omistuk-
seensa asemakaavan mukaiset tontit rakennuksineen välirahan mak-
sua vastaan.

Vanhan viertotien kiinteistön luovutushinta on yhteensä 13 300 000 eu-
roa. Mäntytien kiinteistön luovutushinta on yhteensä 3 300 000 euroa. 
Englantilaisen koulun säätiö maksaa kaupungille välirahaa 10 000 000 
euroa. 

Kiinteistöjen vaihdon ehtona on, että Englantilaisen koulun säätiön hal-
litus hyväksyy neuvotellun vaihtokaupan ja että kaupunki myöntää sää-
tiölle lyhennysohjelmallisen lainan.

Hallintaoikeus

Mäntytien kiinteistön hallinta jää Englantilaisen koulun säätiölle siihen 
saakka, kunnes Vanhan viertotien saneeraus on valmis ja säätiö on ot-
tanut sen käyttöönsä viimeistään 31.12.2021. Säätiö ei maksa kaupun-
gille vuokraa ajalta, jolloin Mäntytien kiinteistö on kaupungin omistuk-
sessa mutta säätiön hallinnassa.

Vuokrasopimuksen siirto

Kaupunki siirtää Metropolian kanssa tekemänsä Vanhan viertotien kiin-
teistön alkuperäisen vuokrasopimuksen säätiölle vaihtokirjan allekirjoi-
tushetkellä. 

Kiinteistöjen ylläpito

Mäntytie 14

Säätiö hoitaa ja ylläpitää omalla kustannuksellaan hallinnassaan ole-
vaa Mäntytien kiinteistöä hallinta-ajan päättymiseen saakka. Hoito- ja 
ylläpitovelvollisuus ei sisällä velvoitetta ryhtyä peruskorjaus- tai perus-
parannustoimenpiteisiin.

Vanha viertotie 23

Säätiö vastaa Vanhan viertotien kiinteistön muista hoito- ja ylläpitotoi-
menpiteistä (muista kuin korjauksista) sekä näihin liittyvistä kustannuk-
sista.
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Metropolian voimassa oleva vuokrasopimus siirretään vaihtokirjan alle-
kirjoituksella säätiölle. Jos kiinteistöä ei voida käyttää Metropolian 
vuokrausaikana vuokralaisen toimintaan terveys- ja turvallisuussyistä ja 
Metropolia esittää korjausvaatimuksia, on sovittu, että kaupunki korjaa 
kustannuksellaan tilat käyttökelpoiseen kuntoon.

Kaupunki neuvottelee säätiön valtuuttamana ja puolesta Metropolian ti-
lojen tyhjentämisestä ja vuokrasopimuksen päättämisestä. Kaupunki 
vastaa vuokrasopimuksen päättämisestä mahdollisesti aiheutuvista 
kustannuksista.

Käyttötarkoitussidonnaisuus

Säätiötä sitoo 15.12.1995 allekirjoitetun lahjakirjan ehto, jonka mukaan 
säätiö joutuu maksamaan kaupungille Mäntytien kiinteistön maksamat-
tomana olevan kauppahinnan, mikäli Mäntytien kiinteistö luovutetaan 
tai sillä olevaa rakennusta käytetään muuhun kuin koulutarkoitukseen.

Kaupunki vapauttaa säätiön lahjakirjan maksuvelvoitteesta kiinteistöjen 
omistuksen luovutushetkellä. Osapuolet ovat sopineet korvaavan vel-
voitteen perustamisesta Vanhan viertotien kiinteistöön.

Säätiön korvaava velvoite on sopimussakko 900 000 euroa sidottuna 
elinkustannusindeksiin. Sopimussakko erääntyy maksettavaksi, kun 
säätiö luovuttaa Vanhan viertotien kiinteistön omistus- ja hallintaoikeu-
den (ei koske nykyistä vuokralaista Metropolia) tai käyttää kiinteistöä 
muuhun kuin yllä määriteltyyn käyttötarkoitukseen eikä lopeta käyttötar-
koituksen vastaista toimintaa 30 päivän kuluessa saatuaan siitä kau-
pungilta kirjallisen huomautuksen.

Nyt sovittu uusi luovutus- ja käyttötarkoitussidonnaisuutta koskeva vel-
voite on voimassa niin kauan kuin säätiö omistaa Vanhan viertotien 
kiinteistön.

Koulu on käynnistänyt keskustelut kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan kanssa koulusopimuksen tekemiseksi koulun ja kaupungin välille. 
Koulusopimus on tarpeellinen, koska koulu on järjestelyn edellytyksenä 
myöhemmin v. 2020 hakemassa peruskorjauslainaa sopimuskouluihin 
sovellettavin ehdoin.

Verot

Osapuolet vastaavat luovuttamiensa kiinteistöjen kiinteistöveroista hal-
linta-ajoiltaan.

Kiinteistöjen luovutusrajoitukset
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Vanha viertotie 23:n kiinteistö on siirtynyt vuonna 1995 korvauksetta 
Suomen valtiolta Helsingin kaupungille edelleen käytettäväksi opetus-
tarkoituksiin. Luovutetut kiinteistöt ovat opetus- ja kulttuuritoimen rahoi-
tuksesta annetun lain siirtymäsäännösten johdosta ns. ikuisen luovu-
tusrajoituksen piirissä.

Kaupunki on hakenut opetus- ja kulttuuriministeriöltä lupaa luovutusra-
joitusten alaisten kiinteistön myyntihintojen käyttämiseen kampushank-
keen rakentamisen rahoittamiseen vähennettynä rakennuksiin myynti-
hetken ja vuonna 1995 tapahtuneen siirron välillä tehdyillä käypää ar-
voa korottavilla investoinneilla.

Tällaisten kaupungin kiinteistöihin tekemien investointien määrä on ul-
kopuolisen arvioitsijan 29.8.2016 tehdyn arvion mukaan Vanhan vierto-
tien osalta 0,94 milj. euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö teki 28.9.2017 päätöksen, jonka mukaan 
valtio ei tule määräämään palautettavaksi kaupan kohteena olevien 
valtion luovuttamien rakennusten suhteellisen osan osuutta valtiono-
suuskäytöstä pois jäävän omaisuuden käyvästä arvosta, mikäli lahjoi-
tusvarat ja niitä koskeva palautusvelvollisuus siirretään uuteen Myllypu-
ron kampushankkeeseen. Päätöksen mukaan valtionavustuksia vas-
taava suhteellinen osuus kiinteistöjen käyvästä arvosta pitää sijoittaa 
oman pääoman ehtoisesti kampuksesta huolehtivaan kiinteistöyhtiöön. 
Kyseinen summa tulee ottaa huomioon laskettaessa Metropolia Am-
mattikorkeakoulu Oy:ltä Myllypuron kampuksen tiloista perittävää pää-
omavuokraa.

Kiinteistöjen luovuttamista koskevaan puitesopimuksen kannalta ope-
tus- ja kulttuuriministeriön päätös tarkoittaa sitä, että se osuus 13,3 mil-
joonan euron kiinteästä kauppahinnasta, joka kohdistuu luovutusrajoi-
tuksen alaisiin kiinteistöihin, tulee sijoittaa vastikkeetta Kiinteistö Oy 
Myllypuron kampukseen vähennettynä kaupungin ko. kiinteistöihin te-
kemillä käypää arvoa korottavilla investoinneilla.

Luovutusrajoituksen piirissä olevan kiinteistön osuus kauppahinnasta 
on yhteensä 13,3 miljoonaa euroa ja kiinteistöihin kohdistuvat käypää 
arvoa korottavat kaupungin investoinnit on alustavasti arvioitu yhteensä 
0,94 miljoonan euron suuruiseksi. Näin ollen kaupungin tulee opetus- ja 
kulttuuriministeriön päätöksessä todettujen ehtojen täyttämiseksi sijoit-
taa kiinteistöjen kauppahinnasta Kiinteistö Oy Myllypuron kampukseen 
vastikkeetta alustavan arvion mukaan 12,36 miljoonaa euroa. 

Kiinteistönvaihdon talousarviovaikutteisuus sekä rahoittaminen

Kiinteistönvaihdosta kirjataan tuloja yhteensä 13 300 000 euroa. Tulot 
jakautuvat maanmyynnistä ja rakennuksesta saataviin tuloihin. Lisäksi 
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tuloista kirjataan tase arvon osuus investointitalouden maanmyynteihin 
ja rakennusten myynteihin. Pääosa tuloista kirjautuu käyttötalouden 
puolelle talousarviokohtaan Kaupunkirakenne.

Järjestelyssä saatava luovutushinnaltaan 3 300 000 euron suuruinen 
Mäntytien kiinteistö on menovaikutteinen. Järjestelyyn käytetään kau-
punkiympäristölautakunnan käyttöön osoitettua kiinteistöjen ostoon tar-
koitettua määrärahaa. 

Kiinteistönvaihdon toteuduttua kaupunginhallitus myöntää 12 360 000 
euroa vuoden 2018 talousarvion kohdasta 8 06 02 Arvopaperit, Muut 
kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi vastikkeettoman sijoituk-
sen maksamiseen Kiinteistö Oy Myllypuron Kampukselle. Määrärahan 
suuruus tarkentuu kaupunginhallituksen päätöksen yhteydessä.

Päätöksen mukaan valtionavustuksia vastaava suhteellinen osuus kiin-
teistöjen käyvästä arvosta pitää sijoittaa oman pääoman ehtoisesti 
kampuksesta huolehtivaan kiinteistöyhtiöön. Kyseinen summa tulee ot-
taa huomioon laskettaessa Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:ltä Myl-
lypuron kampuksen tiloista perittävää pääomavuokraa.

Järjestelyyn tarvittava lainarahoitus

Järjestelyn toteutumisen edellytyksenä on, että koulu saa kaupungilta 
Vanhan viertotien koulurakennuksen ostoon tarvittavaa välirahaa var-
ten 10 000 000 euron suuruisen hankintalainan. Lainaa varten tarvitta-
vat määrärahat sisältyvät vuoden 2018 talousarvion kohdalle 9 01 02 
02, muut koululainat.

Vanhan viertotien koulurakennuksen kunto edellyttää lisäksi, että ra-
kennuksen vapauduttua Metropolia Ammattikorkeakoulun käytöstä, 
Englantilainen koulu tarvitsee lainaa myös peruskorjausta varten. Kou-
lun arvioima lainatarve on 15 000 000 euroa, ja sitä vastaava määrära-
hatarve on huomioitu vuoden 2018 talousarviossa taloussuunnitelma-
vuodelle 2020. Kyseisen lainan koulu on ilmaissut tarvitsevansa sopi-
muskouluille luodun koululainajärjestelmän mukaisin lainaehdoin.

Lopuksi

Ottaen huomioon Vanha viertotie 23:n tulevan vapautumisen Metropo-
lia Ammattikoululta ja Englantilaisen koulun säätiön tarpeen uusille 
koulutiloille on perusteltua toteuttaa neuvoteltu kiinteistöjen vaihtokaup-
pa. Järjestelyssä molemmat osapuolet saavat etua, koulu saadessaan 
kohtuullisilla muutoksilla käyttökelpoisen hyvän koulurakennuksen ja 
kaupunki löytäessään uuden käyttäjän olemassa olevaan mutta tyhjäk-
si jäävään rakennukseensa. Samalla koulun nykyinen kiinteistö vapau-
tuu kehittämiskohteeksi.
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Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vaihtokirjaluonnos 16.3.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Englantilaisen koulun säätiö sr Esitysteksti

Liite 1
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.12.2017 § 1135

HEL 2017-002530 T 10 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan teke-
mään Englantilaisen koulun kanssa kiinteistövaihdon liitteenä 1 olevan 
vaihtokirjaluonnoksen mukaisesti mm. seuraavin ehdoin: 

1

Helsingin kaupunki luovuttaa Englantilaisen koulun säätiölle 12 834 
m²:n suuruisen tontin ja sillä olevan kokonaisalaltaan 9 064 m²:n suu-
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ruisen rakennuksen liittymineen osoitteesta Vanha viertotie 23, 00350 
Helsinki.

2

Englantilaisen koulun säätiö luovuttaa Helsingin kaupungille 2 048 m²:n 
suuruisen tontin ja sillä olevan kokonaisalaltaan 4 326 m²:n suuruisen 
rakennuksen liittymineen osoitteesta Mäntytie 14, 00270 Helsinki.

3

Englantilaisen koulun säätiö suorittaa kaupungille välirahaa 10 000 000 
euroa. 

Vaihto tehdään liitteenä 1 olevan vaihtokirjaluonnoksen mukaisin eh-
doin. 

B

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan tarvit-
taessa tekemään vähäisiä muutoksia vaihtokirjan ehtoihin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 23.03.2017 § 131

HEL 2017-002530 T 10 01 01 01

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Helsingin kaupun-
ki vaihtaa kiinteistöjä Englantilaisen koulun säätiön kanssa liitteenä nro 
1 olevan vaihtokirjaluonnoksen mukaisesti sekä seuraavin ehdoin: 

1
Helsingin kaupunki luovuttaa Englantilaisen koulun säätiölle 12 834 
m²:n suuruisen tontin ja sillä olevan kokonaisalaltaan 9 064 m²:n suu-
ruisen rakennuksen liittymineen osoitteesta Vanha viertotie 23, 00350 
Helsinki.

2
Englantilaisen koulun säätiö luovuttaa Helsingin kaupungille 2 048 m²:n 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2018 22 (361)
Kaupunginvaltuusto

Asia/7
17.01.2018

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

suuruisen tontin ja sillä olevan kokonaisalaltaan 4 326 m²:n suuruisen 
rakennuksen liittymineen osoitteesta Mäntytie 14, 00270 Helsinki.

3
Englantilaisen koulun säätiö suorittaa kaupungille välirahaa 10 000 000 
euroa. 

Muuten vaihto tehdään liitteenä nro 1 olevan vaihtokirjaluonnoksen mu-
kaisin ehdoin. 

Samalla kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakun-
nalla on tarvittaessa oikeus tehdä vähäisiä muutoksia vaihtokirjan eh-
toihin.

Samalla kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
ginhallitus osoittaa kiinteistölautakunnan käyttöön vaihtoa varten tarvit-
tavan 3,3 miljoonan euron suuruisen määrärahan.

Vaihto voidaan toteuttaa vasta, kun siihen on osoitettu tarvittavat mää-
rärahat.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Leena Suikkanen, myyntineuvottelija, puhelin: 310 34297

leena.suikkanen(a)hel.fi
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§ 8
Kruununhaan yläasteen koulun perusparannuksen hankesuunnitel-
ma

HEL 2017-010561 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksi 10.10.2017 päivätyn Kruununhaan yläas-
teen koulun perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hank-
keen enimmäislaajuus on 5 630 brm² ja että rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 14,8 miljoonaa euroa helmi-
kuun 2017 kustannustasossa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kruununhaan yläasteen koulun perusparannus, hankesuunnitelma 
10.10.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kruununhaan yläasteen kouluun osoitteessa Snellmaninkatu 18 on 
suunniteltu laaja tekninen ja toiminnallinen perusparannus, jossa ajan-
mukaistetaan tilat, uusitaan taloteknisiä järjestelmiä, korjataan ikkunat 
ja julkisivuja sekä uusitaan pihan pinnat ja toiminnot. Perusparannuk-
sessa parannetaan sisäilmaolosuhteita, energiataloutta, esteettömyyttä 
ja paloturvallisuutta. 

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Hanketta on esitelty ympä-
ristökeskukselle. Hankesuunnitelmaa laadittaessa on kuultu kaupunki-
suunnitteluviraston, rakennusvalvontaviraston, kaupunginmuseon ja 
pelastuslaitoksen edustajia.
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Hankesuunnitelma on liitteenä 1.

Esittelijän perustelut

Koulutilojen tarve

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mukaan Kruununhaan yläasteen 
koulun oppilaaksiottoalueen oppilasmäärän ennustetaan kasvavan noin 
90 oppilaalla lukuvuoteen 2025 - 2026 mennessä. Oman alueen oppi-
laiden lisäksi kouluun otetaan tällä hetkellä soveltuvuuskokeella oppilai-
ta musiikin ja tanssin painotettuun opetukseen.

Kruununhaan yläasteen koulurakennus

Kruununhaan yläasteen koulu on rakennettu vaiheittain. Punatiilinen 
koulurakennus Snellmaninkadun varteen valmistui vuonna 1899. Vuo-
den 1944 pommituksissa rakennus vaurioitui ja se korjattiin ja korotet-
tiin viisikerroksiseksi vuonna 1950. Samaan aikaan toteutettiin Siltavuo-
renpenkereen puolelle kolmikerroksinen laajennus, jossa on rapatut jul-
kisivut. Koulussa on tehty vuosikymmenten kuluessa toiminnan vaati-
mia muutoksia ja teknisiä parannuksia, laajimmin vuosina 1983-1984. 
Koko rakennuksen kattavaa perusparannusta ei ole tehty. Rakennus 
kokonaisuudessaan on laajan teknisen ja toiminnallisen perusparan-
nuksen tarpeessa. Oppilaiden wc-tilat ovat puutteelliset ja kulku niihin 
on ulkokautta. Keittiötilat ovat liian pienet ja oppilaiden ruuanjakelutilat 
ovat käytävällä. Tutkimusten mukaan rakennuksen välipohjissa on ra-
kennusjätettä ja muottilaudoituksia, joiden poistamista suositellaan. 
Myös laajennusosan alapohjan uusimista suositellaan. Julkisivujen tiili-
saumat, osa tiililaatoista, kattopellitykset sekä ikkunat ja parvekkeet 
vaativat korjaustoimenpiteitä. 

Tontilla on voimassa asemakaava vuodelta 1978. Sen mukaan tontti on 
opetus- ja sosiaalitoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta. 
Asemakaavassa rakennuksen Snellmaninkadun puoleista osaa koskee 
merkintä So, jonka mukaan rakennuksen kadunpuoleisiin julkisivuihin 
ja kattokorkeuksiin ei sallita muutoksia.

Hankkeen laajuus on 5630 brm².

Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelman mukaan rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä uusi-
taan pääosin ja ullakolle rakennetaan uudet ilmanvaihtokonehuonetilat. 
Rakennuksessa uusitaan osittain lämpö-, vesi- ja viemärijärjestelmät 
sekä sähköjärjestelmiä ja valaistusta. Vanhan osan puurakenteisia väli-
pohjia puretaan ja puhdistetaan orgaanisista täytteistä ja sen jälkeen 
osittain uusitaan, tarvittaessa niiden rakenteita vahvistetaan. Uuden 
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osan kellarin alapohjat uusitaan kosteusongelmien välttämiseksi. Ylä-
pohjat ja sisäänkäyntikatokset kunnostetaan. Ulkoseinien vauriokohdat 
ja saumat korjataan ja vaurioituneet tiililaatat uusitaan. Ikkunat kunnos-
tetaan ja osittain uusitaan. Ikkunoiden lämmöneristystä parannetaan 
vaihtamalla sisäpuitteeseen kaksilasinen umpiolasielementti. Peruspa-
rannus parantaa sisäilmaolosuhteita, energiataloutta, esteettömyyttä ja 
paloturvallisuutta.

Hankkeessa tehostetaan hallinto- ja oppilashuollon tiloja ja paranne-
taan niiden tavoitettavuutta. Ruokailutilojen sijainti muutetaan keskei-
semmäksi ja toteutetaan ajanmukaiset keittiötilat. Aine- ja yleisopetusti-
lojen järjestelyjä, kiintokalustusta, ja varustusta ajanmukaistetaan ja ti-
lojen monikäyttöisyyttä kehitetään. Opetustilojen ja käytävien akustiik-
kaa parannetaan. Oppilaiden wc-tiloja rakennetaan lisää todellisen op-
pilasmäärän vaatima määrä ja esteettömät wc-tilat lisätään. Pihan kal-
listuksia ja rakennekerroksia korjataan sekä sen toiminnallisuutta pa-
rannetaan.

Hankkeen kustannukset

Viitesuunnitelmista laaditun kustannusarvion mukaan hankkeen enim-
mäishinta on 14 800 000 euroa arvonlisäverottomana   eli 2 629 eu-
roa/brm². Kustannukset ovat helmikuun 2017 hintatasossa. 

Vuokravaikutus

Arvioitu enimmäisvuokra perusparannuksen jälkeen on 119 327 eu-
roa/kk (26,93 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokra 23,11 euroa/htm²/kk, 
ylläpitovuokra 3,82 euroa/htm²/kk). Arvioitu vuosivuokra on 1 431 924 
euroa. Vuokranmaksun perusteena on huoneistoala 4431 htm².

Vuokra-arvio on laskettu hankkeen enimmäishinnan perusteella, 30 
vuoden poistoajalla ja 3 % tuotto-odotuksella. Pääomavuokra tarkentuu 
toteutuneiden kustannusten mukaan ja ylläpitovuokra valmistumisajan-
kohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala maksaa väistötiloista rakentami-
sen ajan nykyisten tilojen vuokran suuruista vuokraa. Väistötiloista ai-
heutuva kustannus on otettu huomioon perusparannuksen jälkeen pe-
rittävässä vuokrassa tilahankkeiden käsittelyohjeen mukaisesti.

Koulun nykyinen vuokra on 60 097,41 euroa/kk (13,66 euroa/htm²/kk, 
josta pääomavuokra 10,58 euroa/htm²/kk, ylläpitovuokra  3,08 eu-
roa/htm²/kk), vuosivuokra 721 169 euroa. Vuokranmaksu perusteena 
on huoneistoala 4399 htm².

Väistötilat
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Koulun koko toiminta siirretään väistötiloihin perusparannuksen toteu-
tuksen ajaksi. Väistötiloiksi on suunniteltu paviljonkia Kaisaniemen 
puistossa sekä Helsingin yliopistokiinteistöt Oy:n tiloja osoitteessa Sil-
tavuorenpenger 5. 

Väistötilojen kustannusten arvioidaan olevan noin 2 400 000 euroa (alv. 
0 %). Väistötilojen kustannukset on otettu huomioon perusparannuksen 
jälkeen perittävän vuokran arviossa. Ne eivät sisälly hankesuunnitel-
massa esitettyihin rakentamiskustannuksiin.  Jatkosuunnittelun aikana 
selvitetään myös muita, edullisempia vaihtoehtoja koulun väistötiloiksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi 31.10.2017 puoltavan lausunnon 
Kruununhaan yläasteen perusparannusta koskevasta hankesuunnitel-
masta. Lautakunta totesi vielä, että erityistä huomiota tulee kiinnittää 
perusparannushankkeen kustannusseurannan, muun suunnittelun oh-
jauksen ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin ajalta, ja myös 
aikataulun pitävyydestä on huolehdittava.

Hankkeen rahoitus

Hanke sisältyy kaupunginvaltuuston 29.11.2017 hyväksymän vuoden 
2018 talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuo-
siksi 2018 - 2027 hankesuunnitelman mukaisena 14,8 miljoonan raken-
nuskustannuksena. 

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Tavoiteaikataulun mukaan rakentaminen alkaa joulukuussa 2018 ja työ 
valmistuu huhtikuussa 2020.   

Kaupunkiympäristön toimialan rakennuttaminen-palvelu vastaa hank-
keen toteuttamisesta. Rakennuksen ylläpidosta vastaa kaupunkiympä-
ristön toimialan ylläpitopalvelu.

Lopuksi

Ehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten 
alueiden jaoston esityksen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2018 27 (361)
Kaupunginvaltuusto

Asia/8
17.01.2018

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

1 Kruununhaan yläasteen koulun perusparannus, hankesuunnitelma 
10.10.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.12.2017 § 1107

HEL 2017-010561 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 10.10.2017 päivätyn Kruununhaan ylä-
asteen koulun perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hank-
keen enimmäislaajuus on 5630 brm² ja että rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 14,8 miljoonaa euroa helmi-
kuun 2017 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 02.11.2017 
§ 51

HEL 2017-010561 T 10 06 00

Snellmaninkatu 18, 00170 Helsinki

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
esittää kaupunginhallitukselle 10.10.2017 päivätyn Kruununhaan yläas-
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teen koulun hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 5630 brm² ja että rakentamiskustannusten enim-
mäishinta on arvonlisäverottomana 14 800 000 euroa helmikuun 2017 
kustannustasossa.

Päätös tehdään ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa 
puoltavan lausunnon hankesuunnitelmasta. 

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset 
alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odot-
tamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Tarja Lehto, projektinjohtaja, puhelin: 310 31822

tarja.lehto(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 31.10.2017 § 95

HEL 2017-010561 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle 10.10.2017 päivätystä Kruu-
nunhaan yläasteen perusparannusta koskevasta hankesuunnitelmasta 
puoltavan lausunnon ja lausui lisäksi seuraavaa: 

Hankesuunnitelma vastaa pääosin hyvin kasvatuksen ja koulutuksen 
toiminnallisia tavoitteita. Uuden OPS16-opetussuunnitelman painotuk-
set edellyttävät, että siirtymisen eri tilojen ja työskentelytapojen välillä 
tulee olla helppoa sekä oppijoille että opettajille. Oppimisen tilojen jous-
tavien yhdistämistapojen ratkaisuja tulee edelleen tutkia ja kehittää yh-
dessä käyttäjätoimialan kanssa. Ääneneristyksen ja -vaimennuksen 
huolellinen toteutus tulee varmistaa. Lisäksi tilojen suunnittelussa tulee 
jatkossakin ottaa huomioon tilojen monipuolinen käyttö, myös toisten 
toimialojen ja asukkaiden kanssa. 
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Koulun toimitilaturvallisuuteen liittyvät ratkaisut tulee sovittaa yhteen 
avoimen oppimisympäristön suunnittelutavoitteiden kanssa ja ratkaisu-
jen yksityiskohdat tulee sopia yhdessä käyttäjätoimialan edustajien 
kanssa.

Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman toteuttamiseksi 
tulee kalusteiden ja tietoteknisten ratkaisujen yksityiskohdat suunnitella 
kiinteässä yhteistyössä käyttäjätoimialan kanssa.

Kasvatuksen ja koulutuksen työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön han-
kesuunnitelmavaiheen viitesuunnitelmista 27.9.2017 antama lausunto 
on otettava huomioon jatkosuunnittelussa. Lausunto on liitteenä.

Väistötilaratkaisun suunnittelussa tulee erillisten toimipisteiden määrä 
pyrkiä rajoittamaan 2-3:een koulun joustavan toiminnan turvaamiseksi. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota peruspa-
rannushankkeen kustannusseurannan, muun suunnittelun ohjauksen ja 
laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin ajalta. Myös aikataulun pi-
tävyydestä on huolehdittava.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anne Salli-Suomalainen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86363

anne.salli-suomalainen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2018 30 (361)
Kaupunginvaltuusto

Asia/9
17.01.2018

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

§ 9
Vuokrausperusteet Sörnäisten asuntotontin lisärakentamisoikeudel-
le (Sörnäinen, 10250/2)

HEL 2017-013110 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto oikeutti kaupunkiympäristölautakunnan vuokraa-
maan Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) asuinker-
rostalojen (AK) korttelin nro 10250 tontin nro 2 asemakaavan muutok-
sen nro 12358 mukaisen lisärakennusoikeuden lautakunnan määrää-
mästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin (AK) 10250/2 lisärakennusoikeuden osalta vuosivuokra määrä-
tään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951=100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana 
sääntelemättömän vapaarahoitteisen vuokra-asuntotuotannon osalta 
49 euroa (nykyarvo 946 euroa/k-m², 9/2017, ind. 1931).

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

Vuokrausperusteet ovat voimassa vuoden 2019 loppuun. Kaupunkiym-
päristölautakunnalla on oikeus määrätä korkeammasta vuokrausperus-
teesta, mikäli se on ajan kulumisen tai muutoin vuokrausperusteiden 
käyvän arvon varmistamiseksi tarpeen. 

2

Tontista perittävää vanhaa maanvuokraa tullaan tarkistamaan 1.1.2033 
lukien silloin erikseen määriteltävien uusien vuokrausperusteiden ja 
käytäntöjen mukaisesti. 

3

Mainittu vuokra-aika 31.12.2075 saakka koskee koko tonttia 10250/2.

4

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien vuok-
rausehtoja ja kaupunkiympäristölautakunnan mahdollisesti päättämiä li-
säehtoja.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Asemakaava nro 12358

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunginvaltuusto on 16.3.2016 hyväksynyt Käenkuja 6:n täydennys-
rakentamista koskevan asemakaavan muutoksen nro 12358. Asema-
kaavan muutos on tullut lainvoimaiseksi 10.5.2016.

Kaavamuutoksen mukaiselle tontille 10250/2 on kaavoitettu lisäraken-
nusoikeutta 1 400 k-m². Lisärakennusoikeus mahdollistaa toisen piste-
talon rakentamisen tontille. Tontti 10250/2 on vuokrattu Kiinteistö Oy 
Auroranlinnalle 31.12.2032 saakka. 

Kaupunginvaltuustolle ehdotetaan, että lisärakennusoikeudelle vahvis-
tetaan vuokrausperusteet. 

Esittelijän perustelut

Sörnäisten Vilhonvuoren täydennysrakentamista koskevan asemakaa-
van muutoksen nro 12358 mukaiselle tontille 10250/2 sijoittuu muun 
ohella uusi asuinkerrostalon rakentamisen mahdollistava rakennusala. 
Tontti 10250/2 on vuokrattu pitkäaikaisesti Kiinteistö Oy Auroranlinnalle 
ja tontilla sijaitsee entuudestaan vuokralaisen omistama kahdeksanker-
roksinen kerrostalo. Tontille ei ole tarkoitus hakea tonttijakoa vaan uusi 
asuinrakennus on tarkoitus rakentaa vuokralaisen hallinnassa olevalle 
tontille 10250/2.

Asemakaava ja lisärakennusoikeus

Kaupunginvaltuusto on 16.3.2016 hyväksynyt Käenkuja 6:n täydennys-
rakentamista koskevan asemakaavan muutoksen nro 12358. Asema-
kaavan muutos on tullut lainvoimaiseksi 10.5.2016.

Kaavamuutoksen mukaiselle tontille 10250/2 on kaavoitettu lisäraken-
nusoikeutta 1 400 k-m². Lisärakennusoikeus mahdollistaa kahdeksan-
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kerroksisen pistetalon rakentamisen tontille. Kaavamääräysten mukaan 
tontin autopaikkojen lukumäärä tulee olla 13.

Tontti 10250/2 on vuokrattu pitkäaikaisesti Kiinteistö Oy Auroranlinnalle 
31.12.2032 asti voimassa olevalla maanvuokrasopimuksella. Po. tontil-
la sijaitsee entuudestaan kahdeksankerroksinen kerrostalo. Tonttijakoa 
ei ole tarkoitus hakea vaan lisärakennusoikeus tullaan toteuttamaan 
nykyisen vuokralaisen hallitsemalle tontille 10250/2. 

Ote asemakaavasta nro 12358 on liitteenä 1 ja sijaintikartta liitteenä 2.

Vuokrausperusteet

Lisärakennusoikeuden toteuttaminen edellyttää voimassaolevan maan-
vuokrasopimuksen nro 20666 muuttamista muun muassa vuokra-ajan 
ja vuokran osalta. Lisärakennusoikeuden rakentamista ei saa aloittaa 
tontilla 10250/2 ennen kuin maanvuokrasopimuksen muutos on allekir-
joitettu. Tämän vuoksi lisärakennusoikeudelle tulee määritellä vuok-
rausperusteet. 

Vuosivuokran määräämisen perusteeksi lisärakentamisoikeuden kerro-
salan osalta esitetään virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 
100” pistelukua 100 vastaavaa 49 euron suuruista kerrosneliömetrihin-
taa. 

Nykytasossa ehdotettu kerrosneliömetrihinta vastaa 946 euroa. Maan-
vuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on noin 3,78 eu-
roa/as-m²/kk. 

Hintaa määritettäessä on otettu huomioon ulkopuolisen asiantuntijan 
esittämä arvio Sörnäisten Vilhonvuoren alueen markkinahinnasta. 
Vuokraushintaa määritettäessä on alentavina tekijöinä otettu huomioon 
tontin vuokra-asuntokäyttövelvoite, hankkeen pieni koko sekä Käenku-
jan toisella puolella sijaitsevan kerrostalon näkymiä varjostava vaiku-
tus.

Vuokrausperusteet esitetään vahvistettavaksi 31.12.2075 saakka. Kau-
punginvaltuuston päätöksen (1.10.1980, asia nro 18) mukaisesti asun-
totontin vuosivuokra on 4 % tontin laskennallisesta hinnasta.

Vuokrausperusteet ovat voimassa edellyttäen, että uusi maanvuokra-
sopimus sovitaan alkamaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Kaupun-
kiympäristölautakunnalla on oikeus määrätä korkeammasta vuokraus-
perusteesta, mikäli se on ajan kulumisen tai muutoin vuokrausperustei-
den käyvän arvon varmistamiseksi tarpeen.
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Vuokrasopimukseen otetaan lisäksi ehto alkuperäisen maanvuokraso-
pimuksen maanvuokran tarkistamisesta 1.1.2033 eteenpäin silloin erik-
seen määriteltävien vuokrausperusteiden mukaisesti.

Lopuksi

Ehdotus vuokrausperusteiksi on kaupunkiympäristölautakunnan esityk-
sen mukainen lukuun ottamatta perusteiden voimassaoloa koskevalla 
vähäisellä täydennyksellä. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Asemakaava nro 12358

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.12.2017 § 1109

HEL 2017-013110 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan 
vuokraamaan Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) 
asuinkerrostalojen (AK) korttelin nro 10250 tontin nro 2 asemakaavan 
muutoksen nro 12358 mukaisen lisärakennusoikeuden lautakunnan 
määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin eh-
doin:

1
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Tontin (AK) 10250/2 lisärakennusoikeuden osalta vuosivuokra määrä-
tään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951=100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana 
sääntelemättömän vapaarahoitteisen vuokra-asuntotuotannon osalta 
49 euroa (nykyarvo 946 euroa/k-m², 9/2017, ind. 1931).

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

Vuokrausperusteet ovat voimassa vuoden 2019 loppuun. Kaupunkiym-
päristölautakunnalla on oikeus määrätä korkeammasta vuokrausperus-
teesta, mikäli se on ajan kulumisen tai muutoin vuokrausperusteiden 
käyvän arvon varmistamiseksi tarpeen. 

2

Tontista perittävää vanhaa maanvuokraa tullaan tarkistamaan 1.1.2033 
lukien silloin erikseen määriteltävien uusien vuokrausperusteiden ja 
käytäntöjen mukaisesti. 

3

Mainittu vuokra-aika 31.12.2075 saakka koskee koko tonttia 10250/2.

4

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien vuok-
rausehtoja ja kaupunkiympäristölautakunnan mahdollisesti päättämiä li-
säehtoja.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
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§ 10
Vuokrausperusteet kolmelle Länsisataman Jätkäsaaren asuinker-
rostalotontille ja Länsi-Herttoniemen erityisasumiseen osoitetulle 
tontille (tontit 20076/1-3 ja tontti 43122/2)

HEL 2017-012108 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

A

oikeutti kaupunkiympäristölautakunnan vuokraamaan Helsingin kau-
pungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) asemakaavan muutoksen 
nro 12270 alueelle sijoittuvat korttelin nro 20076 tontit nro 1, 2 ja 3 (AK) 
tai niistä vastaisuudessa muodostettavat tontit lautakunnan määrää-
mästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:  

1

Asuinkerrostalotonttien (AK) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana Hitas-asuntotuotannon, val-
tion korkotukeman vuokra-asuntotuotannon ja asumisoikeusasuntotuo-
tannon osalta 38 euroa. Laskennallinen k-m2 -hinta hintatasossa 
(9/2017, ind. 19,31) olisi tällöin noin 734 euroa (ns. alennettu Ara-hinta 
noin 587 euroa). 

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

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavista liike-, myymälä-, näyttely- 
tai muista vastaavista tiloista sekä mahdollisista toimisto- ja muista vas-
taavista tiloista peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien julkisten palvelutilojen 
(esim. päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoituksen mu-
kaisten tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen perusteena virallisen elin-
kustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 19 euroa. Laskennallinen kerrosneliömetrihinta 
hintatasossa (9/2017, ind. 19,31) olisi tällöin noin 367 euroa.

2

Alkuvuosialennuksen johdosta asuntotonttien maanvuokrasta peritään 
valtion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin 
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asuinrakennusoikeuden osuudesta 70 % ja vapaarahoitteisilta tonteilta 
vastaavin periaattein 80 % 31.12.2021 saakka.

Tämän jälkeen valtion tukeman asuntotuotannon osalta asuntotonttien 
vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien 
asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on mak-
samatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen raken-
tamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

3

Asuntotonttien rahoitus- ja/tai hallintamuodon muututtua esimerkiksi va-
rauspäätöksen tai kaavan muuttamisen johdosta po. tonttien osalta voi-
daan käyttää vuokran määräytymisen perusteena uutta rahoitus- ja/tai 
hallintamuotoa vastaavaa, siihen soveltuvaa edellä mainituille tonteille 
merkittyä hintaa.

4

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien vuok-
rausehtoja sekä kaupunkiympäristölautakunnan mahdollisesti päättä-
miä lisäehtoja. Hitas-kohteiden osalta noudatetaan lisäksi kaupungin-
valtuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä asuntojen hinta- ja laatu-
tason sääntelyä koskevia ehtoja.

B

oikeutti kaupunkiympäristölautakunnan vuokraamaan Helsingin kau-
pungin 43. kaupunginosan (Herttoniemi) asemakaavan muutoksen nro 
12220 mukaisen valtion tukemana (pitkä korkotuki) opiskelija-asunto-
tuotantona toteutettavan erityisasumisen korttelin nro 43122 tontin nro 
2 (AKS) 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin 43122/2 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 33 euroa. Laskennallinen kerrosneliömetrihinta 
hintatasossa (9/2017, ind. 19,31) olisi tällöin noin 637 euroa (ns. alen-
nettu Ara-hinta noin 510 euroa).

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

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavista liike-, myymälä-, näyttely- 
tai muista vastaavista tiloista sekä mahdollisista toimisto- ja muista vas-
taavista tiloista peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.
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Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien julkisten palvelutilojen (esim. 
päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoituksen mukaisten 
tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen perusteena virallisen elinkustan-
nusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosne-
liömetrihintana 17 euroa. Laskennallinen kerrosneliömetrihinta hintata-
sossa (9/2017, ind. 19,31) olisi tällöin noin 328 euroa.

2

Tontin vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennet-
tavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on 
maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen ra-
kentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea, 
pitkä korkotuki).

3

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien vuok-
rausehtoja sekä kaupunkiympäristölautakunnan mahdollisesti päättä-
miä lisäehtoja.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 kopio asemakaavan muutoksen nro 12270 kaavakartasta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Länsisataman Jätkäsaaren aluerakentamisprojektialueen rakentamisen 
arvioidaan kestävän aina 2020-luvun loppupuolelle saakka. Jätkäsaa-
reen kuuluville osa-alueille on laadittu tai laaditaan alueen kehittämistä 
ja rakentamista varten tarvittavat asemakaavojen muutokset. Vuok-
rausperuste-esityksen kohteena olevat tontit sijoittuvat Jätkäsaaren 
asemakaavan muutoksen nro 12270 mukaiselle alueelle (Saukonlaituri, 
Länsi). Tonttien rakentaminen on tarkoitus aloittaa tämän hetkisen tie-
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don mukaan vuosien 2017 ja 2018 vaihteessa, joten tonteille on nyt ai-
heellista vahvistaa vuokrausperusteet.

Vuokrausperusteiden määrittelyssä on huomioitu Jätkäsaaren alueelle 
aiemmin vahvistetut vuokrausperusteet (Kvsto 17.6.2015, 172 § ja Kvs-
to 29.3.2017, 173 §) ja tonttien sijainti. Tällä tavoin on pyritty yhdenmu-
kaiseen ja johdonmukaiseen hinnoitteluun.

Asuntotonttien laskennallinen k-m2 -hinta hintatasossa (9/2017, ind. 
19,31) olisi esitetyn mukaisesti noin 734 euroa (ns. alennettu ARA-hin-
ta noin 587 euroa). Asuntotonttien maanvuokran teoreettinen vaikutus 
asumiskustannuksiin olisi mainitussa hintatasossa noin 2,94 euroa/as-
m2/kk (ns. alennettu ARA-hinta huomioiden noin 2,35 euroa/as-m2/kk).

Mainituissa hinta-arvioissa ei ole huomioitu tonteille esitettävää ns. al-
kuvuosialennusta, joka olisi voimassa 31.12.2021 saakka. Alkuvuosia-
lennus alentaa ensi vaiheessa edellä mainittua hintaa valtion tukemien 
kohteiden osalta 30 % ja vapaarahoitteisten kohteiden osalta 20 % 
31.12.2021 saakka.  

Samassa yhteydessä esitetään vuokrausperusteiden määräämistä yk-
sittäiselle Herttoniemessä, Länsi-Herttoniemen osa-alueella sijaitseval-
le erityisasumisen tontille (AKS) 43122/2, jolle toteutetaan valtion tuke-
mia opiskelija-asuntoja. Tontti kuuluu laajempaan alueeseen, jossa alu-
een käyttötarkoitus muutetaan asumiseen. AKS-tontti on aiemmin ollut 
huoltoasemakäytössä.

Laskennallinen k-m2 -hinta hintatasossa (9/2017, ind. 19,31) olisi esite-
tyn vuokrausperusteen mukaisesti tontille 43122/2 noin 637 euroa ja 
ARA-alennus huomioiden noin 510 euroa. Hinnoittelu vastaa viereisiä 
tontteja koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen 11.10.2017 (374 §) 
mukaisia perusteita.

Laskennallinen vaikutus asumiskustannuksiin ilman ARA-alennusta oli-
si noin 2,5 euroa ja ARA-alennus huomioiden noin 2 euroa.

Esittelijän perustelut

Länsisataman Jätkäsaaren rakentamisesta

Länsisataman Jätkäsaaren rakentamisen on arvioitu kestävän aina 
2020-luvun loppupuolelle saakka. Jätkäsaareen kuuluville osa-alueille 
on laadittu tai laaditaan alueen kehittämistä ja rakentamista varten tar-
vittavat asemakaavojen muutokset. Vuokrausperuste-esityksen kohtee-
na olevat tontit sijoittuvat Jätkäsaaren asemakaavan muutoksen nro 
12270 mukaiselle alueelle (Saukonlaituri, Länsi). Tonttien rakentami-
nen on tarkoitus aloittaa tämän hetkisen tiedon mukaan vielä vuoden 
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2017 loppupuolella, joten tonteille on nyt aiheellista vahvistaa vuok-
rausperusteet.

Varauspäätökset

Kaupunginhallitus päätti 23.11.2015 (1 141 §) varata Länsisataman 
Jätkäsaaren asuinkerrostalotontin 20076/2 asuntotuotantotoimistolle 
välimuodon asuntotuotantoa varten 31.12.2017 saakka. Asuntotuotan-
totoimiston ilmoituksen mukaan tontille toteutetaan vapaarahoitteisia 
omistusasuntoja Hitas I -ehdoin. Niin ikään kaupunginhallitus päätti 
23.11.2015 (1 141 §) varata Länsisataman Jätkäsaaren asuinkerrosta-
lotontin 20076/3 asuntotuotantotoimistolle valtion korkotukemien vuok-
ra-asuntojen suunnittelua varten 31.12.2017 saakka.

Kaupunginhallitus päätti edelleen 28.11.2016 (1 081 §) varata Länsisa-
taman Jätkäsaaren asuinkerrostalotontin 20076/1 asuntotuotantotoi-
mistolle vapaarahoitteisten Hitas I -omistusasuntojen suunnittelua var-
ten 31.12.2018 saakka.  

Vuokrausperuste-esityksen kohteena olevien tonttien yhteenlaskettu 
asuinrakennusoikeus on 11 900 k-m2, josta välimuodon asuntotuotan-
non (Hitas) osuus on yhteensä 8 150 k-m2 ja valtion korkotukeman 
vuokra-asuntotuotannon osuus yhteensä 3 750 k-m2.

Asemakaavatiedot

Länsisataman Jätkäsaaren asemakaavan muutos nro 12270 (Saukon-
laituri, Länsi) on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.11.2014 ja se on 
tullut voimaan 16.1.2015. Asemakaavan käsittämälle alueelle rakenne-
taan asuntoja yhteensä noin 132 000 k-m2 sekä 5 kpl autopaikkatontte-
ja. Lisäksi kaava-alueelle rakennetaan toimitila- ja palvelutoimintaa pal-
velevia rakennuksia yhteensä 910 k-m2. 

Kopio asemakaavan muutoksen nro 12270 kaavakartasta on esityslis-
tan liitteenä 1.

Tonttien tiedot

Asuinkerrostalotontin (AK) 20076/1 rakennusoikeus on yhteensä 4 700 
k-m2, josta vähintään 350 k-m2 on toteutettava nk. kivijalkaliiketiloina. 
Tontin 20076/1 pinta-ala on 1 980 m² ja osoite Kuubankatu. Tontti on 
merkitty kiinteistörekisteriin 20.4.2017.

Asuinkerrostalotontin (AK) 20076/2 rakennusoikeus on yhteensä 4 200 
k-m2, josta vähintään 400 k-m2 on toteutettava nk. kivijalkaliiketiloina. 
Tontin 20076/2 pinta-ala on 1 721 m² ja osoite Atlantinkatu. Tontti on 
merkitty kiinteistörekisteriin 20.4.2017.
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Asuinkerrostalotontin (AK) 20076/3 rakennusoikeus on yhteensä 4 100 
k-m2, josta vähintään 350 k-m2 on toteutettava nk. kivijalkaliiketiloina. 
Tontin 20076/3 pinta-ala on 2 016 m2 ja osoite Atlantinkatu. Tontti on 
merkitty kiinteistörekisteriin 20.4.2017.

Maaperätiedot

Kaupungin tietojen mukaan maaperä asemakaavan muutoksen nro 
12270 alueelle sijoittuvilla ja vuokrausperuste-esityksen kohteena ole-
villa tonteilla on pilaantunut aiemmin harjoitetun toiminnan ja vanhojen 
täyttöjen vuoksi. Tonttien pilaantunut maaperä kunnostetaan rakenta-
misen yhteydessä. Rakennuttaja vastaa puhdistamiseen liittyvistä 
maanrakennustoimenpiteistä, kuten kaivusta ja kuljetuksesta, ympäris-
töviranomaisen päätöksen ja kaupungin (maaomaisuusyksikön) ohjei-
den mukaisesti. Kaupunki korvaa rakennuttajalle maaperän puhdista-
misesta aiheutuneet tavanomaisiin maanrakennuskustannuksiin näh-
den ylimääräiset kulut. Maaomaisuusyksikkö vastaa puhdistamisen 
suunnittelusta, tutkimuksista, valvonnasta ja mahdollisesta jälkitarkkai-
lusta.

Vertailutiedot ja ehdotetut vuokrausperusteet

Vuokrausperusteiden määrittelyssä on huomioitu Jätkäsaareen lähialu-
eelle aiemmin vahvistetut vuokrausperusteet ja tonttien sijainti. Tällä ta-
voin on pyritty yhdenmukaiseen ja johdonmukaiseen hinnoitteluun. 

Vertailutietona todetaan ensinnäkin, että kaupunginvaltuusto päätti 
17.6.2015 (172 §) oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan 20. 
kaupunginosan (Länsisatama) asemakaavan muutokseen nro 12020 
merkityt erityisasumisen (AKS) tontit 20071/1-2 tai niistä muodostetta-
vat tontit muun ohella seuraavasti:

- Tonttien (AKS) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
asuinkerrosneliömetrihintana Hitas-asuntojen, valtion korkotukemien 
vuokra-asuntojen ja asumisoikeusasuntojen osalta 37 euroa.

- Tonteille mahdollisesti toteutettavista liike-, myymälä-, näyttely- tai 
muista vastaavista tiloista sekä mahdollisista toimisto- ja muista vas-
taavista tiloista peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.

- Tonttien vuosivuokrista peritään 80 % siltä ajalta, jona tonteille raken-
nettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa 
on maksamatta tai jona valtio maksaa tonteille rakennettavien asunto-
jen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korko-
tukea).
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- Alkuvuosialennuksen johdosta asuntotonttien maanvuokrista peritään 
valtion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin 
asuinrakennusoikeuden osuudesta 70 % ja vapaarahoitteisilta tonteilta 
vastaavin periaattein 80 % 31.12.2020 saakka.

Vertailutietona todetaan toiseksi, että kaupunginvaltuusto päätti 
29.3.2017 (173 §) oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan 20. 
kaupunginosan (Länsisatama) asemakaavan muutokseen nro 12270 
merkityn ohjeellisen asuntotontin (AK) 20070/2, asemakaavan muutok-
seen nro 12331 merkityt ohjeelliset asuntotontit (AK) 20828/2-3 ja ase-
makaavan muutoksen nro 12331 alueelle sijoittuvan asuntotontin (AK) 
20828/7 tai edellä mainituista tonteista vastaisuudessa muodostettavat 
tontit muun ohella seuraavasti:

- Tonttien (AK) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
asuinkerrosneliömetrihintana Hitas- asuntotuotannon, valtion korkotu-
keman vuokra-asuntotuotannon ja asumisoikeusasuntotuotannon osal-
ta 38 euroa.

- Tonteille mahdollisesti toteutettavista liike-, myymälä-, näyttely- tai 
muista vastaavista tiloista sekä mahdollisista toimisto- ja muista vas-
taavista tiloista peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.

- Tonttien vuosivuokrista peritään 80 % siltä ajalta, jona tonteille raken-
nettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa 
on maksamatta tai jona valtio maksaa tonteille rakennettavien asunto-
jen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korko-
tukea).

- Alkuvuosialennuksen johdosta asuntotonttien maanvuokrista peritään 
valtion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin 
asuinrakennusoikeuden osuudesta 70 % ja vapaarahoitteisilta tonteilta 
vastaavin periaattein 80 % 31.12.2021 saakka.

Kaupunginvaltuuston vuokrausperustepäätöksen 17.6.2015 (172 §) 
mukaiset tontit sijoittuvat asemakaavan muutoksen nro 12020 tarkoitta-
malle kaava-alueelle (Saukonlaituri, Itä). Näiden tonttien rakentaminen 
on alkanut vuosien 2015-2016 aikana ja hankkeet ovat valmistumassa 
tai jo valmistuneet. Kaupunginvaltuuston vuokrausperustepäätöksen 
29.3.2017 (173 §) mukaiset tontit puolestaan sijoittuvat Jätkäsaaren 
uusimmille asemakaava-alueille (nro 12331, Atlantinkaari ja nro 12270, 
Saukonlaituri, Länsi). Näiden tonttien rakentaminen on tarkoitus aloittaa 
suurin piirtein vuosien 2017-2018 vaihteessa.

Vuokrausperuste-esityksen kohteena olevat korttelin 20076 tontit 1-3 
sijoittuvat asemakaavan muutoksen nro 12270 (Saukonlaituri, Länsi) 
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alueelle vertailun kohteena olevien tonttien välittömään läheisyyteen 
niiden etelä- ja/tai länsipuolelle. Esityksen kohteena olevien tonttien si-
jainti ei siten olennaisesti eroa etenkään viimeisimmän kaupunginval-
tuuston vuokrausperustepäätöksen (29.3.2017, 173 §) tarkoittamien 
tonttien sijainnista. Näin tonttien asuinrakennusoikeuden arvoa voidaan 
pitää suurin piirtein samanarvoisena kuin edellä mainitun valtuuston 
päätöksen tarkoittamien tonttien. Jätkäsaaren yleisessä kehittymisessä 
ja alueen rakentumisessa ei muutoinkaan ole runsaassa puolessa vuo-
dessa tapahtunut mitään erityistä huomioon otettavaa, joten viime mai-
nitun vuokrausperustepäätöksen mukaista hinnoittelua voidaan sovel-
taa tässäkin.

Tonttien vuokrien esitetään näin määräytyvän seuraavasti:

Esityksessä mainittujen asuinkerrostalotonttien (AK) vuosivuokra voitai-
siin määrätä pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”loka-
kuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihin-
tana Hitas-asuntotuotannon, valtion korkotukeman vuokra-asuntotuo-
tannon ja asumisoikeusasuntotuotannon osalta 38 euroa.

Valtion tukemaan asuntotuotantoon toteutettavien tonttien hinnasta on 
neuvoteltu ARA:n kanssa ja ARA pitää esitettyjä hintoja sen ohjeistus-
ten mukaisina ja hyväksyttävinä. Tonttien vuosivuokrista peritään 80 % 
siltä ajalta, jona tonteille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen 
myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa 
tonteille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan pe-
rusteella korkohyvitystä (korkotukea).

Ensi vaiheessa valtion tukemaan tuotantoon toteutettaville asuntoton-
teille tai mainittua tuotantoa vastaavalle tontin asuntorakennusoikeuden 
osuudelle esitetään myönnettäväksi alkuperäisestä vuokrasta 30 % al-
kuvuosialennus ja vapaarahoitteisille kohteille 20 % alkuvuosialennus 
31.12.2021 saakka. Alkuvuosialennus esitetään myönnettäväksi alueen 
rakentamisesta johtuvan keskeneräisyyden perusteella. Tämän johdos-
ta maanvuokrasta perittäisiin valtion tukemilta tonteilta 70 % ja vapaa-
rahoitteisilta tonteilta 80 % 31.12.2021 saakka.

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien liike-, myymälä-, näyttely- 
tai muiden vastaavien tilojen osalta sekä mahdollisesti toteutettavien 
toimisto- ja muiden vastaavien tilojen osalta esitetään perittäväksi 
asuntokerrosalaa vastaavaa maanvuokraa.

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien julkisten palvelutilojen 
(esim. päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoituksen mu-
kaisten tilojen vuosivuokra voitaisiin määrätä pitäen perusteena viralli-
sen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vas-
taavana kerrosneliömetrihintana 19 euroa. Ehdotettu vuokra vastaa 
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yleisten rakennusten tonteilta keskimäärin perittyä vuokratasoa, joka on 
noin puolet vastaavasta asuntotontista peritystä vuokrasta.

Jos tonttien rahoitus- ja/tai hallintamuoto muuttuessa esimerkiksi va-
rauspäätöksen tai kaavan muuttamisen johdosta, niiden vuokran mää-
räytymisen perusteena voidaan käyttää muuttunutta rahoitus- ja/tai hal-
lintamuotoa vastaavaa hinnoitteluperustetta. 

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta maanvuokraa ei perit-
täisi.

Yleistä

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaan asun-
totontin vuosivuokra on 4 % ja muiden tonttien 5 % tontin laskennalli-
sesta hinnasta, mikä määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen 
mukaisesti. 

Valtion korkotukemien kohteiden maanvuokrasta esitetään perittäväksi 
normaali 80 % vapaarahoitteisten kohteiden maanvuokrasta siltä ajalta, 
jona valtio maksaa tonteille rakennettavien asuntojen rakentamiseen 
myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea). 

Asuntotonttien laskennallinen kerrosneliömetrihinta hintatasossa 
(9/2017, ind. 19,31) olisi esitetyn mukaisesti noin 734 euroa (ns. alen-
nettu ARA-hinta noin 587 euroa). Asuntotonttien maanvuokran teoreet-
tinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi mainitussa hintatasossa noin 
2,94 euroa/as-m2/kk (ns. alennettu ARA-hinta huomioiden noin 2,35 
euroa/as-m2/kk).

Mainituissa hinta-arvioissa ei ole huomioitu tonteille edellä esitettyä ns. 
alkuvuosialennusta, joka olisi voimassa 31.12.2021 saakka. Alkuvuo-
sialennus alentaa ensi vaiheessa edellä mainittua hintaa valtion tuke-
mien kohteiden osalta 30 % ja vapaarahoitteisten kohteiden osalta 20 
% 31.12.2021 saakka.

Vuokra-aika

Kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2015 (172 §) oikeuttaa kiinteistölauta-
kunnan vuokraamaan 20. kaupunginosan (Länsisatama) asemakaavan 
muutoksen nro 12020 mukaiset ja po. päätöksessä mainitut tontit tai 
niistä muodostettavat tontit lautakunnan määräämästä ajankohdasta al-
kaen 31.12.2075 saakka.

Jätkäsaaren alueelle viimeksi tänä vuonna vahvistetuissa vuokrauspe-
rusteissa on sovellettu vuoden 2080 lopussa päättyvää vuokra-aikaa, 
mikä merkitsee noin 60 vuoden vuokra-aikaa. Näin voidaan menetellä 
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tässäkin tapauksessa, joten vuokra-ajan loppumisajaksi esitetään 2080 
loppua.  

Länsi-Herttoniemen AKS-tontti

Jätkäsaaren tonttien vuokrausperusteiden määräämistä koskevan esi-
tyksen lisäksi esitetään vuokrausperusteiden määräämistä yksittäiselle 
Herttoniemessä, Länsi-Herttoniemen osa-alueella sijaitsevalle erityisa-
sumisen tontille (AKS) 43122/2.

Tonttia koskee kaupunginvaltuuston 10.9.2014 hyväksymä ja 
24.10.2014 lainvoimaiseksi tullut asemakaavan muutos nro 12220. Sen 
mukaan tontti 43122/2 kuuluu erityisasumisen korttelialueeseen (AKS). 
Tontin rakennusoikeus on 4 500 k-m2. Tontti on merkitty kiinteistörekis-
teriin 7.7.2017.

Kaupunginhallitus on 23.11.2015 (1141 §) varannut tontin 43122/2 Hel-
singin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:lle valtion tukemien (pitkä kor-
kotuki) opiskelija-asuntojen suunnittelua varten. Tontille toteutetaan 
asuntoja varauspäätöksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto on 11.10.2017 (374 §) oikeuttanut kaupunkiympä-
ristölautakunnan vuokraamaan samaan kaava-alueeseen kuuluvat Hi-
tas-omistusasuntotuotantona tai valtion tukemana (pitkä korkotuki) asu-
misoikeusasunto- tai vuokra-asuntotuotantona toteutettavat asuntoton-
tit 43123/4-6 pitäen perusteena elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 
100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 33 euroa. 

Myös nyt kyseessä olevan tontin vuokrausperuste on syytä määritellä 
samalla tavalla, sillä kyseessä ei ole ajan kulumiseen tai tonttien omi-
naisuuksiin liittyvää hinnoitteluun vaikuttavaa eroa. Todettakoon, että 
aiemmin huoltoasemakäytössä olleen AKS-tontin 43122/2 alueen maa-
perä on puhdistettu.

Tontin vuosivuokrasta perittäisiin korkotukiaikana 80 % (ns. ARA-alen-
nus). 

Laskennallinen kerrosneliömetrihinta hintatasossa (9/2017, ind. 19,31) 
olisi esitetyn mukaisesti noin 637 euroa ja ARA-alennus huomioiden 
510 euroa. Hinnoittelu ei ylitä ARA:n hyväksymää korkeinta hintaa tällä 
alueella.

Laskennallinen vaikutus asumiskustannuksiin ilman ARA-alennusta oli-
si noin 2,5 euroa ja ARA-alennus huomioiden noin 2 euroa.

Tontille toteutettavien muiden mahdollisten pääkäyttötarkoituksien mu-
kaisista tiloista perittäisiin asuintiloja vastaavaa vuokraa, kuten edellä 
Jätkäsaaren tonttien osalta on esitetty. Poikkeuksena tästä julkisten 
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palvelutilojen (esim. päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötar-
koituksen mukaisten tilojen osalta vuokra määräytyisi 17 euron kerros-
neliömetrihinnan mukaisesti, mikä on puolet asuintilan kerrosneliömetri-
hinnasta vastaten Jätkäsaaren hinnoittelua ja vakiintunutta käytäntöä.

Vakiintuneen käytännön mukaisesti asemakaavaan merkityn kerrosa-
lan lisäksi rakennettavien asuntojen ulkopuolisten asuntoja palvelevien 
tilojen osalta maanvuokraa ei perittäisi.

Vuokra-aika esitetään määrättäväksi 31.12.2080 saakka. Myös vierei-
set tontit 43123/4-6 vuokrataan 31.12.2080 saakka. Vuokra-aika olisi 
siten vakiintuneen käytännön mukaisesti noin 60 vuotta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 kopio asemakaavan muutoksen nro 12270 kaavakartasta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.12.2017 § 1108

HEL 2017-012108 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan vuokraa-
maan Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) asema-
kaavan muutoksen nro 12270 alueelle sijoittuvat korttelin nro 20076 
tontit nro 1, 2 ja 3 (AK) tai niistä vastaisuudessa muodostettavat tontit 
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lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka 
seuraavin ehdoin:  

1

Asuinkerrostalotonttien (AK) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana Hitas-asuntotuotannon, val-
tion korkotukeman vuokra-asuntotuotannon ja asumisoikeusasuntotuo-
tannon osalta 38 euroa. Laskennallinen k-m2 -hinta hintatasossa 
(9/2017, ind. 19,31) olisi tällöin noin 734 euroa (ns. alennettu Ara-hinta 
noin 587 euroa). 

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

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavista liike-, myymälä-, näyttely- 
tai muista vastaavista tiloista sekä mahdollisista toimisto- ja muista vas-
taavista tiloista peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien julkisten palvelutilojen 
(esim. päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoituksen mu-
kaisten tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen perusteena virallisen elin-
kustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 19 euroa. Laskennallinen kerrosneliömetrihinta 
hintatasossa (9/2017, ind. 19,31) olisi tällöin noin 367 euroa.

2

Alkuvuosialennuksen johdosta asuntotonttien maanvuokrasta peritään 
valtion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin 
asuinrakennusoikeuden osuudesta 70 % ja vapaarahoitteisilta tonteilta 
vastaavin periaattein 80 % 31.12.2021 saakka.

Tämän jälkeen valtion tukeman asuntotuotannon osalta asuntotonttien 
vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien 
asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on mak-
samatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen raken-
tamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

3

Asuntotonttien rahoitus- ja/tai hallintamuodon muututtua esimerkiksi va-
rauspäätöksen tai kaavan muuttamisen johdosta po. tonttien osalta voi-
daan käyttää vuokran määräytymisen perusteena uutta rahoitus- ja/tai 
hallintamuotoa vastaavaa, siihen soveltuvaa edellä mainituille tonteille 
merkittyä hintaa.
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4

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien vuok-
rausehtoja sekä kaupunkiympäristölautakunnan mahdollisesti päättä-
miä lisäehtoja. Hitas-kohteiden osalta noudatetaan lisäksi kaupungin-
valtuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä asuntojen hinta- ja laatu-
tason sääntelyä koskevia ehtoja.

B

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan vuokraa-
maan Helsingin kaupungin 43. kaupunginosan (Herttoniemi) asema-
kaavan muutoksen nro 12220 mukaisen valtion tukemana (pitkä korko-
tuki) opiskelija-asuntotuotantona toteutettavan erityisasumisen korttelin 
nro 43122 tontin nro 2 (AKS) 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin 43122/2 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 33 euroa. Laskennallinen kerrosneliömetrihinta 
hintatasossa (9/2017, ind. 19,31) olisi tällöin noin 637 euroa (ns. alen-
nettu Ara-hinta noin 510 euroa).

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

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavista liike-, myymälä-, näyttely- 
tai muista vastaavista tiloista sekä mahdollisista toimisto- ja muista vas-
taavista tiloista peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien julkisten palvelutilojen (esim. 
päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoituksen mukaisten 
tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen perusteena virallisen elinkustan-
nusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosne-
liömetrihintana 17 euroa. Laskennallinen kerrosneliömetrihinta hintata-
sossa (9/2017, ind. 19,31) olisi tällöin noin 328 euroa.

2

Tontin vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennet-
tavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on 
maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen ra-
kentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea, 
pitkä korkotuki).

3
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Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien vuok-
rausehtoja sekä kaupunkiympäristölautakunnan mahdollisesti päättä-
miä lisäehtoja.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 21.11.2017 § 238

HEL 2017-012108 T 10 01 01 02

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
kiympäristölautakunta oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 
20. kaupunginosan (Länsisatama) asemakaavan muutoksen nro 12270 
alueelle sijoittuvat asuntotontit (AK) 20076/1-3 tai niistä vastaisuudessa 
muodostettavat tontit lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 
31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:  

1       

Asuinkerrostalotonttien (AK) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana Hitas-asuntotuotannon, val-
tion korkotukeman vuokra-asuntotuotannon ja asumisoikeusasuntotuo-
tannon osalta 38 euroa. Laskennallinen k-m2 -hinta hintatasossa 
(9/2017, ind. 19,31) olisi tällöin noin 734 euroa (ns. alennettu Ara-hinta 
noin 587 euroa). 

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

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavista liike-, myymälä-, näyttely- 
tai muista vastaavista tiloista sekä mahdollisista toimisto- ja muista vas-
taavista tiloista peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien julkisten palvelutilojen 
(esim. päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoituksen mu-
kaisten tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen perusteena virallisen elin-
kustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
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kerrosneliömetrihintana 19 euroa. Laskennallinen k-m2 -hinta hintata-
sossa (9/2017, ind. 19,31) olisi tällöin noin 367 euroa.

2       

Alkuvuosialennuksen johdosta asuntotonttien maanvuokrasta peritään 
valtion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin 
asuinrakennusoikeuden osuudesta 70 % ja vapaarahoitteisilta tonteilta 
vastaavin periaattein 80 % 31.12.2021 saakka.

Tämän jälkeen valtion tukeman asuntotuotannon osalta asuntotonttien 
vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien 
asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on mak-
samatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen raken-
tamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

3       

Asuntotonttien rahoitus- ja/tai hallintamuodon muututtua esimerkiksi va-
rauspäätöksen tai kaavan muuttamisen johdosta po. tonttien osalta voi-
daan käyttää vuokran määräytymisen perusteena uutta rahoitus- ja/tai 
hallintamuotoa vastaavaa, siihen soveltuvaa edellä mainituille tonteille 
merkittyä hintaa.

4       

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien vuok-
rausehtoja sekä kaupunkiympäristölautakunnan mahdollisesti päättä-
miä lisäehtoja. Hitas-kohteiden osalta noudatetaan lisäksi kaupungin-
valtuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä asuntojen hinta- ja laatu-
tason sääntelyä koskevia ehtoja.

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
kiympäristölautakunta oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 
43. kaupunginosan (Herttoniemi) asemakaavan muutoksen nro 12220 
mukainen valtion tukemana (pitkä korkotuki) opiskelija-asuntotuotanto-
na toteutettava erityisasuminen tontti (AKS) 43122/2 31.12.2080 saak-
ka seuraavin ehdoin:

1

Tontin 43122/2 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 33 euroa. Laskennallinen k-m2 -hinta hintata-
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sossa (9/2017, ind. 19,31) olisi tällöin noin 637 euroa (ns. alennettu 
Ara-hinta noin 510 euroa).

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

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavista liike-, myymälä-, näyttely- 
tai muista vastaavista tiloista sekä mahdollisista toimisto- ja muista vas-
taavista tiloista peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien julkisten palvelutilojen (esim. 
päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoituksen mukaisten 
tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen perusteena virallisen elinkustan-
nusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosne-
liömetrihintana 17 euroa. Laskennallinen k-m2 -hinta hintatasossa 
(9/2017, ind. 19,31) olisi tällöin noin 328 euroa.

2

Tontin vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennet-
tavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on 
maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen ra-
kentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea, 
pitkä korkotuki).

3

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien vuok-
rausehtoja sekä kaupunkiympäristölautakunnan mahdollisesti päättä-
miä lisäehtoja.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36438

kristian.berlin(a)hel.fi
Katarina Nordberg, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 31800

katarina.nordberg(a)hel.fi
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§ 11
Hernesaaren osayleiskaava nro 12385

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksi 20. kaupunginosan (Länsisatama) Herne-
saaren osa-alueen ja 53. kaupunginosan (Ulkosaaret) Länsi-saarten 
osa-alueen osayleiskaavaehdotuksen 19.1.2016 päivätyn ja 14.2.2017 
muutetun piirustuksen numero 12385 mukaisena ja osayleiskaavase-
lostuksesta ilmenevin perustein. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Hernesaaren osayleiskaavaehdotuksen nro 12385 kartta, päivätty 
19.1.2016 ja muutettu 14.2.2017

2 Hernesaaren osayleiskaavaehdotuksen nro 12385 selostus, päivätty 
19.1.2016, muutettu 14.2.2017 ja päivitetty 26.9.2017 (päivitetty Kylk:n 
26.9.2017 päätöksen mukaiseksi)

3 Vuorovaikutusraportti 7.2.2012, täydennetty 18.9.2012, 2.10.2012 ja 
29.1.2013 sekä keskustelutilaisuuksien muistiot

4 Vuorovaikutusraportti II 19.1.2016, täydennetty 31.1.2017 ja 26.9.2017
5 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helsingin seudun liikenne -kun-
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tayhtymä
HSY Vesihuolto
Liikennevirasto
Puolustusvoimat Pääesikunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Osayleiskaava koskee Hernesaarta ja sitä ympäröiviä vesialueita Mata-
lasalmenkujan eteläpuolella. Kaavaratkaisu mahdollistaa asemakaavoi-
tuksen kautta asumisen ja työpaikkojen sekä satama- ja puistoalueiden 
sijoittamisen Hernesaareen. Risteilylaivoille on osoitettu kahden nykyi-
sen laituripaikan lisäksi yksi uusi laituripaikka.

Venesatamaan suunnitellaan veneiden huoltoon ja säilytykseen liittyviä 
toimintoja ja vierasvenesatamaa, joita alueen monipuoliset matkailu- ja 
vapaa-ajan palvelut tukevat. Hernesaaren itärantaan on suunniteltu 
Merisataman ja Eiranrannan jatkeeksi rantapuisto, jossa on lähiliikunta-
palveluita ja vesiurheilukeskus.

Tavoitteena on alueen kehittyminen Helsingin kantakaupungin matkai-
lu- ja vapaa-ajan palveluiden merelliseksi keskittymäksi. Alueelle etsi-
tään uusia ja omaperäisiä kaupunkiasumisen ratkaisuja.

Osayleiskaava-alueen nykyisen maa-alueen pinta-ala on noin 33 heh-
taaria. Ehdotuksen mukaan merialueille tehtäviä lisätäyttöjä on noin 8 
hehtaaria ja kaivuja 2 hehtaaria, jolloin ehdotuksen maapinta-ala on 39 
hehtaaria. Rantapuiston pinta-ala on 7,5 hehtaaria. Asuntorakentami-
sen kerrosalatavoite on noin 285 000 k-m2, joka vastaa noin 6 900 
asukasta. Työpaikka- ja palvelukerrosalatavoite on noin 150 000 k-m2, 
joka vastaa noin 3 000 työpaikkaa.

Alueen toteuttamisen myötä alueen nykyiset rakennukset puretaan lu-
kuun ottamatta Fordin tehdasrakennusta, Munkkisaaren teollisuustaloa, 
Valtion viljavarastoa, Löylyä ja Cafe Birgittaa. Telakkatoiminnot siirtyvät 
alueen pohjoispuolelle. Helikopterikenttää ei enää jatkossa sijoiteta alu-
eelle.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja vah-
vistettujen maakuntakaavojen mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista. 
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Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on pääosin työpaikka-,  teollisuus-, 
toimisto- ja satamatoimintojen aluetta. Osayleiskaava on oikeusvaikut-
teinen ja tulee korvaamaan alueella voimassa olevan yleiskaava 
2002:n. Helsingin uudessa yleiskaavassa Hernesaaren osayleiskaava-
alue on merkitty kantakaupunki- ja vesialueeksi. Kaavaratkaisu on uu-
den yleiskaavan tavoitteiden mukainen. Helsingin kaupunki omistaa 
maa-alueen. Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 28.2.2012 lähettää 7.2.2012 päi-
vätyn Helsingin kaupungin 20. kaupunginosaa (Länsisatama) ja 53. 
kaupunginosaa (Ulkosaaret) koskevan Hernesaaren osayleiskaavaeh-
dotuksen nro 12099 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä. 
Kaavaehdotusta muutettiin 2.10.2012 ja tarkistettiin 5.2.2013. Kaupun-
ginhallitus päätti 19.6.2013 palauttaa osayleiskaavan siten valmistelta-
vaksi, että nykyisen selvitysalueen varauksesta luovutaan ja asuntora-
kentamisen ja risteilijälaivasataman tilatarpeet toteutetaan ensisijaisesti 
olemassa olevan Hernesaaren puitteissa. Palautuksen jälkeen Herne-
saaren osayleiskaavaehdotuksen numero 12099 on muutettu teknisistä 
syistä numeroksi 12385.

Osayleiskaavaehdotus nro 12385 eroaa pääpiirteissään 19.6.2013 pa-
lautetusta osayleiskaavaehdotuksesta nro 12099 siten, että helikopteri-
kenttää ei jatkossa sijoiteta toimintana alueelle, täyttöjen ja kaivujen 
määrää on vähennetty ja asuntokerrosalan määrän tavoitetta on nos-
tettu 210 000 k-m2:stä 285 000 k-m2:iin. Sisällön muutoksia on pääpiir-
teittäin kuvattu kaavaselostuksessa kohdassa 5 Suunnitteluvaiheet, 
Kaavaehdotuksen käsittely.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Hernesaari on toiminut vuosikymmeniä telakka-alueena. Risteilysatama 
tuo kesäkuukausina alueelle runsaasti matkailijoita ja rantaan on tuotet-
tu viime vuosina vapaa-ajan palveluja.

Kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti (alv. 0 %):

Esirakentaminen  40 - 45 milj. €
Kadut, aukiot ja liikennealueet 25 milj. €
Puistot ja viheralueet 15 - 20 milj. €
Venesatama 30 milj. €
Lumenvastaanottopaikka ajoyhteyksi-
neen

20 milj. €

Julkiset palvelurakennukset 20 milj. €
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Risteilysataman laituri 7 milj. €
Yhdyskuntatekninen huolto 15 milj. €
   
Kustannukset yhteensä  172 - 182 milj. €

Kokonaisuudessaan tonttituloja on arvioitu kertyvän noin 280 miljoonaa 
euroa. Rakennusoikeuden arvo on päivitetty nykyisen AM-ohjelman 
mukaiselle jakaumalle. Vapaarahoitteisen asuntotuotannon arvona on 
käytetty 1000 €/k-m2, ARA-tuotannossa 500 €/k-m2 ja välimallilla 650 
€/k-m2. Toimi- ja liiketilan rakennusoikeuden arvona on käytetty 600 
€/k-m2.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävillä olo

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 14.2.2017 muuttaa 19.1.2016 päi-
vättyä osayleiskaavaehdotusta ja asettaa sen uudelleen nähtäville.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 6 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huo-
mautukset kohdistuivat kaupunkirakenteeseen ja rakentamisen mää-
rään, venesatamaan ja veneilyyn, liikenteeseen, puistoon, Fordin ta-
loon ja ympäristövaikutuksiin.

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot Puolustusvoimien, Liikenneviras-
ton, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Helsingin 
seudun liikenne -kuntayhtymän, Helsingin seudun ympäristöpalvelui-
den, asuntotuotantotoimiston (ATT), kiinteistölautakunnan, pelastuslau-
takunnan, yleisten töiden lautakunnan, ympäristölautakunnan ja kau-
punginmuseon johtokunnan lausunnot. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
ja Museovirasto ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa.

Puolustusvoimien lausunto kohdistui korvaavan helikopterikentän osoit-
tamiseen ja yhdyskuntatekniikkaan. Liikenneviraston lausunto kohdistui 
alueen toimintojen yhteensovitukseen ja laiva- ja veneilyväylien suun-
nitteluun. ELY:n lausunto kohdistui viljasiilon säilyttämisen turvaami-
seen, meluun, aaltoisuuteen ja liikennemuotojen käytön ohjaukseen. 
HSL:n lausunto kohdistui matkailuliikenteeseen ja pysäköintiin sekä 
polkupyöräasemien ja joukkoliikenteen suunnitteluun. HSY:n lausunto 
kohdistui vesihuoltoon, uusiutuvan energian käyttöön ja jätehuoltoon. 
Asuntotuotantotoimiston lausunto kohdistui kohtuuhintaiseen asunto-
tuotantoon, pelastautumiseen, meluun ja yhdyskuntateknisten tilojen si-
joitteluun. Kiinteistölautakunnan lausunto kohdistui maankäyttöön, ra-
kentamisen määrään ja kaavamääräyksiin, pysäköintiin ja ympäristötai-
teeseen. Pelastuslautakunnan lausunto kohdistui pelastusteihin, yleis-
ten töiden lautakunnan lausunto kohdistui lumen vastaanottoon ja puis-
toalueiden laajuuteen ja hoitotasoon, ympäristölautakunnan lausunto 
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kohdistui alueen toimintojen ympäristövaikutuksiin ja kaupunginmuseon 
lausunto kohdistui viljasiilon säilyttämiseen.

Toimenpiteet julkisen nähtävillä olon jälkeen

Vuorovaikutusraporteissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet 
niissä esitettyihin huomautuksiin.

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen kaavaehdotusta ei ole tarkoituksen-
mukaista muuttaa julkisen nähtävillä olon yhteydessä esitettyjen huo-
mautusten johdosta.

Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia. Aineistoon tehdyt muut täyden-
nykset on esitetty kaavaselostuksessa kohdassa Suunnitteluvaiheet.

Kaavaehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Hernesaaren osayleiskaavaehdotuksen nro 12385 kartta, päivätty 
19.1.2016 ja muutettu 14.2.2017

2 Hernesaaren osayleiskaavaehdotuksen nro 12385 selostus, päivätty 
19.1.2016, muutettu 14.2.2017 ja päivitetty 26.9.2017 (päivitetty Kylk:n 
26.9.2017 päätöksen mukaiseksi)

3 Vuorovaikutusraportti 7.2.2012, täydennetty 18.9.2012, 2.10.2012 ja 
29.1.2013 sekä keskustelutilaisuuksien muistiot

4 Vuorovaikutusraportti II 19.1.2016, täydennetty 31.1.2017 ja 26.9.2017
5 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva 31.1.2017
3 Havainnekuva 31.1.2017
4 Viistoilmakuvat  idästä ja etelästä päin katsottuna 31.1.2017
5 Arctech Helsinki shipyard -telakan vuokra-alue-kartta
6 Täyttö- ja kaivualueet
7 Hernesaaren liikennesuunnitelma ja katujen poikkileikkaukset, luonnos 

31.1.2017
8 Fordin talo, rakennushistoriaselvitys, Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto 

Talli, 18.4.2011,osa 1
9 Fordin talo, rakennushistoriaselvitys, Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto 

Talli, 18.4.2011, osa 2
10 Fordin talon kulttuurikäyttöselvitys, Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto 

Talli, 20.12.2011 (2)
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11 Valtion viljavarasto, rakennushistoriaselvitys, Arkkitehtuuri- ja muotoilu-
toimisto Talli, 18.4.2011 (2)

12 Hernesaaren osayleiskaavan kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoit-
telu kaupunkirakenteeseen, Santasalo, 15.12.2015 (2)

13 Asumisen profiili Länsisataman alueella, kaupunkisuunnitteluvirasto, 
tutkimustoimisto, 18.11.2011

14 Hernesaaren osayleiskaavaehdotuksen varjotutkielma, kaupunkissuun-
nitteluvirasto, asemakaavaosasto 13.11.2015

15 Hernesaari, Länsisatama, Kaivu-, täyttö- ja pohjarakennetarkastelu, 
Ramboll, 30.9.2015, päivitetty 4.12.2015, kaupunkisuunnitteluviras-
to/tek

16 Hernesaari, Länsisatama, Kaivu-, täyttö- ja pohjarakennetarkastelun 
lisävaihtoehdot, Ramboll 15.12.2015, kaupunkisuunnitteluvirasto/tek (2)

17 Ympäristötekninen tutkimusraportti, täydentävät tutkimukset Hernesaa-
ren alueella, Vahanen Environment Oy, 4.11.2014, LUONNOS, kau-
punkisuunnitteluvirasto/tek

18 Sedimenttitutkimusraportti ja kustannusarvio, Hernesaari, Venesatama, 
rantapuisto ja risteilijälaituri, Vahanen Environment Oy, 13.11.2014, 
kaupunkisuunnitteluvirasto/tek

19 Vesihuollon yleissuunnitelma, kaupunkisuunnitteluvirasto/tek 2017
20 Hernesaaren osayleiskaava-alueen aallokkotarkastelu, Ilmatieteen lai-

tos, 2012 (päivitetty)
21 Hernesaari, ympäristömeluselvitys, Akukon Oy 10/2015, kaupunkisuun-

nitteluvirasto/tek
22 Hernesaaren osayleiskaava-alueen virtausmalliselvitys, Suomen ympä-

ristövaikutusten arviointikeskus Oy, 30.6.2011 (2)
23 Hernesaaren osayleiskaava-alueen tuulisuuskartoitus, WSP Finland 

Oy, 2012
24 Hernesaaren osayleiskaava-alueen meriluontoon liittyvät selvitykset 

2010, Alleco Oy, 5/2011
25 Hernesaaren osayleiskaavaluonnoksen mukaisten vesistötöiden vaiku-

tus alueen pohjaeläimistöön ja Vantaanjoen kalaväylään, Kala- ja vesi-
tutkimuskeskus Oy, 5/2011

26 Liikenteen typenoksidi- ja pienhiukkaspäästöjen leviämismallinnus Te-
lakkakadun alueella ja arvio ilmanlaadusta Hernesaaressa -selvitys. 
Ilmatieteen laitos - ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, 29.8.2012

27 Hernesaaren osayleiskaavaehdotus, viranomaisneuvottelumuistio 4.6. 
2012

28 Hernesaaren alueidentiteetti, Helsingin kaupunki, 2013
29 Hernesaaren liikennejärjestelmäselvitys KSV 31.1.2017.pdf
30 Hernesaaren osayleiskaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun 

muistio 1.2.2008

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
HSY Vesihuolto
Liikennevirasto
Puolustusvoimat Pääesikunta

Tiedoksi

Pelastuslautakunta
Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunginmuseo
Asuntotuotanto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.01.2018 § 4

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 20. kaupunginosan (Länsisatama) Her-
nesaaren osa-alueen ja 53. kaupunginosan (Ulkosaaret) Länsi-saarten 
osa-alueen osayleiskaavaehdotuksen 19.1.2016 päivätyn ja 14.2.2017 
muutetun piirustuksen numero 12385 mukaisena ja osayleiskaavase-
lostuksesta ilmenevin perustein. 

Käsittely

08.01.2018 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat tiimipäällikkö Matti Kaijansinkko sekä lii-
kenne- ja katusuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen. Asiantuntijat pois-
tuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

27.05.2013 Palautettiin

20.05.2013 Pöydälle
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 26.09.2017 § 109

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Hankenumero 0836_1, karttaruudut 671495, 670495, 671496 ja 670496

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 19.1.2016 päivätyn ja 14.2.2017 muutetun Hernesaaren osayleis-
kaavaehdotuksen nro 12385 hyväksymistä ja, ettei tehdyt muistu-
tukset ja annetut lausunnot anna aihetta muutoksiin. Hernesaaren 
osayleiskaavaehdotus koskee 20. kaupunginosan (Länsisatama) 
Hernesaaren osa-aluetta ja 53. kaupunginosan (Ulkosaaret) Länsi-
saarten osa-aluetta.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laituril-
la, Narinkka 2 sekä Internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi. 

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

Käsittely

26.09.2017 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Jari Huhtaniemi ja diblomi-insi-
nööri Karri Kyllästinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen 
kokouksesta.

Esittelijä

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Matti Kaijansinkko, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi
Jari Huhtaniemi, arkkitehti, puhelin: 310 37197

jari.huhtaniemi(a)hel.fi
Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37490

teemu.vuohtoniemi(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 37403

juha-pekka.turunen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 09.05.2017 § 176

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Hernesaaren lumenvastaanottoasema on koko kantakaupungissa ai-
noa ja siksi teknisen huollon kannalta erittäin tärkeä.

Kaavamääräyksessä EL-alueella venesataman yhteydessä on sallittu 
lumenvastaanotto. Kaavamääräystä tulee muuttaa vastaamaan tekni-
sen verkoston toimintaa ja tarpeita. Lumenvastaanottopaikka ja lumen 
kaato mereen tulee sisältyä kaavamääräykseen niin, että lumenvastaa-
nottopaikka voi jatkaa toimintaa Hernesaaressa keskeytymättä riippu-
matta muista rakentamishankkeista.

Lumenkäsittely vaatii yhteensä vähintään hehtaarin alueen. Nyt osay-
leiskaavaehdotuksessa tilaa on varattu noin 0,6 hehtaaria. Lumenkäsit-
telyyn on osayleiskaavassa osoitettava LS-alueelle vielä vähintään 0,4 
hehtaaria tilaa kaavamääräyksellä. Tämä on talvikauden toimintaa, mi-
kä on päällekkäistä toimintaa veneensäilytyksen kanssa LS-alueella, 
joten tilavaraus liikenteellisesti toimivalla paikalla tulisi esittää kaava-
kartassa.

Lumenvastaanottoasema on osoitettu osayleiskaavaehdotuksessa ny-
kyiselle vesialueelle. Nykyiselle täyttöalueelle ollaan rakentamassa tila-
päistä lumenvastaanottoasemaa. Tätä ei ole kuitenkaan merkitty osay-
leiskaavaehdotukseen. Koska venesataman toteutumisen aikataulu on 
epävarma, tulee kaikki lumenvastaanottotoiminta osoittaa osayleiskaa-
vassa. Lumenvastaanotto toiminta tulee turvata, vaikka osayleiskaa-
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vaehdotuksessa esitetty venesatama ja lumenvastaanottopaikka jäisi-
vät toteutumatta.

Hernesaaren osayleiskaavaehdotuksen viheralueiden rakenne perus-
tuu pitkään itärannan puistokaistaleeseen ja kolmeen pieneen tasku-
puistoon kortteleiden välissä. Taskupuistot ovat liian pieniä puistikoiksi, 
jotta niistä muodostuisi valoisia ja miellyttäviä kaupunkitiloja. Toiminto-
jen järjestäminen ja muuntelu on rajoitettua tiukan mitoituksen takia. 
Olisikin tarkoituksenmukaisempaa muotoilla pienet puistikot suuremak-
si kokonaisuudeksi, jotta saataisiin toimivia ja asukkaita palvelevia 
puistoja. Osa viheralueesta on jo vuokrattu palvelutontiksi ravintola- ja 
saunayritys Löylylle. Tämä vähentää osayleiskaavaehdotuksessa esi-
tettyä viheralueen pinta-alaa.

Puiston (VP) kaavamääräyksen mukaan alueelle saa sijoittaa mm. ra-
kennuksia. Kaavamääräyksellä tulisi varmistaa, että itärannan ranta-
vyöhykkeestä jää huomattava osa myös rakentamattomaksi puistoalu-
eeksi kaupunkilaisten käyttöön.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt puiston yleissuunnitelman kaava-
työn taustaksi. Yleissuunnitelmaa laadittaessa ei ole käytetty riittävästi 
kaupungin puistosuunnittelun ja kustannusvaikutusten arvioinnin asian-
tuntemusta. Osayleiskaavaehdotuksen selostuksen perusteella puisto-
suunnitelmaa viety jo melko lailla sitovan ideasuunnitelman tasolla pit-
källe. Puiston ja rantarakenteiden suunnittelu vaatii myös kustannusten 
hallintaa, mikä saattaa muuttaa merkittävästi nyt esitettyjä ratkaisuita.

Puiston rakentamiskustannukset ovat suuret tuki- ja maaranteiden tar-
peen vuoksi. Osayleiskaavaehdotuksessa VP-alueella rantapuistossa 
on esitetty maanpinnan likimääräisiä korkeuslukuja, jotka ovat korkeim-
millaan +6-tasoa. Turhia maanpinnan korotuksia ja maatäyttöjä puis-
toalueella tulee välttää. Puiston toimintojen järjestämiseksi korkeusero-
ja on tasattava tukimuurien avulla, mikä nostaa rakentamiskustannuk-
sia.

Osayleiskaavaehdotuksessa on ohjeellinen määräys hulevesien hidas-
tamisesta ja hyödyntämisestä. Hernesaari sijaitsee merenrannassa 
suhteellisen kapeassa niemessä, joten hulevesien valuma-alue on pie-
ni. Hulevesien hyödyntämisen ratkaisujen laajuus, hyödyt ja kustannuk-
set jäävät arvioitavaksi jatkosuunnittelussa. Asemakaavoitusvaiheessa 
on varauduttava tutkimaan hulevesien käsittelyn teknisiä ratkaisuja, nii-
den kustannustehokkuutta ja toimivuutta. Osayleiskaavaehdotuksen 
kaavamääräystä hulevesien virtauksen hidastamisesta ja hyödyntämi-
sestä kortteli- ja yleisillä alueilla tulee tarkentaa siten, että tavoitteena 
on laadullinen hulevesien hallinta ja puhdistus ennen mereen purkua. 
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Alue tulee suunnitella siten, että tulvareitit mereen toimivat katujen ajo-
ratojen yhteydessä riippumatta hulevesien hidastamisen ratkaisuista. 

Kaavaselostuksessa esitetyt kustannukset ovat vuodelta 2014, jonka 
vuoksi ne tulee tarkistaa ajan tasalle. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
puiston rakentamisen ja ylläpidon kustannuksiin ja määriteltävä sellai-
nen laatutaso, joka on mahdollista saavuttaa. Puistoalueet tulee suun-
nitella niin, että niitä ylläpidetään hoitoluokissa käyttöviheralue A2 ja 
käyttö- ja suojaviheralue A3. Nyt esitetty rakentamisen taso ei vastaa 
Helsingin puistojen ja viheralueiden ylläpidolle asetettuja tiukkoja kus-
tannusraameja. Puiston investointikustannukset ovat suuret kohoten 
15‒20 miljoonaan euroa.

Käsittely

09.05.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Jussi Heinämies: Puiston (VP) kaavamääräyksen mukaan alueelle saa 
sijoittaa mm. rakennuksia. Kaavamääräyksellä tulisi varmistaa, että itä-
rannan rantavyöhykkeestä jää huomattava osa myös rakentamatto-
maksi puistoalueeksi kaupunkilaisten käyttöön.

Kannattaja: Henrik Nyholm

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Puiston (VP) kaavamääräyksen mukaan alueelle saa sijoit-
taa mm. rakennuksia. Kaavamääräyksellä tulisi varmistaa, että itäran-
nan rantavyöhykkeestä jää huomattava osa myös rakentamattomaksi 
puistoalueeksi kaupunkilaisten käyttöön.

Jaa-äänet: 1
Maria Landén

Ei-äänet: 6
Jussi Heinämies, Henrik Nyholm, Eija Paananen, Dennis Pasterstein, 
Mariam Rguibi, Pörrö Sahlberg

Tyhjä: 1
Terhi Koulumies

Poissa: 1
Tuomo Valokainen

25.04.2017 Pöydälle

05.04.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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15.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunginarkkitehti
Jussi Luomanen

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

Kiinteistölautakunta 04.05.2017 § 212

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle Helsingin 
kaupungin 20. kaupunginosaa (Länsisatama) sekä 53. kaupunginosaa 
(Ulkosaaret) koskevasta Hernesaaren osayleiskaavasta nro 12385 
seuraavan lausunnon:  

Taustaa

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti 26.1.2016 19.1.2016 päivätyn 
osayleiskaavaehdotuksen nro 12385 hyväksymistä. Kaavaehdotus oli 
julkisesti nähtävillä 12.2. - 14.3.2016 ja siitä saatujen lausuntojen, 
muistutusten ja kirjeiden perusteella kaavaehdotukseen on nyt tehty 
muutoksia. Muutokset ilmenevät seikkaperäisesti kaavaselostuksen lu-
vusta 5 Suunnitteluvaiheet. Kiinteistölautakunnan 7.4.2016 (150 §) an-
taman lausunnon johdosta kaavakarttaan on lisätty P/TP-alue (palvelu-
jen ja hallinnon alue sekä työpaikka-alue) LV-alueen itäpuolelle.

19.1.2016 päivätty kaavakartta on liitteenä nro 1 ja uusi päivitetty kaa-
vakartta on liitteenä nro 2. Kaava-alueen päivitetty havainnekuva puo-
lestaan on liitteenä nro 3.  

Osayleiskaavasta yleisesti

Länsisataman Hernesaaren osayleiskaava koskee Hernesaarta ja sitä 
ympäröiviä vesialueita Matalasalmenkujan eteläpuolella (jäljempänä 
”kaava-alue”). Osayleiskaavan perusteella vastaisuudessa laadittava 
asemakaava/-kaavat luovat toteutuessaan maankäytölliset edellytykset 
uuden asuin- ja työpaikka-alueen sekä satama- ja puistoalueiden to-
teuttamiselle Hernesaareen. Osayleiskaavan keskeisenä tarkoituksena 
on liittää Hernesaari toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti osaksi ym-
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päröivää kantakaupunkia. Tavoitteena on, että kaavoituksellisesti luo-
daan edellytykset laadukkaalle, monipuoliselle ja omaleimaiselle asun-
torakentamiselle sekä mahdollistetaan tarkoituksenmukainen ja alueel-
le sopiva toimitila-, palvelu- ja liikerakentaminen. 

Alueen nykyinen maapinta-ala on noin 33 hehtaaria, mutta meri-aluei-
den lisätäyttöjen ja kaivauksien myötä kaava-alueen maapinta-ala tulee 
olemaan noin 39 hehtaaria. Asuntorakentamisen kerrosalatavoitetta on 
nostettu aiemmasta noin 250 000 k-m²:stä (noin 6 000 asukasta) noin 
285 000 k-m²:iin (noin 6 900 asukasta), mitä voidaan pitää erittäin kan-
natettavana. Työpaikka- ja palvelukerrosalatavoite, noin 150 000 k-m² 
(noin 3 000 työpaikkaa), on pysynyt ennallaan aiemmin esiteltyyn osay-
leiskaavaehdotukseen verrattuna. Edellä mainittujen lukujen perusteel-
la kyse on siten kaupungin strategisten tavoitteiden kannalta varsin 
merkittävästä uudesta osayleiskaavasta.

Kaavan toteuttamisen myötä alueella nykyisin sijaitsevat rakennukset 
puretaan lukuun ottamatta Fordin tehdasrakennusta, Munkkisaaren 
teollisuustaloa, Valtion viljavarastoa, Löylyä ja Cafe Birgittaa. Helikop-
terikenttää ei enää suunnitella sijoitettavan kaava-alueelle.

Osayleiskaavaa voitaneen kokonaisuutena arvioiden pitää melko yksi-
tyiskohtaisena, sillä etenkin sen selostusosassa on esitetty varsin yksi-
tyiskohtaisia ja tulevaa asemakaavoitusta ohjaavia suunnittelu- ja to-
teutusperiaatteita. Näin ollen kiinteistölautakunnan lausunnossa on 
kiinnitetty erityistä huomiota juuri selostusosasta ilmeneviin suunnitte-
lun ja toteuttamisen periaatteisiin siltä osin kuin po. asioilla on relevans-
sia kiinteistötoimen näkökulmasta.

Huomioita osayleiskaavan selostuksesta

Kerrostalovaltainen asuntoalue (AK)

Selostuksen mukaan kaava-alueelle tutkitaan vaihtoehtoisia kaupunkia-
sumisen malleja kaupunkisuunnitteluviraston laatimiin selvityksiin tu-
keutuen, ja merelle avautuvat näkymät ovat merkittäviä kaavoitukseen 
vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena on tehdä houkuttelevaa, laadukasta ja 
urbaania kerrostaloasumista. Laadukkailla asuntoalueilla taataan moni-
puolinen väestö- ja asuntorakenne, jossa painotetaan asumismuotojen 
moninaisuutta, runsautta ja uudentyyppisiä kaupunkiasumisen muotoja. 

Laivakadun, kaava-alueen kokoajakadun, varrelle ollaan suunnittele-
massa 8-9 kerrosta korkeita kerrostaloja, ja asuinkortteleiden kerroslu-
ku pienenee asteittain mentäessä kohti itäpuolen rantapuiston korttelei-
ta, joiden suunniteltu kerrosluku on kuusi kerrosta. Tavoiteltua kerros-
korkeutta rantapuiston puolella on nostettu aiemmasta viidestä kuu-
teen. Samoin kaava-alueen eteläkärkeen on uudessa havainnekuvassa 
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lisätty yksi kokonaan uusi asuinkortteli. Edellä mainittuja nostetun 
asuinkerrosalatavoitteen toteuttamiseen tähtääviä muutoksia voidaan 
pitää kannatettavina. 

Pysäköinti tultaisiin lähtökohtaisesti sijoittamaan pääosin asuinkorttelei-
den pihakansien alle ja osin maanpäällisiin pysäköintitaloihin. Kaava-
alueen suunnitellusta korkotasosta johtuen pysäköinnin toteuttaminen 
ei selostuksen mukaan edellytä merkittävästi kustannuksia nostavia eri-
koisratkaisuja. 

Kiinteistölautakunta toteaa, että asuntorakentamisen kerrosalatavoit-
teen nostoa (noin 285 000 k-m², 6 900 asukasta) voidaan pitää kanna-
tettavana ottaen huomioon kiinteistötoimelle asetetut vuotuiset tavoit-
teet liittyen mm. luovutettuun asuinkerrosalaan sekä tonttien maan-
myynti- ja vuokratuloihin. Toteutuessaan osayleiskaavaehdotus tukee 
hyvin em. tavoitteiden saavuttamista. Kiinteistölautakunta toteaa kui-
tenkin, että jatkosuunnittelun yhteydessä voitaisiin paikoin tutkia edelly-
tyksiä vieläkin tiiviimmälle asuntorakentamiselle, mikäli suunnittelun 
reunaehdot mm. pysäköinnin järjestämiseen liittyen tämän mahdollista-
vat. Havainnekuvasta ilmenevien kortteleiden sisäpihat vaikuttavat pai-
koitellen melko väljiltä, joten jatkosuunnittelun yhteydessä voisi tutkia 
pihojen tiivistämisen ja toisaalta rakennusalan lisäämisen mahdolli-
suuksia.  

Kiinteistölautakunta toteaa kaavaselostuksen mukaisesti, että kaava-
alueen pitkänomainen muoto ja kolmelle puolelle avautuva meri tekevät 
mahdolliseksi merinäköalan melkein kaikista asunnoista. Tämän vuoksi 
yleiskaavaratkaisu luo hyvät edellytykset tonttien luovuttamiselle sään-
telemättömään asuntotuotantoon hinta- ja laatukilpailuilla AM-ohjelman 
asettamat rahoitus- ja hallintamuotojakaumatavoitteet huomioiden. Eri-
tyisesti kaava-alueen itäpuolelle tulevan puiston yhteyteen rajautuvat 
tontit sekä eteläkärkeen sijoittuvat tontit soveltuvat varsin hyvin mainit-
tuun tarkoitukseen. Po. tontit tultaneen luovuttamaan pääosin myymäl-
lä. Kaava-alueen keski- ja pohjoisosaan Laivakadun itäpuolelle sijoittu-
vat tontit soveltuvat taas paremmin säänneltyyn ja välimuodon (ml. Hi-
tas, ASO, opiskelija-, nuoriso- ja senioriasunnot) asuntotuotantoon. 
Mainitut tontit luovutetaan lähtökohtaisesti pitkäaikaisilla maanvuokra-
sopimuksilla. Kaupunginhallitus päättää asuntotonttien rahoitus- ja hal-
lintamuotojakaumasta ja muista varaus- ja luovutusehdoista aikanaan 
järjestettävien tontinvarauskierrosten yhteydessä.

Kaavaselostuksen mukaisesti asuntoalueen pohjoisosaan on suunnitel-
tu kaava-alueen suurimmat päivittäistavarakaupat. Liitteenä olevan ha-
vainnekuvan mukaisesti päivittäistavarakaupat näyttäisivät sijoittuvan 
samaan kortteliin asuinkerrostalohankkeiden kanssa ja niillä olisi aina-
kin yhteinen korttelipiha.
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Lopuksi kiinteistölautakunta toteaa tältä osin, että havainnekuvasta il-
menevä korttelirakenne johtaa joka tapauksessa siihen, että asuinkort-
teleiden toteuttaminen tulee edellyttämään monimutkaisten yhteisjär-
jestely- ja/tai rasitesopimusten laatimista eri hankkeiden kesken. Näin 
ollen hankkeiden rakentamisen koordinointiin ja hankkeiden toteutumi-
sen edellytysten arviointiin ja varmistamiseen on kiinnitettävä erityistä 
huomiota myös kiinteistötoimen osalta.

Julkisten palvelujen ja hallinnon alue (PY)

Osayleiskaavan selostuksessa todetaan, että laivaliikenteen melusta, 
ranta-alueen tuulisuudesta ja kaupunkikuvallisista syistä johtuen PY-
kortteli on sijoitettu keskeisesti alueelle raitiotiepysäkin ja palvelujen lä-
heisyyteen. Mainittuun kortteliin ollaan alustavasti suunnittelemassa al-
kuopetuskoulua, päiväkotia, pelikenttää ja leikkipihoja. Kiinteistölauta-
kunta toteaa, että mainittu kortteli muodostaa selkeän ja toiminnallisesti 
tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden, eikä esimerkiksi suurta päiväko-
din yksikköä ole järkevää sijoittaa asuinkortteleiden yhteyteen, koska 
varhaiskasvatuksen järjestämisen edellytykset ja tarveharkinta saatta-
vat ajan kuluessa muuttua. Lautakunta katsoo kuitenkin, että tarvittaes-
sa myös kivijalkatiloihin voisi tutkia sijoitettaviksi yksityisiä päiväkoteja 
täydentämään alueen palvelutarjontaa, etenkin alueen rakentumisen 
vaiheittaisuudesta johtuen. 

Kiinteistölautakunta toteaa, että mainitulle alueelle sijoittuvat hankkeet 
on järkevintä toteuttaa selkeästi yhdessä korttelikokonaisuudessa, jol-
loin Helsingin kaupunki vastannee pääosin niiden rakennuttamisesta.

Palvelujen ja hallinnon alue sekä työpaikka-alue (P/TP)

Palvelujen ja hallinnon sekä työpaikkojen alueet sijoittuvat kaava-alu-
een pohjois-, keski- ja eteläosiin, kaava-alueen länsipuolelle. Aiemmas-
sa kaavakartassa ollut julkisten palvelujen ja hallinnon alue sekä työ-
paikka-alue (PY/TP) on uudessa kaavakartassa muutettu osaksi palve-
lujen ja hallinnon aluetta sekä työpaikka-aluetta (P/TP). Samoin uudes-
sa kaavakartassa palvelujen ja hallinnon sekä työpaikkojen alueeksi on 
merkitty LV-alueen itäpuolelle sijoittuva kapea kaistale kaava-alueen 
eteläkärjestä. Po. alueen varaamista mainittuun tarkoitukseen voidaan 
pitää varsin kannatettavana, koska se elävöittää Hernesaarta mm. tar-
joten palveluja venesataman käyttäjille. 

Mainitulle alueelle sijoittuvat myös muun ohella Valtion viljavaraston vil-
jasiilo sekä Fordin tehdasrakennus 1940-luvulta. Jatkosuunnittelun yh-
teydessä viljasiilolle etsitään selostuksen mukaan toiminnallisesti ja ta-
loudellisesti nykyistä viljan varastointia perustellumpi käyttötarkoitus. 
Ns. Fordin talo on jatkosuunnittelun yhteydessä tarkoitus suojella ja 
sen kulttuurikäyttömahdollisuuksia tullaan jatkossa tarkemmin selvittä-
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mään. Kiinteistölautakunta katsoo, että ajateltujen suojelumääräysten 
ei tulisi olla tarpeettoman tiukkoja ja että kaavamääräyksin tulisi mah-
dollistaa po. rakennuksen tuleva mahdollisimman monipuolinen ja vaih-
toehtoinen käyttö myös nykyinen käyttötarkoitus huomioon ottaen. Kiin-
teistölautakunta toteaa vielä, että edellä mainittujen säilyvien rakennus-
ten pysäköinnin uudelleen järjestämisen edellytyksistä tulisi olla sovittu 
kiinteistötoimen ja rakennusten omistajien kanssa ennen kuin pysä-
köinnin uudelleen järjestämiseen tähtäävät kaavoitukselliset edellytyk-
set ratkaistaan jatkosuunnittelun yhteydessä. Asian ratkaiseminen 
edellyttää näin ollen virastojen välistä koordinaatiota ja yhteistyötä. 

Kaava-alueen eteläosaan venesatama-alueen pohjoispuolelle sijoittuu 
vielä palvelujen ja hallinnon alue sekä teollisuusalue (P/TY), jonne ol-
laan suunnittelemassa veneilyn ja siihen liittyvän elinkeinotoiminnan 
keskittymää.

Huomioita osayleiskaavamerkinnöistä

Kiinteistölautakunta toteaa, että kaava-alue on varsin selkeästi ja tar-
koituksenmukaisesti jaettu kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi sekä 
muiksi alueiksi, jotka muodostuvat pääasiassa palvelujen ja hallinnon 
sekä työpaikkojen alueista. Erilaisten toimintojen eriyttäminen helpotta-
nee kaava-alueen tulevaa toteutumista, sillä asuntorakentamisen on 
mahdollista edetä ripeälläkin tahdilla olematta liikaa toiminnallisesti tai 
alueellisesti sidoksissa kaava-alueen muun käyttötarkoituksen mukai-
seen rakentamiseen. Osayleiskaavamerkinnät (”PY”, ”P/TP”, ”P/TY”) 
ovat melko yleisluonteisia ja mahdollistavat erilaisten toimintojen sijoit-
tamisen kaava-alueelle vastaisuudessa laadittavien tarkentavien ase-
makaavojen perusteella. Näin ollen niiden tarkempaan läpikäyntiin ei 
tässä suunnitteluvaiheessa ole edellä esitettyä suurempaa tarvetta.

Muita huomioita osayleiskaavaratkaisuista

Kiinteistölautakunta kehottaa vielä kiinnittämään huomiota venesata-
ma-alueeseen liittyvän kapean laiturikaistaleen sijoittamispaikkaan. 
Kaavaselostuksen korkotasoselvityksen (s. 35) mukaan näyttäisi siltä, 
että mainitun kaistaleen siirtäminen hiukan lännemmäksi mahdollistaisi 
sen, että po. kaistale sijoittuisi ainakin osittain mereen matalammalle ja 
mahdollisesti kallion päälle, jolloin laiturikaistaleen paikan siirrolla olisi 
kaiketi mahdollista saavuttaa kustannussäästöjä. 

Kaava-alueen havainnekuvasta ilmenee, että veden sisääntuloväylät 
ovat paikoitellen varsin kapeat. Näin ollen lautakunta kehottaa vielä 
kiinnittämään huomiota veden vaihtuvuuden varmistamiseen liittyviin 
näkökohtiin venesatama-alueella, kaava-alueen eteläkärkeen sijoittu-
valla uimaranta-alueella ja muilla kaava-alueeseen kuuluvilla vesialueil-
la.
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Osayleiskaavan selostuksessa todetaan, että jatkosuunnittelun yhtey-
dessä selvitetään keinoja alueen rakentamisaikaisten ja pysyvien julkis-
ten ympäristötaidehankkeiden edistämiseksi. Kiinteistölautakunta tote-
aa, että erityisesti rakennusaikaisten ympäristötaidehankkeiden edistä-
miseen tulisi lähtökohtaisesti suhtautua varauksella, sillä on tarpeeton-
ta lisätä kaava-alueen toteuttamisen ja rakentamisen kustannuksia 
etenkään, mikäli kyse on ainoastaan väliaikaisista ratkaisuista. Myös 
pysyviksi tarkoitettujen ympäristötaidehankkeiden toteuttamiseen tulisi 
suhtautua varauksellisesti ottaen muun ohella huomioon vallitsevat ta-
loudelliset olosuhteet.  

Maanomistus- ja hallinta

Helsingin kaupunki omistaa kaava-alueen maan, joten kaava-alueella 
ei tarvitse tehdä maankäyttösopimuksia.

Alueella on maanvuokrasopimuksia useiden eri toimijoiden kanssa, 
joista merkittävin on Arctech Helsinki Shipyard Oy. Maanvuokrasopi-
mus käsittää alueita kaava-alueen pohjois- ja keskiosissa. Arctech Hel-
sinki Shipyard Oy:n telakkatoiminnot on tarkoitus siirtää kaava-alueen 
pohjoispuolelle mainitun maanvuokrasopimuksen päätyttyä, ja kiinteis-
tötoimi on jo käynyt alustavia neuvotteluja asiasta vuokralaisen kanssa. 
Kiinteistölautakunta toteaa, että kaava-alueeseen kohdistuvat maan-
vuokrasopimukset ja niiden hallinnointi tulee ottaa huomioon kaava-alu-
een jatkosuunnittelussa ja toteutussuunnittelussa niin, ettei kaava-alu-
een toteuttaminen niiden vuoksi viivästy tarpeettomasti.                  

Autopaikoituksesta

Kiinteistölautakunta pitää perusteltuna, että alueen tulevassa asema-
kaavoituksessa tutkittaisiin asuntotonttien autopaikkavelvoitteiden osal-
ta mahdollisuutta määrittää velvoiteautopaikkamäärät nykykäytäntöä 
huomattavasti markkinaehtoisemmin. Tällöin tonttien rakentajille ja ra-
kennuttajille tarjottaisiin siis lähtökohtaisesti mahdollisuus toteuttaa vain 
kysyntää vastaava määrä autopaikkoja. Tämä voisi mahdollistaa osal-
taan tehokkaamman maankäytön asuinkortteleissa ja sillä voisi olla po-
sitiivinen vaikutus myös rakennusoikeuden arvoon. Lisäksi autopaikka-
määrien markkinaehtoisella toteuttamisella voisi olla alueen sijainti huo-
mioiden myönteisiä liikenteellisiä vaikutuksia.   

Autopaikkojen markkinaehtoisen toteuttamisen salliminen edellyttää 
kuitenkin todennäköisesti, että alueen tulevassa asemakaavoituksessa 
varattaisiin alueita mahdollisia myöhemmin toteutettavia pysäköintilai-
toksia varten, jotta mahdolliseen myöhemmin ilmenevään alueen auto-
paikkatarpeeseen voidaan vastata. Nämä aluevaraukset voisivat sijoit-
tua osayleiskaavaehdotuksessa osoitetun alueen kokoojakadun länsi-
puolelle, jolla satamatoiminnasta johtuva melu ei ainakaan lähtökohtai-
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sesti mahdollista asuntorakentamista. Mikäli tällaisia pysäköintilaitoksia 
tulevaisuudessa toteutettaisiin, vaatisi se todennäköisesti kaupungin 
aktiivista osallistumista, koska yksittäisten taloyhtiöiden toimesta niiden 
toteuttaminen lienee varsin epärealistista.    

Lopuksi

Kiinteistölautakunta puoltaa Hernesaaren osayleiskaavan nro 12385 
hyväksymistä edellä esitetyin huomioin.

Lopuksi kiinteistölautakunta toteaa, että osayleiskaavan perusteella jat-
kossa laadittavat asemakaavat tulee tarvittavilta osin valmistella yhteis-
työssä kiinteistötoimen ja kaupungin muiden eri hallintokuntien kanssa.

Käsittely

04.05.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Sami Haapanen: Muutan esitystäni seuraavasti:

Lausuntoehdotuksen 11. kappaleen toinen virke muutetaan kuulumaan 
seuraavasti: Tämän vuoksi yleiskaavaratkaisu luo hyvät edellytykset 
tonttien luovuttamiselle sääntelemättömään asuntotuotantoon hinta- ja 
laatukilpailuilla AM-ohjelman asettamat rahoitus- ja hallintamuotojakau-
matavoitteet huomioiden.

Lausuntoehdotuksen 11. kappaleen viimeisen virkkeen sana "kiinteistö-
lautakunta" korvataan sanalla "kaupunginhallitus".

Lausuntoehdotuksen 12. kappaleen kaksi viimeistä virkettä poistetaan.

07.04.2016 Ehdotuksen mukaan

14.06.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36438

kristian.berlin(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 03.05.2017 § 37

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00
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Nimistötoimikunta on käsitellyt Hernesaaren nimistöä kokouksissaan 
29.4.2015, 8.10.2014, 10.9.2014, 13.8.2014 ja 12.3.2014. 

Projektipäällikkö, arkkitehti Matti Kaijansinkko esitteli Hernesaaren 
suunnittelun nykyistä vaihetta ja nimitarpeita.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia nimiä, joista suurta 
osaa on jo esitetty aiemmin:

Airokalanaukio–Sillkungsplatsen
(aukio)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merenelävät); airokalan (Regalecus 
glesne) mukaan;

Atollikuja–Atollgränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (merenalaiset muodostelmat); atollin eli kehäriu-
tan mukaan; liitynnäinen, Atollipuiston mukaan;

Atollipuisto–Atollparken
(puisto)
Perustelu: Ryhmänimi (merenalaiset muodostelmat); atollin eli kehäriu-
tan mukaan;

Henry Fordin aukio–Henry Fords plats
(aukio)
Perustelu: Muistonimi, yhdysvaltalaisen yrittäjän ja suurliikemiehen 
Henry Fordin (1863–1947) mukaan, jonka perustama Ford Motor Com-
pany vuokrasi 1920-luvun puolivälissä Hernesaaresta tehdas- ja kont-
toritilat, joihin suunniteltiin myös kokoonpanotehdasta. Alueella on si-
jainnut vuodesta 1945 Henry Fordin katu–Henry Fords gata;

Hernesaarenranta–Ärtholmsstranden
(puisto)
Perustelu: Liitynnäinen, Hernesaaren osa-alueen ja mantereeseen yh-
distetyn saaren mukaan;

Korallikatu–Korallgatan
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merenelävät); korallieläinten luokan 
(Anthozoa) mukaan; liitynnäinen, Korallikujan mukaan;

Korallikuja–Korallgränden
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(katu)
Perustelu: Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merenelävät); korallie-
läinten luokan (Anthozoa) mukaan;

Laguunikuja–Lagungränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (merenalaiset muodostelmat), laguunin (= sär-
kän tai riutan merestä erottama lahti, myös atollin keskusjärvi) mukaan; 
liitynnäinen, Laguunipuiston mukaan;

Laguunipuisto–Lagunparken
(puisto)
Perustelu: Ryhmänimi (merenalaiset muodostelmat), laguunin (= sär-
kän tai riutan merestä erottama lahti, myös atollin keskusjärvi) mukaan;

Laivakatu–Skeppsgatan
(katu)
Perustelu: Käytössä oleva nimi. Nimi on valittu Masa Yards Oy:n järjes-
tämän nimikilpailun vastauksista vuonna 1998 ja se on vahvistunut ensi 
kertaa asemakaavassa 10683, joka on saanut lainvoiman vuonna 
1999;

Matalasalmenkatu–Grundsundsgatan
(katu)
Perustelu: Liitynnäinen, salmen nimestä Grundsundet, joka on sijainnut 
nykyiseen mantereeseen yhdistetyn Munkkisaaren ja mantereen välillä 
ja merkitty karttaan mm. vuonna 1722. Alueella on sijainnut vuodesta 
1963 Matalasalmenkuja–Grundsundsgränden. Nimi Matalasalmenka-
tu–Grundsundsgatan oli käytössä alueella vuosina 1934–1961;

Meduusankatu–Manetgatan
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merenelävät); meduusojen luokan 
(Scyphozoa) mukaan;

Merihevosenkatu–Sjöhästgatan
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merenelävät); merihevosten luokan 
(Hippocampus) mukaan;

Merisiilinkatu–Sjöborregatan
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merenelävät); merisiilien luokan (Ec-
hinoidea) mukaan;
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Miekkakalanaukio–Svärdfiskplatsen
(aukio)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merenelävät); miekkakalan (Xiphias 
gladius) mukaan;

Munkkisaarenlaituri–Munkholmskajen
(katu)
Perustelu: Liitynnäinen, mantereeseen yhdistetyn Munkkisaaren mu-
kaan;

Mureenankatu–Murängatan
(katu)
Perustelu: Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merenelävät); mureenoi-
den heimon (Muraenidae) mukaan;

Pallokalanaukio–Blåsfiskplatsen
(aukio)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merenelävät); pallokalojen heimon 
(Tetraodontidae) mukaan;

Purjekalanaukio–Segelfiskplatsen
(aukio)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merenelävät); purjekalan (Istiopho-
rus platypterus) mukaan; liitynnäinen, Purjekalankadun mukaan;

Purjekalankatu–Segelfiskgatan
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merenelävät); purjekalan (Istiopho-
rus platypterus) mukaan;

Riuttakuja–Korallrevsgränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (merenalaiset muodostelmat); riutta = suunnil-
leen merenpinnan tasoon ulottuva pitkähkö hiekka-, kallio- tai koralli-
muodostuma; liitynnäinen, Riuttapuiston mukaan;

Riuttapuisto–Korallrevsparken
(puisto)
Perustelu: Ryhmänimi (merenalaiset muodostelmat); riutta = suunnil-
leen merenpinnan tasoon ulottuva pitkähkö hiekka-, kallio- tai koralli-
muodostuma; 

ja

Vuokkokalankatu–Clownfiskgatan
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(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merenelävät); vuokkokalan (Amp-
hiprion ocellaris) mukaan.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 02.05.2017 § 44

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi lausunnon asemakaavanmuutosehdotuksesta 
nro 12385, Hernesaaren osayleiskaava, Länsisatama (20.ko) ja Ulko-
saaret (53.ko):

Asemakaavan puitteissa on varmistettava riittävä sammutusveden 
saanti.

Asemakaavaa laadittaessa on pyrittävä minimoimaan ja / tai etsimään 
vaihtoehtoisia ratkaisuja liikenteen ruuhkautumisen estämiseksi. Eri-
tyistä huomiota tulee kiinnittää Laivakatu – Hylkeenpyytäjänkatu – Her-
nesaarenranta – Eiranranta –risteykseen. Edellä mainitun risteysalueen 
ruuhkautuminen voi muodostua vakavaksi esteeksi mahdolliselle pelas-
tusliikenteelle.

Asemakaavaa Hernesaaren alueelle laadittaessa tulee pyrkiä muodos-
tamaan katuverkko, jossa umpikujien määrä on mahdollisuuksien mu-
kaan minimoitu.

Kaavoitettaessa umpikortteleita on jo kaavoitusvaiheessa syytä ohjata 
suunnittelua siten, että rakennussuunnittelussa harkittaisiin omaehtoi-
sia poistumisjärjestelyjä asuinrakennusten varapoistumisteitä suunnitel-
taessa.

Raitioliikenteen infrastruktuuria suunniteltaessa tulee pyrkiä järjestä-
mään ajojohtimien ripustus omiin pilareihinsa katualueelle seinäkiinni-
tysten sijaan. Tämä sen vuoksi, että mahdollisessa pelastustilanteessa 
ajojohtimien kannattimet eivät muodostuisi pelastustöitä hidastavaksi 
esteeksi.

15.03.2016 Ehdotuksen mukaan

08.05.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
pelastuskomentaja
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Simo Wecksten

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimisto 2.5.2017

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Hernesaaren asuntorakentamisen kerrosalatavoite on noin 285 000 k-
m2, joka vastaa noin 6 900 asukasta. Työpaikka- ja palvelukerrosalata-
voite on noin 150 000 k-m2, joka vastaa noin 3 000 työpaikkaa.

Hernesaaren alueella on loistava sijainti ja paljon potentiaalia asuntora-
kentamiselle. Kaava-alueen keski- ja pohjoisosaan Laivakadun itäpuo-
lelle sijoittuvat tontit soveltunevat säänneltyyn ja välimuodon asuntotuo-
tantoon.

Vaativat maaperäolot muodostavat hankkeille korkeat kustannukset. 
Tämän lisäksi kustannuksia voi muodostua maanalaisesta, mahdolli-
sesti kaksikerroksisesta pysäköinnistä sekä liikenne- ja laivamelusta. 
Jo lähtökohtaisesti korkea kustannustaso asettaa kohtuuhintaisen 
asuntotuotannon toteuttamiselle isoja haasteita. Jatkosuunnittelussa 
hankkeiden taloudellisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta 
kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteuttamiskelpoisuus ei vaarannu.

Jatkosuunnittelussa katujen ja puistoyhteyksien mitoitukseen tulee kiin-
nittää huomiota siten, että pelastusautojen toiminta onnistuu. Lisäksi 
huomioitava, että raitiovaunukiskot, ajolangat, puuistutukset tai kivetyk-
set eivät muodostu esteeksi pelastustöille Laivakadulla.

Osayleiskaava-alueelle, erityisesti sen länsiosaan kokoojakadun var-
ressa aiheutuu voimakasta melua katuliikenteen lisäksi satamatoimin-
nasta (risteilylaivat). Haasteena jatkosuunnittelussa on asuntojen avau-
tuminen sekä parveke- ja terassiratkaisut Laivakadun suuntaan, joiden 
toteutusmahdollisuuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Jätehuolto on suunniteltu järjestettävän imukeräysjärjestelmällä, joka 
osaltaan tuo hankkeisiin lisäkustannuksia. Alueelle on suunniteltu kym-
menen uutta jakelumuuntamoa kiinteistöjen yhteyteen rakennettavaksi. 
Muuntamoiden sijoittaminen asuinrakennuksiin ei ole toivottavaa. Se 
vaikuttaa suunnitteluun ja tuottaa normaalista asuntorakentamisesta 
poikkeavia ratkaisuja hankkeisiin. Muuntamoille tulisi miettiä vaihtoeh-
toisia sijoituspaikkoja.
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ATT pyytää huomioimaan Hernesaaren kaavan valmistelussa kohtuu-
hintaisen asuntotuotannon toteuttamisedellytykset ja huomioimaan 
kaavan jatkovalmistelussa erityisesti, että hankkeiden kustannuksia li-
sääviä seikkoja pyritään välttämään. Säännellyssä, kaupungin omassa 
asuntotuotannossa hyöty hankkeiden taloudellisuudesta siirtyy asuk-
kaille ja hankkeiden toteutuskelpoisuudella myös kaupunginosien moni-
puolinen hallintamuotojakauma voidaan turvata.

Lisätiedot
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi
Jussi Hyvärilä, rakennuttaja-arkkitehti, puhelin: 040 334 5978

jussi.hyvarila(a)att.hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 25.04.2017 § 34

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Lausunto

Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa Hernesaaren osayleiskaa-
vaehdotuksesta seuraavan lausunnon:

Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen 
aluetta. Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on pääosin työpaikka-, teol-
lisuus-, toimisto- ja satamatoimintojen aluetta. Asuminen ei ole yleis-
kaavan mukainen toiminto, minkä vuoksi osayleiskaava on laadittu. 
Osayleiskaava on oikeusvaikutteinen ja tulee korvaamaan alueellaan 
voimassa olevan yleiskaava 2002:en.

Osayleiskaavaehdotus on uudestaan lausunnolla, koska kaupunginhal-
litus päätti 19.6.2013 palauttaa osayleiskaavan valmisteltavaksi siten, 
että mm. asuntorakentamisen ja risteilijälaivasataman tilatarpeet toteu-
tetaan ensisijaisesta olemassa olevan Hernesaaren puitteissa. Myös 
helikopterikentästä on luovuttu.

Merellisen maiseman ja näkymien osalta muutos nykyiseen verrattuna 
on huomattava, kun Hernesaari muuttuu teollisuus- ja varastohallien 
alueesta asuinalue- ja virkistysaluepainotteiseksi. Tasaisella kentällä si-
jaitsevien, lähinnä telakan käytössä olleiden suurikokoisten hallien tilal-
le tulee asuinrakentamista, rantapuisto ja venesatama. Risteilijöille va-
rattu laiturialue jatkaa alueen käyttöä risteilijäsatamana.

Edellisestä vaiheesta poiketen osayleiskaava-alueella on vain yksi sr-
merkinnällä suojeltava rakennus, Fordin tehdasrakennus, jonka suun-
nitteli vuosina 1943–45 arkkitehti Gunnar Nordström. Kookas kalkki-
hiekkatiilinen rakennus on edustava esimerkki aikakauden teollisuu-
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sarkkitehtuurista. Aiemmassa osayleiskaavavaiheessa myös valtion vil-
javaraston käyttöön suunniteltu rakennuskokonaisuus oli merkitty sr-
merkinnällä. Sen ovat suunnitelleet vuonna 1953 arkkitehdit Aili ja Niilo 
Pulkka. Rakennuksen korkea siilo-osa on kaupunkikuvallisesti merkittä-
vä. Kaupunginmuseon johtokunta pitää erittäin valitettavana, ettei vilja-
varastorakennus siiloinen ole nyt esillä olevassa osayleiskaavaehdo-
tuksessa huomioitu suojeltavana rakennuksena, vaikka sen kulttuuri-
historialliset ja rakennustaiteelliset sekä maisemalliset arvot on todettu 
ja tunnistettu. Johtokunta korostaa, että asemakaavoja laadittaessa on 
otettava huomioon rakennusten kulttuurihistoriallinen arvo Hernesaaren 
teollisesta historiasta kertovina ja arkkitehtonisesti arvokkaina raken-
nuksina, toiminnaltaan alueen luonnetta rikastavana osana sekä mai-
semallisina maamerkkeinä.

Kaupunginmuseon johtokunta puoltaa osayleiskaavaehdotusta muilta 
osin, mutta vetoaa valtion viljavaraston säilyttämisen turvaamisen puo-
lesta, ja siihen että rakennuksen alkuperäinen käyttötarkoitus olisi mah-
dollista säilyttää.

24.04.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
museonjohtaja
Tiina Merisalo

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

sari.saresto(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 04.04.2017 § 112

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Hernesaaren tarkistettu osayleiskaavaehdotus antaa hyvän lähtökoh-
dan kaupunkirakennetta tiivistävän, joukkoliikenteeseen tukeutuvan ja 
energiatehokkaan kaupunginosan jatkosuunnittelulle. Kantakaupunkisi-
jainti, raitiotieyhteys sekä hyvät kävely- ja pyöräily-yhteydet mahdollis-
tavat vähäpäästöisen liikkumisen kehittämisen. Hernesaaren itäreunal-
le suunniteltu rantapuisto täydentää hyvin Kaivopuistosta alkavaa kan-
takaupungin etelärannan puistoketjua ja jalankulkuympäristöä. 

Erityisiä haasteita jatkosuunnittelulle tuovat ihmisten terveyteen ja viih-
tyisyyteen liittyvät tekijät kuten laivaliikenteen ja raskaan liikenteen ai-
heuttama melu, liikenteen ja laivojen päästöt ja maaperän pilaantunei-
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suus. Osayleiskaavaehdotus kuitenkin mahdollistaa jatkosuunnittelun 
siten, että terveellinen asuinympäristö voidaan saavuttaa.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen

Osayleiskaavaehdotukseen sisältyvät kaavamääräykset koskien ener-
giatehokkaita ja ympäristöystävällisiä menetelmiä, rakenteita ja materi-
aaleja ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöä sekä hulevesien viivyttä-
mistä ja hyödyntämistä ovat ympäristölautakunnan mielestä tarpeellisia 
ja ne ohjaavat asemakaavoitusta ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen 
sopeutumisen osalta. Kaikkien uusien rakentamisalueiden tulee mah-
dollistaa kaupunkirakenteen hiilineutraalisuus, jotta koko kaupunkia 
koskeva tavoite, hiilineutraali Helsinki, voidaan saavuttaa viimeistään 
2050. 

Tiiviin rakentamisen vastapainoksi tulee asemakaavoituksessa kiinnit-
tää erityistä huomiota myös korttelialueiden vehreyteen ja viihtyisyy-
teen. Esimerkiksi hulevesien luonnonmukainen viivyttäminen, vettälä-
päisevät pinnat, viherkatot, puut ja muu viherrakentaminen lisäävät 
viihtyisyyttä ja terveellisyyttä. Viherkertoimen käyttöä on syytä harkita. 

Ympäristölautakunta korostaa edelleen tarvetta laatia aluetason ener-
giataseselvitys. Asemakaavavaiheessa energiataseselvityksen tulosten 
pohjalta voidaan määritellä yksityiskohtaiset keinot, joilla rakentamis-
vaiheessa mahdollistetaan hiilineutraalisuustavoitteen saavuttaminen.

Melu

Kaava-alueelle aiheutuu paikoin voimakastakin melua katuliikenteestä 
sekä laivoista ja mahdollisesti pohjoisosiin myös lämpövoimalasta. 
Osayleiskaavaehdotuksessa onkin aiheellisesti määräys, jonka mu-
kaan jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota riittävään 
meluntorjuntaan. 

Haasteena jatkosuunnittelussa on etenkin yöaikainen laivamelu kerros-
talovaltaisen asuinalueen länsiosissa. Jatkossakin tulee ottaa huo-
mioon sataman ympäristöluvan mukaiset lupaehdot sekä satamatoi-
mintojen kasvusuunnitelmat. Kaavoituksen rooli meluhaittojen ehkäise-
misessä on erittäin merkittävä tilanteessa, jossa asuminen tuodaan toi-
mivan sataman lähiympäristöön. Jälkikäteen haittojen torjunta on erit-
täin haastavaa, muutoin kuin toiminnanharjoittajan toimintaedellytyksiä 
rajaamalla. 

Kesäisin risteilysataman toiminta lisää merkittävästi liikennettä. Risteily-
alusten bussiliikenne kuten raskas lumenkuljetusliikennekin yhtyy sata-
ma-alueelta Munkkisaaren laiturilta Laivakadulle Hernesaaren pohjoi-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2018 77 (361)
Kaupunginvaltuusto

Asia/11
17.01.2018

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

sosassa, jossa raskaan liikenteen aiheuttamien meluhaittojen torjun-
taan tulee asemakaavavaiheessa kiinnittää erityistä huomiota. 

Raitiolinjan kääntöpaikka on meluntorjunnallisesti haastava. Kaarteissa 
syntyy häiritsevää melua, jota ei voida ottaa huomioon laskennallisissa 
meluselvityksissä. Se on kuitenkin syytä ottaa huomioon asemakaava-
vaiheen meluntorjunnan mitoituksessa kuten myös raitioliikenteen ai-
heuttamat enimmäisäänitasot. Raitioliikenne saattaa aiheuttaa asuinra-
kennuksiin runkoääntä tai tärinää, mikä on myös syytä erikseen tarkas-
tella jatkosuunnittelussa.

Ilmanlaatu

Liikenteestä, laivoista ja Munkkisaaren lämpövoimalasta aiheutuu il-
manlaatua heikentäviä päästöjä. Pitoisuuksien ei kuitenkaan arvioida 
ylittävän ohje- tai raja-arvoja siten, että ne rajoittaisivat alueen jatko-
suunnittelua. Päästövaikutuksia on mahdollista vähentää esimerkiksi 
talojen ilmanottoaukkojen sijoittamisella.

Telakka

Arctech Helsinki Shipyard Oy:n telakan ympäristöselvitysten ajantasai-
suus kannattaa tarkastaa asemakaavoitusvaiheessa. Esimerkiksi vuon-
na 2016 telakan VOC-päästöt olivat lähes 40 tonnia.

Lumen vastaanottoalue

Tarkistetussa osayleiskaavaehdotuksessa venesataman eteläpuolelle 
on merkitty 0,9 hehtaarin suuruinen lumen vastaanottoalue. Tilavarauk-
sen todetaan olevan riittävä lumien käsittelylle roskaantumisen vähen-
tämiseksi. 

Helsingin kaupunki on viime vuosina tehnyt ja tekee parhaillaan selvi-
tyksiä lumen vastaanoton ja käsittelyn vaihtoehdoista sekä mahdollisis-
ta paikoista, joissa voisi käsitellä tai varastoida lunta. Ympäristölauta-
kunnan mielestä kaupungin tulee pyrkiä luopumaan lumen suorasta 
merikaadosta mahdollisimman pian, kun vaihtoehtoiset ratkaisut on 
saatu tehtyä. Muun muassa Itämerihaasteen kautta Helsinki on sitoutu-
nut selvittämään keinoja lumen suorasta merikaadosta aiheutuvan ros-
kaantumisen vähentämiseksi ja vaihtoehtoisia menetelmiä lumen suo-
ralle merikaadolle. 

Lumen vastaanottoalueen mahdollistaminen Hernesaareen on kanna-
tettavaa, mikäli mereen ei johdeta puhdistamatonta sulamisvettä, eikä 
toiminnasta ja siihen välittömästi liittyvästä kuljetusliikenteestä aiheudu 
kohtuutonta meluhaittaa asukkaille. Hernesaaren lumen vastaanottoa-
sema on tällä hetkellä koko kantakaupungin ainoa, minkä vuoksi yöai-
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kaisten lumikuljetusten määrä on todella merkittävä ja lumenkuljetuk-
sen aiheuttamat meluhaitat kuormittavat nykyisiä asukkaita kuljetusrei-
tin varrella. Normaalitalven kiireisenä päivänä (laskettu 26.1.2016), 
vastaanottopaikalle tuodaan 1 200 kuormaa vuorokaudessa, eli 2 400 
edestakaista ajoa. Liikenne jakautuu siten, että 53 % kuormista tuo-
daan päiväaikaan klo 7–22 ja 47 % yöaikaan klo 22–7.

Nykyisen kaltainen koko kantakaupunkia palveleva lumen vastaanotto-
toiminta voi aiheuttaa kohtuutonta haittaa asukkaille. Erityisesti yöai-
kaisten meluhaittojen torjumiseksi lumen käsittelyalueita tulisi olla kan-
takaupunginkin alueella monia, jotta kuljetusten haitat eivät kohtuutto-
masti kuormittaisi samoja asukkaita kuljetusreittien varrella. Kantakau-
pungin alueelle tulisi osoittaa sellainen lumenkäsittelyn ja kuljetusten 
kokonaisuus, jossa meluhaitat yölläkään eivät olisi kohtuuttomia ja jos-
sa myös vesiensuojelulliset tavoitteet voidaan saavuttaa.

Kaavaselostuksen mukaan lumen vastaanottopaikan toiminnan vaiku-
tusten arvioidaan olevan asumisen kannalta vähäiset ja samalla tode-
taan, että meluvaikutuksia tutkitaan tarkemmin asemakaavoitusvai-
heessa. Arviointiin tulee sisältyä myös lumen vastaanottopaikkaan liitty-
vän liikenteen haittojen vaikutusten arviointi.

15.03.2016 Ehdotuksen mukaan

08.05.2012 Ehdotuksen mukaan

17.04.2012 Pöydälle

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

anu.haahla(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 § 83

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Ksv 0836_1, karttaruudut 671495, 670495, 671496 ja 670496

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 asettaa 19.1.2016 päivätyn ja 14.2.2017 muutetun Hernesaaren 
osayleiskaavaehdotuksen nro 12385 julkisesti uudelleen nähtäville 
30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 §:n mukaisesti. 
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Hernesaaren osayleiskaava koskee 20. kaupunginosaa (Länsisata-
ma) ja 53. kaupunginosaa (Ulkosaaret).

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti 
esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla 
kohdassa Päätöksenteko.

www.hel.fi/ksv

  

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot.

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

Lisäksi lautakunta päätti

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

31.01.2017 Pöydälle

26.01.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

19.01.2016 Pöydälle

05.02.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

29.01.2013 Pöydälle

02.10.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

18.09.2012 Pöydälle

28.02.2012 Ehdotuksen mukaan

14.02.2012 Pöydälle

07.02.2012 Pöydälle

Esittelijä
vs. asemakaavapäällikkö
Pia Sjöroos

http://www.hel.fi/ksv
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Lisätiedot
Matti Kaijansinkko, projektipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi
Jari Huhtaniemi, arkkitehti, puhelin: 310 37197

jari.huhtaniemi(a)hel.fi
Sanna Ranki, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37146

sanna.ranki(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 37403

juha-pekka.turunen(a)hel.fi

Opetusvirasto Opetustoimen johtaja 19.10.2016

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Hernesaaren osayleiskaava-alue sijaitsee Helsingin kantakaupungin 
eteläisellä ranta-alueella Eiran ja Ullanlinnan länsipuolella. Alue rajau-
tuu pohjoisessa Matalasalmenkujaan sekä Laivakatuun ja muilta osin 
mereen. Hernesaari on ollut vuosikymmeniä telakka- ja satamakäytös-
sä, toiminta jatkunee aina vuoteen 2017 asti. Alueen länsirannalla si-
jaitsee kaksi risteilyalusten laituripaikkaa. Eteläosassa sijaitsevat heli-
kopterikenttä, lumenkaatopaikka ja veneiden huoltotoimintaa sekä vä-
liaikainen maanläjitysalue.  Alueen nykyiset meluhaitat syntyvät ajoneu-
voliikenteestä sekä satama- ja helikopteritoiminnasta. Satamatoiminta 
on vilkkainta Jätkäsaaren matkustajasataman puolella. Hernesaaren 
eteläkärjessä sijaitsevan helikopterilentopaikan toiminnan merkittävin 
melu aiheutuu Tallinnaan suuntautuvasta reittiliikenteestä. Melu on voi-
makkainta helikopterien nousu- ja laskeutumisvaiheissa. Yöaikaan 
kenttää voidaan käyttää ainoastaan hätä- ja pelastuslentoihin. Jätkä-
saaren matkustajasataman ja Hernesaaren risteilylaiturien aluksista ai-
heutuu myös ilma- ja hajupäästöjä alueelle. Alueen pohjoispuolelle Hie-
talahteen jää telakkatoimintaa. Hernesaareen on suunniteltu raitiotieyh-
teys keskustaan. Yhteyden myötä Hernesaaren asema kaupunkiraken-
teessa muuttuu keskeisemmäksi. Hernesaareen tulee sijoittumaan asu-
mista, työpaikkoja sekä vapaa-aikaan ja matkailuun liittyviä toimintoja. 

Asuinrakennusten kerrosluku on keskimäärin Helsingin kantakaupungil-
le tyypillinen 6–7 kerrosta. Korttelirakenne on tiivis ja kaupunkimainen 
ja rakennukset rajaavat katutilaa. Rakennettua puistoa tulee yhteensä 
noin 6,4 ha, eli noin 12,4 m2 asukasta kohden. Asuinkylien välissä si-
jaitsevat kolme pienimittakaavaista puistoaluetta ovat varsinaista ranta-
puistoa suojaisempia. Niille voidaan sijoittaa oleskelupaikkoja, leikki-
paikkoja ja pieniä pelikenttiä. Asuntorakentamisen kerrosalatavoite on 
noin 210 000 k-m2, joka vastaa noin 5 100 asukasta. Suurimman haas-
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teen alueen suunnittelulle asuinkäyttöön aiheuttaa laivaliikenteen ja he-
likopteritoiminnan edellyttämät meluntorjuntatoimet. Asuinkylien länsi-
reuna rakennetaan mahdollisimman umpinaisena. Rakennusten päädyt 
voidaan suunnata kohti satama aluetta, jolloin kortteleiden parvekkeet, 
terassit ja piha-alueet avataan itään kohti merinäkymiä. Asemakaavoi-
tuksessa joudutaan lisäksi kiinnittämään huomiota rakenteiden äänene-
ristävyyteen.

Hernesaari kuuluu eteläisen suurpiirin yhteiseen Kampinmalmin, Ullan-
linnan, Vironniemen ja Suomenlinnan tarkastelualueeseen. Opetusvi-
rastossa on nähty tarkoituksenmukaiseksi varata Hernesaaresta tilaa 
luokkien 1-2 opetusta varten n. 100 lapselle päiväkodin yhteyteen. Lap-
set ovat kuitenkin tavanomaista alttiimpia ilman epäpuhtaus- ja melu-
haitoille ja tästä johtuen on toivottu että PY-kortteleiden sijoitusta tutkit-
taisiin, jotta lasten käytössä olevat tilat ja liikuntakentät voitaisiin sijoit-
taa suojaisiin paikkoihin, joissa ilmanlaatu- ja melutilanne on mahdolli-
simman hyvä. Opetusvirasto on aikaisemmin todennut että alueelta 
puuttuu 283–604 lähikoulupaikkaa tarkasteluajankohtana 2012–2021 ja 
että alueen suunnitellun asukasmäärän mukaan karkeasti arvioiden 
alue tuottaisi n. 600 laskennallista peruskouluikäistä oppilasta.

Uusien ennusteiden oppilasmäärät näyttävät että kasvuvauhti on aikai-
sempaa ennustetta nopeampaa ja koulutilojen tarve näyttäytyy näiden 
lukujen valossa suuremmalta kun mitä on ollut nähtävissä. Eteläiseen 
suurpiirin alueelle tullaan tarvitsemaan sekä ruotsinkielisille että suo-
menkielisille koulut lähitulevaisuudessa.  Mitoitusta on syytä tarkastella 
uudelleen suunnittelun edetessä, mutta jo nyt voidaan olettaa että va-
raus suomenkieliselle alkuopetuskoululle tulee jäämään liian pieneksi, 
tarve on koululle joka sisältää 1-6 luokat. Koululle pitää myös varata 
riittävästi tilaa koulupihaa varten.

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 14.04.2016 § 53

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon 20. kaupunginosaa 
(Länsisatama) ja 53. kaupunginosaa (Ulkosaaret) koskevasta Herne-
saaren osayleiskaavaehdotuksesta nro 12385:

Lautakunta pitää hyvinä ehdotukseen liittyviä hahmotelmia vesiurheilu-
keskuksesta ja uudesta venesatamasta (W/LV) sekä veneilyyn liittyvis-
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tä kaupallisista tiloista (P/TY). Venesatama-alue mahdollistaa muun 
muassa noin 770 uutta venepaikkaa (sisältäen vierasvenesataman pai-
kat), laituripaikkoja vesibussiliikenteelle sekä vesiurheilukeskuksen. 
Merellisen Helsingin kehittämistä varten kyseiset toiminnot ovat tärkei-
tä. Toiminnot täydentävät Helsingin virkistyspalveluja, matkailupalveluja 
ja merellisiä liikuntapalveluja sekä niiden muodostamaa palveluverk-
koa. 

Koivusaarta rakennettaessa alueelta häviää suuri osa siellä olevista ve-
neiden talvisäilytyspaikoista sekä kerhorakennus. Näille korvaavat alu-
eet ja tilat on suunniteltu Hernesaareen. Hernesaaren osayleiskaa-
vaehdotukseen nykyisessä laajuudessaan merkityt merelliset palvelut 
mahdollistavat, että muilta alueilta häviäville talvisäilytyspaikoille ja seu-
rojen kerhotiloille saadaan korvaavat paikat ja tilat. Helsingin jatkuva 
kasvu luo yhä lisääntyvää kysyntää merellisille palveluille. Liikuntalau-
takunta pitää tärkeänä, että osayleiskaavaehdotuksen merelliset toi-
minnot säilytetään siinä laajuudessa, kun ne ehdotuksessa on merkitty.  

Asuntorakentamisen itäpuolelle, merenrantaan, on osoitettu noin kuu-
den hehtaarin puisto, joka koostuu puistokaistaleesta ja kolmesta kort-
teleiden välisestä taskupuistosta. Taskupuistoihin on suunniteltu leikki- 
ja lähiliikunta-alueita. Taskupuistojen pieni koko hankaloittaa monipuo-
listen ja korkealaatuisten lähiliikunta-alueiden toteuttamista. Suurem-
mat puistokokonaisuudet olisivat tästä näkökulmasta tarkoituksenmu-
kaisempia, sillä ne helpottaisivat tasokkaiden lähiliikunta-alueiden to-
teuttamista. Puistoon suunniteltua esteetöntä jalankulun ja pyöräilyn 
virkistysreittiä liikuntalautakunta pitää hyvänä.

Liikuntavirasto on tähän asti ollut mukana osayleiskaavaehdotuksen 
suunnittelussa ja tämä suunnitteluyhteistyö on toiminut hyvin. Liikunta-
lautakunnan mielestä tämän yhteistyön tulisi edelleen jatkua ja liikunta-
viraston tulisi olla mukana muun muassa venesatama-alueen ja vesi-
bussiliikenteen jatkosuunnittelussa. 

24.04.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
osastopäällikkö
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Martina Jerima, suunnittelija, puhelin: 310 87967

martina.jerima(a)hel.fi
Matti Kuusela, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Ari Maunula, vs. Osastopäällikkö, puhelin: 310 87809

ari.maunula(a)hel.fi
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Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 12.2.2016

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 5.2.2016

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Hernesaaren osayleiskaavaehdotuksesta. Kaupunginmuseo on päättä-
nyt antaa seuraavan lausunnon. 

Osayleiskaavan tavoitteena on liittää Hernesaari rakenteellisesti ja kau-
punkikuvallisesti osaksi kantakaupunkia. Rantapuisto, risteilijäsatama, 
veneily ja vesiurheilu tekevät uudesta asuinalueesta monipuolisen ja 
kiinnostavan kaupunginosan. Merellisen maiseman ja näkymien osalta 
muutos nykyiseen verrattuna on huomattava.

Asemakaavavaiheessa on otettava huomioon Fordin tehdasrakennuk-
sen ja valtion viljavaraston rakennusten suojeluarvo. Ne kertovat Her-
nesaaren teollisesta historiasta ja ne ovat arkkitehtonisesti, kaupunki-
kuvallisesti ja maisemallisesti arvokkaita rakennuksia. Toiminnallaan ne 
edelleenkin rikastuttavat alueensa luonnetta.

Aiemmasta ehdotusvaiheesta poiketen ainoastaan Fordin tehdasraken-
nus on merkitty osayleiskaavaehdotuksessa suojeltavaksi sr-merkinnäl-
lä. Kaupunginmuseo pitää puutteena, ettei valtion viljavaraston raken-
nuskokonaisuuden kulttuurihistoriallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja ole 
osayleiskaavassa otettu huomioon. Kaupunginmuseo esittää, että 
myös viljavarastorakennus merkitään kaavakarttaan suojeltavaksi ra-
kennukseksi.

13.12.2011 Lausunto annettu

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

sari.saresto(a)hel.fi

Helsingin Energia -liikelaitos 24.5.2012

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Helsingin Energian lausunto liitteessä 1.

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

jouni.kivirinne(a)helen.fi
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Opetuslautakunta 15.05.2012 § 74

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Her-
nesaaren osayleiskaavaehdotuksesta seuraavan lausunnon.

Hernesaaren suurimpia suunnitteluun liittyviä haasteita ovat katu-, lai-
va- ja helikopteriliikenteeseen liittyvät melutekijät sekä Länsisataman 
matkustajaliikenteeseen liittyvät ilma- ja hajupäästöt. Julkisten palvelu-
jen ja hallinnon PY-kortteleiden sijoitusta tulee vielä tutkia, jotta lasten 
käyttöön tulevat koulutilat ja liikuntapaikat sijoittuisivat ilmanlaatu- ja 
melutilanteen kannalta mahdollisimman suotuisiin paikkoihin. 

Osayleiskaavan tulee mahdollistaa koulun mitoituksen tarkistaminen 
alueen rakentumisen edetessä ottaen huomioon lähialueiden oppilas-
kehitys. Lasten ja nuorten toimintatilojen oikea sijoittaminen ja mitoitta-
minen edellyttää yhteistyötä kaavoittajan ja palveluhallintokuntien välil-
lä.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 15.05.2012 § 88

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausun-
non:

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta toteaa, ettei sillä ole omalta osaltaan 
huomautettavaa Hernesaaren osayleiskaavaehdotuksesta, joka raken-
taa merellistä Helsinkiä. 

Kaavan toteuttamisen lähtökohdiksi kulttuuri- ja kirjastolautakunta tote-
aa, että Hernesaaren alueelle on jo nyt hakeutunut runsaasti ns. luo-
vien alojen yritystoimintaa. Tämän toimintaedellytysten turvaaminen 
alueella on tärkeää ja vahvistaa alueen elinvoimaisuutta jatkossakin 
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Koko vapautuvaa telakka-aluetta tulisikin tarkastella kokonaisuutena si-
ten, että siellä varataan eri vaiheissa mahdollisuuksia luovien alojen  ja 
myös suosittujen Pop up –yritysten  käyttöön. Tähän liittyen tilojen vä-
liaikaiskäyttöä alueella tulisi systemaattisesti kehittää.  

Kaava-alueen ulkopuolella kokonaisuuteen liittyy mm. Konepaja, joka 
ollaan kunnostamassa Elävän musiikin yhdistyksen Elmu Ry:n käyt-
töön. Rantapuistoon syntyvät luovat toiminnot tukevat alueen kiinnosta-
vuutta myös matkailun näkökulmasta. 

Kaupunginvaltuuston 14.12.2011 hyväksymässä Helsingin kaupungin 
kulttuuristrategiassa (luvussa ympäristö ja kaupunkirakenne) todetaan, 
että kaupunki varmistaa uusien alueiden suunnittelussa ja vanhoja, tyh-
jentyviä tiloja korjattaessa myös kulttuurin käyttömahdollisuudet. Tällai-
sissa hankkeissa lähtökohtana on, että ulkopuoliset tahot ovat päätoi-
mijoina. Hyviä kansainvälisiä esimerkkejä tällaisista löytyy esimerkiksi 
Creative Metropoles Eu-hankkeen julkaisusta How to support Creative 
industries.  

Kaupunkisuunnitteluvirasto tilasi Hernesaaren kaavavalmisteluun liit-
tyen Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy:ltä Fordin taloa koske-
van rakennushistoriaselvityksen (18.4.2011). Fordin talon katsotaan 
muodostavan erittäin mielenkiintoisen ja muutoksista huolimatta hyvin 
säilyneen, arvokkaan arkkitehtonisen kokonaisuuden, jonka kerroksi-
sella historialla on erityistä merkitystä tulevaisuuden uuden kaupungi-
nosan siteenä Hernesaaren teolliseen menneisyyteen.  

Erillisessä ideasuunnitelmassa Talli (arkkitehti Pia Ilonen ja Karoliina 
Hoppu 20.12.2011) tutki suojeltavan rakennuksen käyttömahdollisuuk-
sia erilaiseen kulttuurikäyttöön (mm. tanssi, elokuva, kuvataide). Tiloja 
vuokrattaisiin vaiheittain taiteilijoille ja taidealan yrittäjille Kaapeliteh-
taan mallin mukaisesti. Kulttuurikeskuksella sekä rakennusta vuokraa-
valla kiinteistösijoitusyhtiöllä (Ovenia Oy) on ollut ohjausryhmässä 
edustus. 

Suunnitelman lähtökohtana on pidetty Fordin talon toimintojen ja synty-
vän vetovoimaisen kulttuurikeskuksen liittämistä merellisen alueen uu-
teen konseptiin, jossa risteilymatkustajien ulottuville luodaan uusi mat-
kustajaterminaali, hotelli- ja kongressikeskus, liiketilaa ja kulttuurisesti 
kiinnostava ympäristö. Vastaavia toteutettuja malleja on mainittu mm. 
Amsterdamista (risteilyterminaali, musiikkitalo, hotelli). Hernesaaren 
alue on myös ollut osana yhdeksän kaupungin satama-aluiden uusio-
käyttöä tutkivaa Urbact II -hanketta CTUR. 

Rakennusten uusiokäyttöön liittyvistä esimerkeistä Helsingissä idea-
suunnitelmassa mainitaan Kaapelitehdas, siihen hallinnollisesti liitetty 
Suvilahti sekä Tennispalatsi, Lasipalatsi ja Korjaamo. Nämä ovat nykyi-
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sin kaupungin omistuksessa, mutta toimivat kiinteistöyhtiöinä tai koko-
naan kulttuurialan yrittäjille vuokrattuina. 

Fordin talon huoneistoala on n. 12 500 m2, josta on jo vuokrattu tiloja 
tapahtumatoimistolle ja mm. tanssin harjoituskäyttöön. Fordin talolle on 
kaavassa mahdollistettu myös laajennusosa. Ideasuunnitelman mu-
kaan eri käyttötarkoituksiin tarvittavia muutoksia voidaan toteuttaa as-
teittain monivaiheisessa prosessissa, johon selvityksellä pyritään luo-
maan puitteet. Pienin muutoksin kulttuuritoimijoita voitaisiin nykyistä 
enemmänkin sijoittaa jo nyt. 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta katsoo, että kaupunkisuunnitteluviraston 
ja Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy:n esitykset luovat hyvän 
pohjan Hernesaaren kaava-alueen, telakka-alueen ja Fordin talon jat-
kokehittelylle.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Veikko Kunnas

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

paiju.tyrvainen(a)hel.fi

Helsingin Satama -liikelaitos 15.5.2012

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Kaupunkisuunnitteluviraston valmistelussa olevasta otsikossa mainitus-
ta osayleiskaavaehdotuksesta Helsingin Satama toteaa mielipiteenään 
seuraavaa:  

Osayleiskaavaehdotuksessa esitetään asumisen, työpaikkojen sekä 
vapaa-aikaan ja matkailuun liittyvien palveluiden sijoittamisen Herne-
saareen. Risteilylaivoille on osoitettu kahden nykyisen laituripaikan li-
säksi yksi uusi laituripaikka. Helikopterikentälle on osoitettu uudelle 
täyttömaalle pysyvä sijainti. Lisäksi alueelle on sijoitettu kaksi venesa-
tamaa: purjevenesatama ja vesiurheilukeskus.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut 
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on pääosin työpaikka-, teolli-
suus-, toimisto- ja satamatoimintojen aluetta. Aluetta kehitetään tuotan-
non ja varastoinnin, palvelujen, toimitilojen sekä sataman käyttöön. Li-
säksi alueelle saa rakentaa tiloja julkisten palvelujen, yhdyskuntatekni-
sen huollon, virkistyksen ja liikenteen käyttöön. Alueen eteläkärkeen on 
varattu hallinnon ja julkisten palvelujen alue. Aluetta kehitetään hallin-
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non, julkisten palvelujen, korkeakoulutuksen ja ympäristöhaittoja ai-
heuttamattomien toimitilojen, asumisen ja virkistyksen sekä alueelle 
tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen käyttöön. Alueen 
kaakon ja lounaan puoleisille rannoille on osoitettu puistoalueet. Kaa-
kon puoleinen rantapuisto on osa Helsinki-puistoa. Keskustan kulttuuri-
puistoa ja alueellisia kaupunkipuistoja kehitetään monipuolisina toimin-
ta-, kohtaamis-, kulttuuri- ja luontoympäristöinä. Alueelle saa rakentaa 
tarpeellisia yhdyskuntateknisen huollon tiloja ja liikenneväyliä. 

Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 
8.12.2010, tullut kaava-alueella voimaan 10.6.2011) alueen kaakkoiso-
sassa on merkintä nykyiset rakennetut maanalaiset tilat.

Alueella ovat voimassa asemakaavat n:o 10800 / 14.11.2001(Kvsto), 
10683 / 24.3.1999 (Kvsto), 6154 / 21.4.1970 (Sis.as.min.), 8775/ 
23.12.1983 (Sis.as.min,), 4940 / 26.5.1961 (Sis.as.min.), 8761 / 
16.3.1984 (Ympäristömin.) ja 8418 / 9.2.1982 (Sis.as.min.). Kaavojen 
mukaan alue määritetty pääosin teollisuus- ja varastorakennusten kort-
telialueiksi, satama-, rautatie- ja katualueiksi ja puistoalueiksi.

Osayleiskaavaa laadittaessa tulee varmistaa, että suunnittelualueen 
maankäyttö ei ole ristiriidassa satamatoiminnan vaatimusten kanssa. 
Erityisesti on selvitettävä asumisen edellytykset ja viihtyvyystekijät läh-
tien siitä, että asumisen välittömässä läheisyydessä on vilkas laivalii-
kenne ja laituritoimintoja. Sataman läheisyyteen sijoittuvissa asuinkort-
teleissa on rakenteellisin ratkaisuin huomioitava laivaliikenteen asetta-
mat rajoitukset äänieristykseen ja kortteleiden ilmanlaatuun.  

Helsingissä käy vuosittain touko – lokakuun välisen aikana keskimäärin 
250 kansainvälistä risteilyalusta. Risteilymatkustajien määrä ja alusten 
koko kasvavat jatkuvasti. Vuonna 2011 Hernesaaressa vieraili noin 300 
000 risteilyvierasta. Kaikki Helsinkiin saapuvat yli 214 metriä pitkät ris-
teilyalukset ohjataan Hernesaaren risteilylaituriin, johon tällä hetkellä 
mahtuu yhtä aikaa kaksi 300 metriä pitkää alusta. Suurimmissa aluksis-
sa on 2 000 - 3 000 matkustajaa.

Risteilyvieraat tekevät useimmiten ohjatun päiväkierroksen tilausbus-
seilla, joita voi olla jopa 60 laivaa kohden. Risteilymatkustajia palveleva 
turvatoimialue (ISPS-alue) on aidattu ja sen tämän hetkinen pinta-ala 
on noin 2,1 hehtaaria. Alueella on matkamuistomyymälöitä ja muuta 
pienimuotoista palvelutoimintaa. Risteilyalukset ovat toistaiseksi teh-
neet päivävierailuja, eivätkä ne ole yöpyneet Hernesaaressa.

Nyt lausunnoilla olevassa osayleiskaavaehdotuksessa satama-alueelle 
osoitetaan lisää laituritilaa, jolla pyritään mahdollistamaan kolmen ris-
teilyaluksen vierailu Hernesaaressa samanaikaisesti. Nykyiset laituria-
lueet ovat kiinteästi aidattua Sataman turvatoimialuetta (ISPS-alue), ja 
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kaikki satamaan ja laivoihin liittyvä toiminta tapahtuu suljetun alueen si-
säpuolella. Laiturialueen mitoituksessa onkin huomioitava laivaliiken-
teen kannalta merkittävät toiminnot eli laivojen kiinnittäminen laituriin 
sekä laivojen huollon ja risteilymatkustajia noutavien tilausbussien vaa-
tima tilantarve. Terminaalirakennuksen suunnittelussa on huomioitava 
satamatoiminnan luonne ja turvattava näiden tilojen käyttö Sataman 
tarpeisiin erityisesti matkustajien vaihtoon liittyvissä aluskäynneissä 
(esim. tulli - ja rajamuodollisuudet). Uuden risteilylaiturin toiminnallisen 
leveyden tulee olla noin 60m.

LS -merkintää (Risteilyliikenteen satama-alue. Alue varataan liikenteen 
hoidon kannalta tarpeellisia tiloja varten. Aluetta voidaan käyttää venei-
den talvisäilytykseen satamatoiminnan sen mahdollistaessa.) tulisi täs-
mentää muiden määräysten lisäksi siten, että alue on ensisijaisesti ris-
teilyalusten käytössä. Tämä siksi, että ajoittain voi olla tarvetta esim. 
odotuslaiturille, miehistön vaihtoon tms.

Osayleiskaavaehdotuksessa vesialueelle (W) esitetään mahdollisuutta 
rakentaa siltoja ja satamatoiminnan kannalta tarpeellisia rakenteita. Sil-
lan tms. toteuttamista varten tulee kaavaehdotuksen merkintää täs-
mentää siten, että jatkosuunnittelussa otetaan huomioon alueen tekni-
set vaatimukset (tuulikuorma, korkeustaso, turvallisuus ja alusten tilan-
tarve korkeussuunnassa) sekä hankkeen taloudelliset seikat. Tulevai-
suudessa risteilylaituriin tulee mahdollisesti päästä kiinnittymään myös 
yli 60 metriä korkealla aluksella. Tanskan salmessa Stora Beltin sillan 
alituskorkeus on 65 metriä, mikä mahdollistaa suurten alusten saapu-
misen Itämerelle. 

Hernesaaren eteläkärjen ja Pihlajasaaren välissä meren vesisyvyys on 
rantojen lähellä noin 0-8 metriä ja Länsisatamaan johtavalla Lokkiluoto-
Saukonnokka laivaväylällä noin 10–13 metriä. Hernesaaren ja Jätkä-
saaren välisen vesialueen syvyys on (9) - 11 metriä, Hernesaaren ris-
teilylaiturien kohdalla syvyys on 9,8 ja 9,0 m metriä. Hernesaaren ja 
Sirpalesaaren välisellä vesialueella vesisyvyys on noin 15 metriä lu-
kuun ottamatta paria selännettä, joiden kohdalla vesisyvyys on noin 9 
metriä. Yksi tällainen selänne on noin 400 metrin etäisyydellä Herne-
saaren rannasta.

Hernesaaren eteläkärkeen suunnitellun helikopterikentän toimivuutta 
on tarkasteltu erillisessä viitesuunnitelmassa (Hernesaaren helikopteri-
kenttä). Jatkosuunnittelussa on huomioitava satamatoiminta sekä Jät-
käsaaressa että Hernesaaressa ja laivaväylän sijainti suhteessa heli-
kopterikenttään sekä se, että risteilylaituriin tulee mahdollisesti päästä 
kiinnittymään myös yli 60 metriä korkealla aluksella. 
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Suunnittelualueen halki kulkeva kokoojakatu on risteilysataman liiken-
nettä välittävä katu. Sen tilavarauksessa tulee huomioida kaikki liiken-
nemuodot (autoliikenne, pyöräily, jalankulku, joukkoliikenne) sekä ym-
päröivien kortteleiden synnyttämän liikenteen liittyminen katuverkkoon. 
Erityisesti on huomattava risteilymatkustajasataman toiminnan luontee-
seen liittyvä jalankulku ja tilausbussiliikenne sekä laivojen ja terminaalin 
tarvitsema huoltoliikenne.

Helsingin Satama pitää hyvinä suunnitelmia joukkoliikenteen ja jalan-
kulkureittien kehittämisestä alueella, samoin kuin satama-alueen liittä-
mistä osaksi kaupunkirakennetta.

Lisätiedot
Lehtonen Satu, suunnittelupäällikkö, puhelin: +358931033527

satu.lehtonen(a)hel.fi

Terveyslautakunta 08.05.2012 § 115

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Päätös

Terveyslautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Her-
nesaaren osayleiskaavaehdotuksesta seuraavan, esittelijän ehdotuk-
sen mukaisen lausunnon:

"Hernesaaren noin 5 100 asukkaan palvelujen järjestämisen on tarkoi-
tus tukeutua pääosin olemassa olevaan sosiaali- ja terveystoimen pal-
veluverkkoon. Hernesaaren väestöpohja ei edellytä omaa terveysase-
maa. 

Hernesaaren terveyspalvelut sijaitsevat Viiskulman terveysasemalla. 
Jatkossa terveysasemapalvelut tulevat sijaitsemaan Marian sairaalan 
alueella, kun sinne rakennetaan Viiskulman korvaava terveysasema. 
Terveyspalvelujen saavutettavuuden kannalta hyvät liikenneyhteydet 
Hernesaaresta Marian alueelle ovat keskeisiä. 

Jatkosuunnittelussa tulee huomioida, että sosiaali- ja terveystoimi yh-
distetään vuoden 2013 alussa. Terveyskeskus ja sosiaalivirasto ovat 
osallistuneet viranomaisyhteistyöhön Hernesaaren osayleiskaavaehdo-
tusta valmisteltaessa. Valmistelu on pohjautunut nykytilanteen palvelu-
verkon tavoitteisiin. 

Terveyslautakunnalla ei ole huomautettavaa Hernesaaren osayleiskaa-
vaehdotukseen." 

Esittelijä
toimitusjohtaja
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Matti Toivola

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 02.05.2012 § 142

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Her-
nesaaren osayleiskaavaehdotuksesta seuraavan sisältöisen lausun-
non.

Hernesaaren noin 5 100 asukkaan palvelujen järjestämisen on tarkoi-
tus tukeutua pääosin olemassa olevaan sosiaali- ja terveystoimen pal-
veluverkkoon. Hernesaaren väestöpohja ei edellytä omaa terveysase-
maa. Hernesaaren lapsiperheiden kotipalvelun ja varhaisen tuen, per-
heneuvolan ja lastensuojelun palvelut tullaan järjestämään osana ete-
läisen alueen palveluja. Aikuisten ja ikääntyvien palvelut tukeutuvat 
myös olemassa olevaan palveluverkkoon. Hernesaaren suunnittelussa 
tulee kuitenkin varautua itsenäisen toimeentulon mahdollistaman erityi-
sasumisen sijoittumiseen asuntokortteleihin. 

Hernesaaren osayleiskaavaehdotus vastaa päivähoidon palveluverkon 
tarpeisiin. Hernesaari kuuluu Kallio-Ullanlinna-Vironniemi päivähoitoa-
lueeseen. Päivähoitoalueella päivähoidon tarve on keskimääräistä suu-
rempi suhteessa alle kouluikäiseen väestöön. Hernesaaren vuosien 
2020-2045 rakentamis- ja väestöennusteen mukaan päivähoidon pal-
velujen suurin tarve ajoittuisi vuoden 2030 paikkeille. Ennusteen perus-
teella laskennallinen päivähoidon tarve Hernesaaressa vaihtelisi noin 
130-260 päivähoitopaikan välillä 60 %:n kattavuudella. 

Hernesaaressa tavoitteena on täydentää päivähoidon palveluverkkoa 
isommilla omilla tonteilla sijaitsevilla toimipisteillä. Kerrostalojen alaker-
taan sijoittuvia ns. kivijalkapäiväkoteja tarvitaan mahdolliseen tilapäi-
seen päivähoidon tarpeeseen ruuhkahuippuina. Päivähoidon ja leikki-
puistotoiminnan palvelut sijoittuvat hyvin kaavassa osoitetuille julkisten 
palvelujen ja hallinnon alueille. Päivähoidon palveluverkon suunnitte-
lussa varaudutaan kahden Y-tontilla sijaitsevan päiväkodin tarpeeseen, 
joiden kummankin laajuudeksi arvioidaan 1 200-1 500 brm2 ja ulkotilat 
1 700-2 500 brm2. Leikkipuisto- ja kerhotoiminnan mitoituksena käyte-
tään noin 250-300 brm2 huomioiden lasten vapaan liikkumisen mahdol-
listamat ulkotilat puistossa. 
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Jatkosuunnittelussa tulee huomioitavaksi, että sosiaali- ja terveystoimi 
yhdistetään vuoden 2013 alussa ja päivähoito muodostaa samaan ai-
kaan oman varhaiskasvatuksen käsittävän virastonsa. Sosiaalivirasto 
mukaan lukien päivähoito ja terveyskeskus ovat osallistuneet viran-
omaisyhteistyöhön Hernesaaren osayleiskaavaehdotusta valmistel-
taessa. Siten valmistelu on pohjautunut nykytilanteessa käytettävissä 
olevaan tietoon palveluverkon tavoitteista Hernesaaressa. 

Sosiaalilautakunnalla ei ole huomautettavaa Hernesaaren osayleiskaa-
vaehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Inkeri Rehtilä, erityisasiantuntija, puhelin: 310 62841

inkeri.rehtila(a)hel.fi
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§ 12
Munkkiniemen, Kuusisaaren (Krogiuksentie 15) asemakaavan muu-
tos nro 12451

HEL 2014-009619 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksi 30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Kuusi-
saari) korttelin 30080 tontin 8 asemakaavan muutoksen 7.3.2017 päi-
vätyn ja 9.11.2017 muutetun piirustuksen numero 12451 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12451 kartta, päivätty 7.3.2017, 
muutettu 9.11.2017

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro12451 selostus, päivätty 
7.3.2017, muutettu 9.11.2017

3 Vuorovaikutusraportti 7.3.2017, täydennetty 9.11.2017
4 Tehdyt muutokset
5 Osa päätöshistoriaa
6 Asemakaavoituspalvelun tarkistettu esitys kaupunginhallitukselle Munk-

kiniemi, Kuusisaari (Krogiuksentie 15) asemakaavan muuttamiseksi  
(nro 12451) - allekirjoitettu

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
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Liite 6
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee asuintonttia, joka sijaitsee Kuusisaares-
sa Krogiuksentien ja Kuusisaarentien välissä. Kaavaratkaisu mahdollis-
taa tonttitehokkuuden nostamisen e=0,25:stä e=0,30:een Kuusisaaren 
asemakaavan muutosperiaatteiden mukaisesti. Tällä kohteen tonttite-
hokkuus on e=0,17. 

Tavoitteena on edistää täydennysrakentamista Kuusisaaressa. Tontilla 
on kaavamuutoksen myötä mahdollista rakentaa kaksi tai kolme uudis-
rakennusta. Tontilla sijaitseva 1950-luvun asuinrakennus suojellaan. 

Esittelijän perustelut

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

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Tontilla osoitteessa Krogiuksentie 15 sijaitsee kaksi erillispientaloa, 
joista vanhempi, kaupunginmuseon kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi 
määrittämä asuintalo on rakennettu 1950-luvulla. Uudempi 1960-luvulla 
rakennettu asuinrakennus on teknisesti huonossa kunnossa eikä se si-
sälly kaupunginmuseon inventoinnin arvokohteisiin. Rakennukset sijait-
sevat tontilla runsaan kasvillisuuden ympäröiminä ja ne muodostavat 
tyylikkään kokonaisuuden. 

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1956. Kaavan mukaan 
tontille saa rakentaa enintään 2-kerroksisia ja enintään 7 metriä korkei-
ta asuinrakennuksia. Tontin pinta-alasta saa käyttää asumiseen enin-
tään 1/8. Tontti on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hake-
muksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kans-
sa. 

Kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia 
eikä maanomistajalle merkittävää hyötyä, eikä näin ollen maankäyttö-
sopimusmenettelylle ole tarvetta. 
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Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helsingin seudun ympäristöpalvelujen 
(HSY), kaupunginmuseon, kiinteistöviraston ja yleisten töiden lautakun-
nan lausunnot. Lausunnon antajilla ei ollut huomautettavaa kaavan si-
sältöön. 

Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, pelastuslautakunta, rakennusval-
vontavirasto ja ympäristökeskus ilmoittivat, ettei niillä ollut lausuttavaa.

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaavaehdotukseen tehtiin teknisluonteisia tarkistuksia hakijan aloit-
teesta. Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole 
tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus on asemakaavoituspalvelun tarkistetun esityksen mu-
kainen. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12451 kartta, päivätty 7.3.2017, 
muutettu 9.11.2017

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro12451 selostus, päivätty 
7.3.2017, muutettu 9.11.2017

3 Vuorovaikutusraportti 7.3.2017, täydennetty 9.11.2017
4 Tehdyt muutokset
5 Osa päätöshistoriaa
6 Asemakaavoituspalvelun tarkistettu esitys kaupunginhallitukselle Munk-

kiniemi, Kuusisaari (Krogiuksentie 15) asemakaavan muuttamiseksi  
(nro 12451) - allekirjoitettu

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
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makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Tiedoksi

Kaupunginmuseo
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.01.2018 § 5

HEL 2014-009619 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Kuusi-
saari) korttelin 30080 tontin 8 asemakaavan muutoksen 7.3.2017 päi-
vätyn ja 9.11.2017 muutetun piirustuksen numero 12451 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 21.09.2017 § 29

HEL 2014-009619 T 10 03 03

Hankenumero 0740_36

Päätös
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Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12451 pohjakartan 
kaupunginosassa 30 Munkkiniemi. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on val-
mistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12451
Kaupunginosa: 30 Munkkiniemi
Kartoituksen työnumero: 43/2016
Pohjakartta valmistunut: 12.10.2016
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden 
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten 
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot 
-yksikön päällikölle.

Lisätiedot
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 15.5.2017

HEL 2014-009619 T 10 03 03

Kuusisaari, Krogiuksentie 15

Kiinteistövirasto toteaa, että asemakaavan muutosehdotus koskee 
Munkkiniemen Kuusisaaressa sijaitsevaa rakennettua asuintonttia 
30080/8. Tontti on yksityisomistuksessa. 

Muutos mahdollistaa tonttitehokkuuden nostamisen e=0,25:stä 
e=0,32:een. Tehokkuuden noston myötä tontille tulee uutta asuntoker-
rosalaa 161 k-m². 
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Kaavamuutos ei korota tontin arvoa merkittävästi, joten kaupunginhalli-
tuksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaisia neuvotte-
luja ei ole tarpeen käydä tontinomistajan kanssa. 

Kiinteistövirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksen 
suhteen.

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

kirsi.federley(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 09.05.2017 § 175

HEL 2014-009619 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavan muutos koskee asuintonttia, joka sijaitsee Krogiuksen-
tien ja Kuusisaarentien välissä Kuusisaaressa, Munkkiniemen kaupun-
ginosassa.

Kaavamuutoksella mahdollistetaan tontin tiivistäminen ja täydennysra-
kentaminen. Tontin käyttötarkoitus ei muutu. Kuusisaaren 1950-luvun 
rakennuskantaan kuuluva kulttuurihistoriallisesti arvokas asuinraken-
nus suojellaan.

Kaavan toteuttaminen ei aiheuta kustannuksia rakennusvirastolle.

Esittelijä
vs. kaupunginarkkitehti
Jussi Luomanen

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 8.5.2017

HEL 2014-009619 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
asemakaavan muutosehdotuksesta, joka koskee Kuusisaaressa sijait-
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sevaa asuintonttia osoitteessa Krogiuksentie 15 (30080/8). Kaupungin-
museo arvioi hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja 
on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Voimassa olevassa asemakaavassa (1956) alueella on merkintä A, 
jonka mukaan tontille saa rakentaa enintään 2-kerroksisia ja 7 m kor-
keita asuinrakennuksia. Rakentamatta jäävät tontinosat on määrätty is-
tutettaviksi. Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty pientalovaltaiseksi 
alueeksi. Kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymässä uudessa 
yleiskaavaehdotuksessa (tarkistettu ehdotus 14.6.2016) alue on merkit-
ty asuntovaltaiseksi alueeksi A4, jota on tarkoitus kehittää pääasiassa 
asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä lähipalvelujen 
käyttöön.

Tontilla sijaitsee nykyisin kaksi erillispientaloa. Vanhempi taloista on 
arkkitehti E. Linnasalmen 1950-luvun alussa suunnittelema vaaleaksi 
rapattu kaksikerroksinen rakennus, joka on määritelty Helsingin kau-
punginmuseon laatimassa Munkkiniemen rakennusinventoinnissa 
(2003-2005) kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi rakennukseksi, jonka 
arkkitehtuuri on harkittua ja viimeisteltyä. Lisäksi rakennus on säilynyt 
hyvin alkuperäisessä asussaan.

Tontilla sijaitseva toinen omakotitalo on rakennettu 1964. Kaksikerrok-
sisen, noppamaisen kahitiilellä vuoratun omakotitalon on suunnitellut 
arkkitehti Helmine Snellman. Savitiilellä katetut vaaleat rakennukset 
muodostavat viehättävän kokonaisuuden vehreine pihoineen. Kaupun-
ginmuseon inventoinnissa ei 1960-luvun omakotitalon kulttuurihistorial-
lisia ja arkkitehtonisia arvoja pidetty niin merkittävinä tai erityisinä, että 
rakennukselle olisi esitetty suojelutavoitteita. Kuitenkin on rakennuspe-
rinnön vaalimisen näkökulmasta valitettavaa, kun omintakeinen ja ym-
päristöön hyvin sopiva rakennus asemakaavan muutoksen toteutuessa 
puretaan.

Muodostuvan AO-tontin määräys on seuraava: Erillispientalojen kortte-
lialue, joka on kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas. Tontilla 
oleva arvokas puusto tulee säilyttää ja uusia siten, että sen maisema-
kuvallinen arvo säilyy.

Vaikutukset:

Tontille tulee kaksi uutta rakennuspaikkaa ja 1960-luvun rakennus voi-
daan korvata uudisrakennuksella. Uudisrakennukset ovat kaksikerrok-
sisia ja ne on ilmeeltään ja mittakaavaltaan sovitettava arvokkaaseen 
pientaloympäristöön.

Kaavaratkaisun myötä tontti muuttuu tiiviimmin rakennetuksi. Tontin 
vehreyttä pyritään vaalimaan kaavamääräyksillä säilytettävästä ja istu-
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tettavasta kasvillisuudesta. Mikäli puita joudutaan kaatamaan tai kasvil-
lisuutta poistamaan esimerkiksi rakentamisen yhteydessä, poistettujen 
tilalle on istutettava uusia puita ja kasveja, myös isokokoisiksi kasvavia 
puita.

Kulttuuriympäristön ja maiseman suojelu:

Tontin ympärille jätetään istutusvyöhyke, jossa kasvillisuus tulee säilyt-
tää ja tarvittaessa uudistaa. Kuusisaarentien puolella säilyy nykyisen-
kaltainen melumuurimainen rakenne ja runsas puusto. Krogiuksentien 
maisema muuttuu enemmän, kun tontille rakennetaan uusi ajoliittymä 
ja uudet rakennukset näkyvät kadulle enemmän kuin Kuusisaarentien 
puolella.

Asemakaavalla suojellaan kulttuurihistoriallisesti arvokas 1950-luvun 
asuinrakennus sr-2 -merkinnällä rakennustaiteellisesti ja kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaana rakennuksena. Suojelumääräys on kaupunginmu-
seon mielestä asianmukainen. Uudempi 1960-luvun asuinrakennus on 
mahdollista säilyttää, mutta kaava ei estä rakennuksen purkamista. Uu-
den rakentamisen tulee sopia Kuusisaaren arvokkaaseen rakennettuun 
ympäristöön ja tontin ilmeeseen. 

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdo-
tuksesta.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 19.9.2016

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

sari.saresto(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 02.05.2017 § 52

HEL 2014-009619 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon asemakaavan muutok-
sesta nro 12451:

Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta pelastustoimeen, joten 
asiasta ei ole lausuttavaa.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Markku Holopainen, palomestari, puhelin: 310 30224
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markku.holopainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 25.04.2017 § 125

HEL 2014-009619 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

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.03.2017 § 134

HEL 2014-009619 T 10 03 03

Ksv 0740_36, karttaruutu 674492

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 asettaa 7.3.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12451 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 30. kau-
punginosan (Munkkiniemi, Kuusisaari) korttelin 30080 tonttia 8. 

 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-sivuil-
la: kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

  

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

http://www.hel.fi/ksv
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 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vä-
häisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta eh-
dotuksen sisältöä

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

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12451 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
Leena Paavilainen, arkkitehti, puhelin: 310 64424

leena.paavilainen(a)hel.fi
Anu Kuutti, projektipäällikkö, puhelin: 310 37154

anu.kuutti(a)hel.fi
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi
Niina Strengell, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37458

niina.strengell(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

Rakennusvirasto 19.9.2016

HEL 2014-009619 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1263-00/16 Krogiuksentie 15 / Kuu-
sisaarentie 24. Määräaika on 7.10.2016.

Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta.

Rakennusviraston yhteyshenkilöinä kaavahankkeessa ovat lisätiedo-
nantajat.

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

Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237
olli.haanpera(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 1.9.2016

HEL 2014-009619 T 10 03 03

Tontti sijaitsee alueella, josta Kv/geoteknisen osaston tietokannassa ei 
ole lainkaan vanhoja pohjatutkimustietoja. Kuusisaarentien pohjoispuo-
lella on kantakartan mukaan avokalliota. Oletettavasti tontti sijaitsee kit-
kamaa-alueella, ja pohjavettä esiintyy lähellä kallionpintaa. Mahdollisis-
sa louhintatöissä tulee huomioida naapurirakenteille aiheutuvat tärinät.

Lisätiedot
Mirva Koskinen, geotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 37821

mirva.koskinen(a)hel.fi
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§ 13
Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite kaupunkipyörien alueen laajen-
tamisesta koko kaupunkiin

HEL 2017-006917 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Paavo Arhinmäen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Paavo Arhinmäki ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunkipyöräjärjestelmä ulotettaisiin käsittämään Hel-
singin koko alueen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää val-
tuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 
valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupunki-
pyörien asemat on sijoitettu mahdollisimman tiiviisti yhteen joukkolii-
kennejärjestelmän kanssa. Helsingin alueella on vuonna 2018 käytössä 
150 asemaa ja 1500 pyörää. Asemat sijaitsevat Helsingin niemellä 
Munkkiniemen-Oulunkylän korkeudelle saakka ja lännessä myös Laut-
tasaaressa.

Järjestelmän laajentaminen koko kaupungin kattavaksi vaatisi useita 
satoja uusia asemia ja useita tuhansia uusia pyöriä. Uusia asemia tar-
vittaisiin tällöin myös nykyisen verkon alueelle. Kaupunginhallituksen 
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esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018 - 2020 taloussuunni-
telmaksi sisältää talousarvioneuvotteluissa sovitun 0,5 milj. euron vuo-
tuisen määrärahan liikenneliikelaitokselle kaupunkipyöräjärjestelmän 
laajentamiseen. Määräraha on tarkoitettu jatkolaajentamisen suunnitte-
luun. Kaupunkipyöräjärjestelmää laajennetaan suunnitelmallisesti koko 
kaupungin alueella.

HKL on aloittanut laajennuksen tarveselvityksen tekemisen yhdessä 
kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Selvityksen on tarkoitus valmis-
tua keväällä 2018. Tarveselvityksen perusteella arvioidaan hankesuun-
nittelun käynnistämisen edellytyksiä vuoden 2018 aikana.

HKL selvittää parhaillaan myös, miten mahdollinen laajentaminen voi-
taisiin toteuttaa julkisia hankintoja koskevan sääntelyn puitteissa nykyi-
sen palvelun laajennuksena taikka nykyisen kaupunkipyöräpalvelun 
kanssa yhteensopivana palveluna.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 29.11.2017 § 443

HEL 2017-006917 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin pöydälle kaupunginvaltuus-
ton 17.1.2018 pidettävään kokoukseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Kaupunginhallitus 20.11.2017 § 1064

HEL 2017-006917 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Paavo Arhinmäen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Käsittely

20.11.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Perusteluosan neljännen kappaleen kaksi viimeistä 
virkettä poistetaan ja niiden tilalle:

"Määräraha on tarkoitettu jatkolaajentamisen suunnitteluun. Kaupunki-
pyöräjärjestelmää laajennetaan suunnitelmallisesti koko kaupungin alu-
eella."

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Paavo Arhinmäen vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

13.11.2017 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 14.09.2017 § 51

HEL 2017-006917 T 00 00 03

Lausunto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon 
kaupunginhallitukselle Paavo Arhinmäen valtuustoaloitteeseen koskien 
kaupunkipyöräpalvelun toiminta-alueen laajentamista:

HKL:n johtokunta on hyväksynyt Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmälle 
päivitetyn hankesuunnitelman 23.3.2014. Hankesuunnitelmassa kau-
punkipyörien tavoitteeksi määritettiin joukkoliikenteen palvelutason pa-
rantaminen. Joukkoliikennejärjestelmän joustavuus ja saavutettavuus 
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paranevat, kun liityntämatkoihin voi käyttää kaupunkipyöriä. HKL:n joh-
tokunta päätti kaupunkipyöräjärjestelmän hankinnasta 20.10.2015. 
Kaupunkipyöräasemien ensimmäisen vaiheen asemapaikoista on tehty 
liikennesuunnittelupäällikön päätös 12.2.2016 (piirustus 6546-3) ja lo-
puista sadasta asemapaikasta 9.12.2016 (piirustus 6675-2)

Kaupunkipyöräpalvelun perustavoitteiden mukaisesti kaupunkipyörien 
nykyiset asemat on sijoitettu mahdollisimman tiiviisti yhteen joukkolii-
kennejärjestelmän kanssa. Kansainvälisten esimerkkien mukaisesti 
kaupunkipyöräpalvelun hyvän palvelutason ja saavutettavuuden takaa-
miseksi pyöräasemia ja pyöriä on oltava tarjolla tarpeeksi tiheässä, 
noin 300-400 metrin välein. Palvelun on tarkoitus tukea ja kannustaa 
kaupunkipyörän käyttöä niin, että pyörää ei turhaan pidetä omaan käyt-
töön varattuna, vaan se otetaan vain matkan ajaksi ja palautetaan toi-
selle asemalle heti määränpäässä. Tehokkaasti toimiva kaupunkipyörä-
konsepti edellyttää, että pyöriä pitää olla tarjolla lähellä matkan lähtö-
pistettä ja pyörän palauttamisen pitää onnistua määränpäässä ilman 
varsinaista siirtymää, jotta pyörät palvelevat suunnitellulla tavalla. Ase-
mapaikkojen huolellisesti ja toiminnallisesti harkittu sijoittelu mahdollis-
taa korkean palvelutason.

Kaupunkipyöräjärjestelmän hankesuunnitelman mukainen täysi laajuus 
on 150 pyöräasemaa, jotka mahdollistavat pysäköinnin 1 500 kaupun-
kipyörälle. Näistä 10 asemaa ja 100 pyörä ovat lainalla Espoossa vuo-
den 2017 ja palaavat Helsinkiin vuonna 2018. Asemat muodostavat yh-
tenäisen kokonaisuuden Helsingin tiiveimmällä alueella, jossa alueen 
sisällä matkoja on helppo tehdä kaikkiin suuntiin.

Ilman asemien lukumäärän kasvattamista, kaupunkipyöräverkoston 
alueen laajentaminen nykyisestä johtaisi nykyistä harvempaan asema-
verkostoon, ja heikentäisi sen palvelukykyä; juuri asemien tiheys tekee 
palvelusta toimivan ja houkuttelevan, kun asemia on katettavalla alu-
eella aina lähettyvillä. Myös järjestelmän ylläpitäminen on tiiviillä alueel-
la tehokkaampaa.

Itä- ja Pohjois-Helsingin kattaminen vastaavasti toimivalla pyöräasema-
verkostolla vaatisi jopa enemmän asemia kuin koko nykyisessä järjes-
telmässä on, jotta verkosto pysyy tarpeeksi tiheänä ja järjestelmä pal-
velisi asiakkaita kokonaisuutena, hyvällä palvelutasolla. Uusia asemia 
tarvittaisiin myös nykyisen verkon alueelle, sillä laajentunut alue ja pyö-
rien lukumäärä toisivat lisää käyttäjiä myös keskustaan, joka on usein 
matkojen kohde. Jos asemia tulevaisuudessa sijoitetaan uudelleen tai 
nykyverkostoa laajennetaan, on itä kuitenkin mahdollinen suunta.

Kaupunkipyöräpalvelulla on kansainvälisesti vertailtuna ja pyörien mää-
rään nähden paljon aktiivisia käyttäjiä. Järjestelmään on rekisteröitynyt 
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33 880 koko kauden käyttöoikeudesta maksanutta asiakasta ja lisäksi 
useita tuhansia viikon tai päivän mittaisen käyttöoikeuden valinnutta. 
Kaupunkipyörillä on tällä kaudella tehty jo yli miljoona matkaa. Matkoja 
tehdään keskimäärin noin 7,5 päivässä jokaista pyörää kohden, vilk-
kaimpina päivinä matkoja on tehty jopa yli 11 matkaa jokaista pyörää 
kohden. Tämän käyttöasteen arvioidaan olevan tasolla, jolla nykyinen 
palvelu tehokkaasti pystyy toimimaan. Käyttömäärien lisääntyminen tai 
lisääminen edellyttäisi palvelun kasvattamista. Hyvän vastaanoton ja 
aktiivisen käytön johdosta voi odottaa palvelun toimivan hyvin myös 
muualla Helsingissä ja pyörien sekä asemien lisääminen jo sinällään 
parantaisi palvelua nykyisellä alueellakin. Kaupunkipyöräpalvelusta en-
nakoitiin saatavan käyttömaksujen muodossa tuloja puolet siitä, mitä 
HKL maksaa sen toteuttamisesta. HKL maksaa palvelusta vuosittain 
palvelumaksuja yhteensä 1,295 miljoonaa euroa ja tällä kaudella kol-
men ensimmäisen kuukauden aikana tuloja on kertynyt jo 1.034.609 
euroa eli odotuksia huomattavasti enemmän.

HKL tervehtii ilolla kaupunkipyörien kysyntää nykyistä laajemmalla alu-
eella ja suhtautuu positiivisesti järjestelmän laajentamiseen Itä-Helsin-
kiin ja muille alueille. HKL näkee laajentamisen järkevänä, mutta se 
vaatii lisäresursseja. HKL:llä ei nykyisten hankintapäätösten puitteissa 
ole mahdollisuutta lisätä kaupunkipyöräasemien määrä tai kaupunki-
pyörien määrää niin, että kaupunkipyöräpalvelu voitaisiin laajentaa ko-
ko Itä-Helsinkiin aloitteessa esitetyllä tavalla. HKL kuitenkin selvittää 
parhaillaan miten mahdollisilla uusilla päätöksillä laajentaminen voisi 
tapahtua julkisia hankintoja koskevan sääntelyn puitteissa niin, että laa-
jennus voidaan toteuttaa yhteiskunnan kannalta kokonaistaloudellisesti 
edullisesti joko nykyisen palvelun laajennuksena tai joka tapauksessa 
nykyisen kaupunkipyöräpalvelun kanssa täysin yhteensopivana palve-
luna.

Käsittely

14.09.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anu Suoranta: Lisäys viimeisen kappaleen alkuun: "HKL tervehtii ilolla 
kaupunkipyörien kysyntää nykyistä laajemmalla alueella ja suhtautuu 
positiivisesti järjestelmän laajentamiseen Itä-Helsinkiin ja muille alueille. 
HKL näkee laajentamisen järkevänä, mutta se vaatii lisäresursseja."

Johtokunta päätti yksimielisesti hyväksyä Suorannan muutosehdotuk-
sen.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio
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Lisätiedot
Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753

samuli.makinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 12.09.2017 § 91

HEL 2017-006917 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkipyörähanke on toteutettu HKL:n erillisrahoituksella ja HKL 
vastaa järjestelmän mahdollisesta laajentumisesta. 

Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmälle on hyväksytty päivitetty hanke-
suunnitelma (23.3.2014) HKL:n johtokunnassa. Hankesuunnitelmassa 
kaupunkipyörien tavoitteeksi määritettiin joukkoliikenteen palvelutason 
parantaminen. Joukkoliikennejärjestelmän joustavuus ja saavutetta-
vuus paranevat, kun liityntämatkoihin voi käyttää kaupunkipyöriä.

Kaupunkisuunnitteluviraston vastuulla oli asemapaikkojen suunnittelu. 
Suunnitelmaa varten kaupunkisuunnitteluvirasto teki viranomaisyhteis-
työtä Helsingin kaupungin liikelaitoksen, rakennusviraston, rakennus-
valvontaviraston ja Helsingin seudun liikenteen (HSL) kanssa. Tämän 
lisäksi saatiin tietoa käytännön kokemuksista, järjestelmän toteuttami-
sesta ja ylläpidosta CityBike Finland Oy:lta. Suunnitelman laati 
SWECO Ympäristö Oy.

Kaupunkipyöräasemien ensimmäisen vaiheen asemapaikoista on tehty 
liikennesuunnittelupäällikön päätös (piirustus 6546-3, päivätty 
12.2.2016). Kaupunkipyörien laajenemissuunnitelma (6675-2) vastaa 
hankkeen tavoitteisiin siten, että asemat on sijoitettu mahdollisimman 
tiiviisti yhteen joukkoliikennejärjestelmän kanssa. Asemat ovat osa 
joukkoliikenneketjua ja rinnastettavissa bussipysäkkeihin. Asemat ovat 
kansainvälisten esimerkkien mukaan noin 300 - 400 metrin välein toi-
sistaan. Tiiviillä asemapaikkojen sijoittelulla mahdollistetaan korkea pal-
velutaso. Laajenemissuunnitelmassa esitettiin hankesuunnitelman mu-
kaisesti kaupunkipyöräjärjestelmän täyttä laajuutta; 150 pyöräasemaa, 
jotka mahdollistavat pysäköinnin 1 500 kaupunkipyörälle. Näistä 10 
asemaa ja 100 pyörä ovat lainassa Espoossa vuoden 2017 ja palaavat 
Helsinkiin vuonna 2018. 

Suunnitelmia varten laadittiin paikkatietotarkasteluita, joissa selvitettiin 
asumisen ja työpaikkojen volyymit, jotta pyörät saadaan mahdollisim-
man tehokkaaseen käyttöön. Tämän lisäksi asukkailla oli mahdollisuus 
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kommentoida suunnitelmaluonnosta loppukesällä 2016 Kerro kantasi -
palvelussa noin kuukauden ajan. Vastauksia saatiin yli 1 300 asukkaal-
ta ja niitä hyödynnettiin suunnittelussa. Kyselyn vastaukset ovat yhä 
nähtävissä osoitteessa https://kerrokantasi.hel.fi/hearing/kaupunkipy-
orat.

Palvelu oli suosittu kaudella 2016 ja sen suosio on laajentumisen myö-
tä kasvanut vuonna 2017. Yhdellä kaupunkipyörällä on tällä kaudella 
tehty keskimäärin 7,7 matkaa per päivä. 

Järjestelmän laajentaminen koko kaupungin kattavaksi vaatisi huomat-
tavan suuren lisäyksen asemia ja pyöriä. Nyt 150 aseman palvelualue 
kattaa noin kolmasosan Helsingin väkiluvusta ja pinta-alasta huomatta-
vasti pienemmän osan. Uusia asemia tarvittaisiin useita satoja ja uusia 
pyöriä useita tuhansia, jotta palvelun vaatima tiheä verkko pystyttäisiin 
laajentamaan koko kaupunkiin. Uusia asemia tarvittaisiin myös nykyi-
sen verkon alueelle, jotta nykyalueen kapasiteetti kestäisi lisättyjen 
asemien luoman paineen kysytyimmillä alueilla. 

Kaupunkipyörät toimivat parhaiten sekoittuneessa kaupunkirakentees-
sa, jossa liikkumistarve hajaantuu tasaisemmin koko vuorokauden ajal-
le. Tämän vuoden dataa tarkastellessa on huomattavissa eroja käyttö-
määrissä sekoittuneiden ja asumispainotteisempien alueiden välillä. 
Sekoittuneilla alueilla pyörien käyttömäärät ovat useita kertoja suurem-
pia. Järjestelmä toimii pienemmästä kysynnästä huolimatta myös asu-
mispainotteisilla alueilla eikä järjestelmän laajentamiselle koko kaupun-
kiin näyttäsi toiminnallisesta näkökulmasta olevan esteitä. Mahdollinen 
laajentaminen vaatisi kuitenkin tarkemman paikkatietotarkastelun en-
nen lopullisen päätöksen tekemistä.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Niklas Aalto-Setälä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37348

niklas.aaltosetala(a)hel.fi
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§ 14
Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite punavankileirien historian muistami-
sesta

HEL 2017-005428 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet 
edistää aloitteessa esitettyä joukkohaudan vainajien nimien esille 
saamista yhteistyössä puolustusvoimien, Santahamina-seuran ja 
mahdollisten muiden kumppaneiden kanssa osana muistovuoden 
toteutusta. Esimerkiksi kaupunginmuseo, kaupungin historiatoimi-
kunta ja tietokeskus voisivat olla kaupungin puolelta mukana täl-
laisen yhteistyöhankkeen selvittämisessä. (Veronika Honkasalo)

Käsittely

Valtuutettu Veronika Honkasalo ehdotti valtuutettu Laura Kolben kan-
nattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet 
edistää aloitteessa esitettyä joukkohaudan vainajien nimien esille 
saamista yhteistyössä puolustusvoimien, Santahamina-seuran ja 
mahdollisten muiden kumppaneiden kanssa osana muistovuoden 
toteutusta. Esimerkiksi kaupunginmuseo, kaupungin historiatoimi-
kunta ja tietokeskus voisivat olla kaupungin puolelta mukana täl-
laisen yhteistyöhankkeen selvittämisessä.

  
 Aloitteessa mainitut tiedot 1918 Helsingin punavankileireillä me-

nehtyneistä ja Santahaminan joukkohautaan haudatuista on selvi-
tetty Helsingin sotasurmat -tutkimuksessa, joka toteutettiin yhteis-
työssä Helsingin tietokeskuksen, Työväen arkiston, Kansan Arkis-
ton ja puolustusvoimien kanssa. Nämä tiedot ovat olemassa säh-
köisesti ja voidaan melko pienin kustannuksin saada esille esi-
merkiksi Santahaminan hautapaikan yhteyteen liittyvällä verkko-
julkaisulla. Verkkojulkaisu voisi olla käytettävissä myös kaupun-
ginmuseon ja Suomenlinna-museon näyttelyissä osana koko 
muistovuoden suunnittelua.
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Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

1 äänestys

Valtuutettu Veronika Honkasalon ehdottama toivomusponsi JAA, vas-
tustus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdolli-
suudet edistää aloitteessa esitettyä joukkohaudan vainajien nimien esil-
le saamista yhteistyössä puolustusvoimien, Santahamina-seuran ja 
mahdollisten muiden kumppaneiden kanssa osana muistovuoden to-
teutusta. Esimerkiksi kaupunginmuseo, kaupungin historiatoimikunta ja 
tietokeskus voisivat olla kaupungin puolelta mukana tällaisen yhteistyö-
hankkeen selvittämisessä. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 72
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajär-
vi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, 
Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Laura 
Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjan-
ne, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hern-
berg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, 
Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivu-
laakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, 
Petra Malin, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami 
Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Johanna Nuorteva, Maria 
Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakari-
nen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Ranta-
la, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Mirita Saxberg, 
Daniel Sazonov, Satu Silvo, Osmo Soininvaara, Juhani Strandén, Leo 
Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Ur-
ho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Mauri Ve-
nemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 3
Atte Kaleva, Pia Kopra, Otto Meri

Tyhjä: 9
Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, 
Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Mari Rantanen, Wille Ryd-
man

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Veronika Honkasalon toivo-
musponnen.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja 49 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsingin kaupunki kunnioittaa Suomenlinnan vankileireillä 
menehtyneitä tuomalla vainajien nimet esille Santahaminan joukkohau-
dan yhteyteen. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi digitaalisella muisto-
taululla, joka toteutettaisiin kaupunginmuseon ja puolustusvoimien yh-
teistyönä. Aloitteessa ehdotetaan myös digitaalisen karttapalvelun 
mahdollisuutta. Palvelussa kerrottaisiin Helsingin historiaan liittyen vuo-
den 1918 tapahtumista ja muistopaikoista.

Kaupunginhallitus viittaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausun-
toon. Lausunnosta ilmenee, että lautakunta pitää aloitteessa esitettyä 
hanketta arvokkaana ja tärkeänä. Samalla lautakunta toteaa, että kau-
punginmuseolla ei ole resursseja aloitteessa esitettyyn mittavaan muis-
tohankkeeseen. Hanke edellyttäisi mm. tutkijaresursseja ja digitaalista 
osaamista. Lisäksi muistomerkki sijaitsee suljetulla alueella, jonne pää-
sy on hankalaa. Kohderyhmä jäisi näin ollen varsin suppeaksi. Lauta-
kunta katsookin, että alueella jo toimivat tahot, kuten Santahamina-seu-
ra ja puolustusvoimat, soveltuisivat luontevammin hankkeen omistaja-
tahoiksi.

Lausunnossa todetaan vielä, että kaupunginmuseo pyrkii kannusta-
maan kansalaisia omatoimiseen kulttuuriperinnön esiin nostamiseen ja 
käyttämiseen. Tämän vuoksi museo on linjannut avoimen datan tär-
keäksi painopisteekseen. Kokoelma-aineisto ja niihin liittyvä tieto on 
avattu kansalaisten käyttöön Finnaportaalin ja Helsinkikuvia.fi -palvelun 
kautta. Museo selvittää vielä mahdollisuutta edistää sisällissodan muis-
tohanketta sitä kautta, että museo tekisi esimerkiksi Helsinkikuvia.fi -
palveluun 1918-teemaisen albumikokonaisuuden. Lausunnossa tode-
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taan lopuksi, että kaupunginmuseon vuoden 1918 toiminnassa sisällis-
sodan muistovuosi näkyy mm. valokuvainstallaationa ja Nuoret sodas-
sa -draamapedagogisessa ohjelmassa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 29.11.2017 § 445

HEL 2017-005428 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin pöydälle kaupunginvaltuus-
ton 17.1.2018 pidettävään kokoukseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 20.11.2017 § 1066

HEL 2017-005428 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Käsittely
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20.11.2017 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Perusteluosan loppuun lisätään uusi kohta: 

"Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteessa mainitut tiedot 1918 Helsin-
gin punavankileireillä menehtyneistä ja Santahaminan joukkohautaan 
haudatuista on selvitetty Helsingin sotasurmat -tutkimuksessa, joka to-
teutettiin yhteistyössä Helsingin tietokeskuksen, Työväen arkiston, 
Kansan Arkiston ja puolustusvoimien kanssa. Nämä tiedot ovat ole-
massa sähköisesti ja voidaan melko pienin kustannuksin saada esille 
esimerkiksi Santahaminan hautapaikan yhteyteen liittyvällä verkkojul-
kaisulla. Verkkojulkaisu voisi olla käytettävissä myös kaupunginmuseon 
ja Suomenlinna-museon näyttelyissä. Kaupunginhallituksen mielestä 
on syytä selvittää mahdollisuudet edistää aloitteessa esitettyä joukko-
haudan vainajien nimien esille saamista yhteistyössä puolustusvoi-
mien, Santahamina-seuran ja mahdollisten muiden kumppaneiden 
kanssa. Kaupunginmuseo ja tietokeskus voisivat olla kaupungin puolel-
ta mukana tällaisen yhteistyöhankkeen selvittämisessä."

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutet-
tuna.

Jaa-äänet: 10
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Tomi Sevander, An-
ni Sinnemäki, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 5
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Maria Ohisalo, Reetta Vanha-
nen, Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 - 5.

13.11.2017 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2018 115 (361)
Kaupunginvaltuusto

Asia/14
17.01.2018

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

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 31.10.2017 § 66

HEL 2017-005428 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Yrjö Hakanen ja 49 muuta valtuutettua ovat tehneet aloitteen 1918 pu-
navankileirien historian muistamisesta. Aiheesta on vuosien varrella 
tehty useita aloitteita, mm. 2005, 2006 ja 2014. Kaupungin historiatoi-
mikunta on tukenut aiheesta tehtyä tutkimushanketta Helsingin sotasur-
mat 1917–1918, jonka loppuraportti valmistui 2015.

Santahaminan joukkohauta on Helsingin ja Suomen sisällissodan suu-
rimpia joukkohautoja. Joukkohaudan luo pystytettiin Uuno F. Inkisen 
suunnittelema punagraniittinen muistomerkki vuonna 1949. Sitä on hoi-
dettu lähinnä Entiset Punakaartilaiset ry:n, SKP:n Helsingin piirijärjes-
tön ja Helsingin Vasemmistoliiton varoilla. Helsingin kaupungin raken-
nusvirasto, nykyinen kaupunkiympäristön toimiala huolehtii muistomer-
kin ympäristöstä.

Uudessa aloitteessa esitetään, että kaupunki kunnioittaa Suomenlinnan 
vankileireillä menehtyneiden muistoa vastaamalla omaisten toiveisiin 
saada vainajien nimet esille Santahaminan joukkohaudan yhteyteen 
esim. digitaalisella muistotaululla. Toteuttajatahoiksi aloitteessa esite-
tään kaupunginmuseota ja puolustusvoimia. Lisäksi aloitteessa esite-
tään selvitettäväksi mahdollisuutta tuottaa digitaalinen karttapalvelu, 
jolla kerrotaan vuoden 1918 tapahtumista ja muistopaikoista. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää ehdotettua hanketta arvokkaa-
na ja tärkeänä – kuten myös kaupunginmuseon edellinen johtokunta 
lausunnossaan 21.1.2014, § 4, jossa se esitti digitaalisten
mahdollisuuksien hyödyntämistä. Samalla lautakunta kuitenkin toteaa, 
että kaupunginmuseolla ei valitettavasti ole käytettävissään resursseja 
aloitteessa esitettyyn mittavaan muistohankkeeseen, joka edellyttäisi 
usean toimijan yhteistyötä. Hankkeeseen tarvittaisiin lisäksi niin tutkija- 
tai koordinaattoriresursseja kuin digitaalista osaamista ja suunnittelua 
sekä mahdollisesti myös osallisuus- ja vuorovaikutusresurssia. Lisäksi 
muistomerkin sijaitseminen suljetulla sotilasalueella hankaloittaa laa-
jempien yleisöjen pääsyä muistopaikalle ja hankkeen kohderyhmä jäisi 
näin ollen varsin suppeaksi. Hankkeen omistajatahoiksi soveltuisivat 
luontevimmin esimerkiksi alueella jo toimivat tahot, Santahamina-seura 
ja/tai puolustusvoimat tai Maanpuolustuskorkeakoulu. Myös vainajien 
omaisilla on tällaisessa hautapaikkaan liittyvässä hankkeessa keskei-
nen rooli.
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Kaupunginmuseolla ei ole vuosiin ollut määrärahoja toteuttaa itse min-
käänlaisia muistolaatta- tai vastaavia hankkeita kaupungin eri alueille, 
vaikka tällaisia on useissa aloitteissa esitettykin. Koska museo ei voi ol-
la tekemässä kaikkia toivottuja hankkeita itse, onkin museo pyrkinyt 
kannustamaan kansalaisia omatoimiseen kulttuuriperinnön esiin nosta-
miseen ja käyttämiseen. Siksi museo on linjannut avoimen datan tär-
keäksi painopisteekseen, sillä kokoelma-aineistojen ja niihin liittyvän 
tiedon julkaiseminen ja avaaminen kansalaisten käyttöön Finnaportaa-
lin ja Helsinkikuvia.fi-palvelun kautta toteuttaa museon roolia mahdollis-
tajana aivan kaupungin strategian mukaisesti. Aineistoa saavat ja voi-
vat kaikki tahot, järjestöt ja yksityiset käyttää vapaasti lähteet mainiten 
juuri edellä kuvatun kaltaisiin hankkeisiin.  Resurssiensa puitteissa mu-
seon on mahdollista edistää sisällissodan muistohanketta avaamalla 
tähän aiheeseen liittyvät omat aineistonsa ja tekemällä yleisön käyttöön 
esim. Helsinkikuvia.fi.-palveluun 1918-teemainen albumikokonaisuus. 
Myös Museoliiton ylläpitämän Seinätön museo -alustan soveltumista di-
gitaliseksi palveluksi voidaan vielä selvittää, mutta sopivia tekijöitä ja si-
sällöntuottajia ei museossa tällä hetkellä ole.

Sisällissodan muistovuoden ohjelmaan kaupunginmuseo tuottaa Haka-
salmen huvilaan keväälle 2018 Sirpa Kähkösen käsikirjoittaman Vihan 
kevät - Helsinki 1918 -draamaproduktion ja Japo Knuutilan ja Jan Kai-
lan valokuvainstallaation sekä siihen liittyvän yläkouluikäisille suunna-
tun laajan Nuoret sodassa -draamapedagogisen ohjelman. Syksyllä 
2018 Hakasalmen huvilassa suunnataan sodasta rauhan vuosiin 1920-
lukua käsittelevässä näyttelyssä.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Tiina Merisalo, museonjohtaja, puhelin: +358 9 310 36485

tiina.merisalo(a)hel.fi
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§ 15
Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite pikatilausmatkojen lisäämisestä 
vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa

HEL 2017-003888 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Anna Vuorjoen aloitteen loppuun 
käsitellyksi.  

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta 
kuljetuspalvelujen kilpailutuskriteereiden laatimisen yhteydessä 
arvioida, millainen määrä pikatilausmatkoja on tarpeen, jotta kul-
jetuspalvelua käyttävillä henkilöillä on vammattomiin verrattuna 
yhdenvertaiset mahdollisuudet työssäkäyntiin, opiskeluun, har-
rastamiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. (Anna Vuorjo-
ki)

Käsittely

Valtuutettu Anna Vuorjoki ehdotti valtuutettu Mari Rantasen kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta 
kuljetuspalvelujen kilpailutuskriteereiden laatimisen yhteydessä 
arvioida, millainen määrä pikatilausmatkoja on tarpeen, jotta kul-
jetuspalvelua käyttävillä henkilöillä on vammattomiin verrattuna 
yhdenvertaiset mahdollisuudet työssäkäyntiin, opiskeluun, har-
rastamiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

2 äänestys

Valtuutettu Anna Vuorjoen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdolli-
suutta kuljetuspalvelujen kilpailutuskriteereiden laatimisen yhteydessä 
arvioida, millainen määrä pikatilausmatkoja on tarpeen, jotta kuljetus-
palvelua käyttävillä henkilöillä on vammattomiin verrattuna yhdenvertai-
set mahdollisuudet työssäkäyntiin, opiskeluun, harrastamiseen ja yh-
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teiskunnalliseen vaikuttamiseen.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 65
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Katju Aro, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika 
Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Jasmin Hamid, Atte Harjan-
ne, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Ho-
lopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Ju-
va, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura 
Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Pet-
ra Malin, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, 
Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Aleksi Niskanen, Jo-
hanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, 
Jenni Pajunen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, 
Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Mirita Saxberg, 
Satu Silvo, Osmo Soininvaara, Juhani Strandén, Leo Stranius, Johan-
na Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta 
Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna 
Vuorjoki, Ozan Yanar

Tyhjä: 19
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Joel Harkimo, 
Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Pia Pakari-
nen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, 
Ulla-Marja Urho, Juhana Vartiainen

Poissa: 1
Maija Anttila

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Anna Vuorjoen ehdottaman 
toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Anna Vuorjoki ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan pikatilausmatkojen lisäämistä vaikeavammaisten kuljetuspalve-
luissa. 

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua. 

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että Helsingissä vaikeavammaisten henkilöiden kuljetuspalvelut 
on järjestetty pääsääntöisesti Helsingin Matkapalvelujen kautta. Matka 
tulee tilata hyvissä ajoin, vähintään 40 minuuttia ennen toivottua lähtö-
aikaa. Jokaisella asiakkaalla on käytössään matkatyyppikohtaisesti 
kaksi pikatilausmatkaa.     

Kalenterikuukaudessa voidaan tehdä kaksi pikatilausmatkaa, jolloin 
kuljetus saapuu 15 minuutin kuluessa tilauksesta, mikäli asiakas pystyy 
matkustamaan tavallisella henkilöautolla. Inva-auto saapuu viimeistään 
45 minuutin kuluessa tilauksesta.  

Pikatilausmatkat lisäävät kuljetuspalvelujärjestelmän joustavuutta. 
Joustavuus lisää vaikeavammaisten elämänhallintaa, mm. epäsäännöl-
listä työtä tekevien työssäkäyntimahdollisuudet paranevat. Kuljetuspal-
velujen periaatteet selvitetään lähiaikoina, kun hankintasopimukset 
päättyvät kesäkuussa 2018. Valmistelussa selvitetään ja määrärahojen 
puitteissa otetaan huomioon aloitteessa ehdotettu vaikeavammaisten 
pikatilausmatkojen mahdollinen lisäystarve.        

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 29.11.2017 § 447

HEL 2017-003888 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin pöydälle kaupunginvaltuus-
ton 17.1.2018 pidettävään kokoukseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 13.11.2017 § 1033

HEL 2017-003888 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Anna Vuorjoen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.08.2017 § 231

HEL 2017-003888 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan esittelijän ehdotuksesta 
poikkeavan lausunnon valtuutettu Anna Vuorjoen valtuustoaloitteesta 
pikamatkojen lisäämiseksi vaikeavammaisten kuljetuksissa:

"Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite vammaispalvelulain nojalla kuljetus-
palvelua saavien asiakkaiden pikamatkojen lukumäärän nostamisen 
kuuteen yhdensuuntaiseen matkaan kuukaudessa selvittämiseksi nos-
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taa esiin tärkeän asian. Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen tar-
koituksena on mahdollistaa henkilön osallistuminen yhteiskuntaan.

Helsingissä vaikeavammaisten henkilöiden kuljetuspalvelut on järjestet-
ty pääsääntöisesti Helsingin Matkapalvelun kautta. Matkapalvelusta 
matka tulee tilata hyvissä ajoin, vähintään 40 minuuttia ennen toivottua 
lähtöaikaa. Jokaisella asiakkaalla on käytössään matkatyyppikohtaises-
ti kaksi pikatilausmatkaa. 

Kalenterikuukaudessa voidaan tehdä kaksi pikatilausmatkaa, jolloin 
kuljetus saapuu 15 minuutin kuluessa tilauksesta, mikäli asiakas pystyy 
matkustamaan tavallisella henkilöautolla. Inva-auto saapuu viimeistään 
45 minuutin kuluessa tilauksesta.

Helsingin hankintasopimukset liikennöinnin osalta päättyvät kesäkuus-
sa 2018. Hankinnan yhteydessä selvitetään kuljetuspalvelujen periaat-
teet.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Pikatilausmatkat lisäävät kuljetuspalvelujärjestelmän joustavuutta. 
Vaikka niiden määrällä ei ole merkittävää yleistä vaikutusta kuntalais-
ten terveyteen ja hyvinvointiin, lisäävät ne selkeästi vaikeavammaisten 
elämänhallintaa. Erityisesti epäsäännöllistä työtä tekeville vaikeavam-
maisille pikatilausmatkojen lisäys kohentaa heidän elämänhallintaansa 
ja työssäkäynnin mahdollisuuksia. Sosiaali- ja terveyslautakunta edel-
lyttää, että kun matkapalvelun hankinnan ehdoista seuraavan kerran 
sovitaan vuonna 2018, otetaan sopimuksissa huomioon erityisesti työs-
säkäyvien vaikeavammaisten pikatilausmatkojen lisäystarve.

Käsittely

29.08.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Katriina Juva: Korvataan lausunnon viimeinen kappale (terveys- 
ja hyvinvointivaikutusten arviointi) seuraavalla tekstillä: "Pikatilausmat-
kat lisäävät kuljetuspalvelujärjestelmän joustavuutta. Vaikka niiden 
määrällä ei ole merkittävää yleistä vaikutusta kuntalaisten terveyteen ja 
hyvinvointiin, lisäävät ne selkeästi vaikeavammaisten elämänhallintaa. 
Erityisesti epäsäännöllistä työtä tekeville vaikeavammaisille pikatilaus-
matkojen lisäys kohentaa heidän elämänhallintaansa ja työssäkäynnin 
mahdollisuuksia. Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että kun mat-
kapalvelun hankinnan ehdoista seuraavan kerran sovitaan vuonna 
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2018, otetaan sopimuksissa huomioon erityisesti työssäkäyvien vaikea-
vammaisten pikatilausmatkojen lisäystarve."

Kannattaja: Jäsen Karita Toijonen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
pohjalta:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Katriina Juva): Korvataan lausun-
non viimeinen kappale (terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi) seu-
raavalla tekstillä: "Pikatilausmatkat lisäävät kuljetuspalvelujärjestelmän 
joustavuutta. Vaikka niiden määrällä ei ole merkittävää yleistä vaikutus-
ta kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin, lisäävät ne selkeästi vaikea-
vammaisten elämänhallintaa. Erityisesti epäsäännöllistä työtä tekeville 
vaikeavammaisille pikatilausmatkojen lisäys kohentaa heidän elämän-
hallintaansa ja työssäkäynnin mahdollisuuksia. Sosiaali- ja terveyslau-
takunta edellyttää, että kun matkapalvelun hankinnan ehdoista seuraa-
van kerran sovitaan vuonna 2018, otetaan sopimuksissa huomioon eri-
tyisesti työssäkäyvien vaikeavammaisten pikatilausmatkojen lisäystar-
ve."

Jaa-äänet: 3
Sami Heistaro, Markus Kalliola, Daniel Sazonov

Ei-äänet: 9
Katju Aro, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Et-
holen, Katriina Juva, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Mari Rantanen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Katriina Juvan vastaehdo-
tuksen äänin 9 - 3 (poissa 1).

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuomas Päivinen, kuljetuspalvelupäällikkö, puhelin: 310 51991

tuomas.paivinen(a)hel.fi
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§ 16
Valtuutettu Jukka Järvisen aloite päihdetyön ammattitutkinnosta

HEL 2017-006098 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Jukka Järvisen aloitteen loppuun 
käsitellyksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen valtuusto pyy-
tää kaupunginhallitusta selvittämään hyödyntääkö kaupunki 
päihdetyössään parhaalla mahdollisella tavalla kokemusasian-
tuntijoiden ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittaneiden osaa-
mista. (Thomas Wallgren)

Käsittely

Valtuutettu Jukka Järvinen ehdotti valtuutettu Thomas Wallgrenin kan-
nattamana, että kaupunginvaltuusto palauttaisi asian kaupunginhallituk-
selle uudelleen valmisteltavaksi siten, että päihdetyön ammattitutkinto 
hyväksytään myös Helsingissä viralliseksi ammattinimikkeeksi kuten 
EU myös linjaa.

Kannattaja: Thomas Wallgren

3 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Esitän palautettavaksi niin että päihdetyön ammattitutkinto 
hyväksytään myös Helsingissä viralliseksi ammattinimikkeeksi kuten 
EU myös linjaa

Jaa-äänet: 66
Alviina Alametsä, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Eva Biaudet, 
Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Laura Finne-Elonen, 
Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harki-
mo, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyt-
tinen, Kati Juva, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kive-
käs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa 
Korkkula, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Petra Ma-
lin, Otto Meri, Silvia Modig, Elina Moisio, Seija Muurinen, Björn Måns-
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son, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård, 
Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Par-
pala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Mari Ranta-
nen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Ryd-
man, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Osmo Soininvaara, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, 
Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, 
Ozan Yanar

Ei-äänet: 10
Zahra Abdulla, Pentti Arajärvi, Eero Heinäluoma, Jukka Järvinen, Abdi-
rahim Mohamed, Sami Muttilainen, Aleksi Niskanen, Ilkka Taipale, Tho-
mas Wallgren, Mauri Venemies

Tyhjä: 7
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Eveliina Heinäluo-
ma, Ville Jalovaara, Juhani Strandén, Pilvi Torsti

Poissa: 2
Kauko Koskinen, Sara Paavolainen

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Valtuutettu Thomas Wallgren ehdotti valtuutettu Jukka Järvisen kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen valtuusto pyy-
tää kaupunginhallitusta selvittämään hyödyntääkö kaupunki 
päihdetyössään parhaalla mahdollisella tavalla kokemusasian-
tuntijoiden ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittaneiden osaa-
mista.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

4 äänestys

Valtuutettu Thomas Wallgrenin ehdottama toivomusponsi JAA, vastus-
tus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen val-
tuusto pyytää kaupunginhallitusta selvittämään hyödyntääkö kaupunki 
päihdetyössään parhaalla mahdollisella tavalla kokemusasiantuntijoi-
den ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittaneiden osaamista.
EI-ehdotus: Vastustaa
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Jaa-äänet: 66
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo 
Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogo-
moloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Mia Haglund, Juha 
Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, 
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Hon-
kasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte 
Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, 
Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Heimo Laak-
sonen, Petra Malin, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, 
Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Aleksi Niskanen, Jo-
hanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Petrus 
Pennanen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto 
Rautava, Satu Silvo, Juhani Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydän-
maa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, 
Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, 
Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Ted Apter, Otto Meri

Tyhjä: 16
Laura Finne-Elonen, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Pia Pakarinen, Matti Par-
pala, Terhi Peltokorpi, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, 
Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Ulla-Marja Urho

Poissa: 1
Sara Paavolainen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Thomas Wallgrenin ehdotta-
man toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jukka Järvisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2018 126 (361)
Kaupunginvaltuusto

Asia/16
17.01.2018

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

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Jukka Järvinen ja 40 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan päihdetyön ammattitutkinnon hyväksymistä sosiaali- ja terveyden-
huollon ammattihenkilöiden viralliseksi kelpoisuudeksi. 

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.  

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että aloitteen johdosta on otettu yhteyttä Valviraan ja aluehallin-
tovirastoon. Valvira myöntää oikeuden harjoittaa sosiaalihuollon am-
mattia laillistettuna ammattihenkilönä tai antaa oikeuden käyttää nimi-
kesuojattua sosiaalihuollon ammattinimikettä. Päihdetyön ammattitut-
kinto ei ole tutkinto, jonka perusteella voi hakea oikeutta harjoittaa sosi-
aalihuollon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä eikä sen perusteel-
la saa nimikettä, joka on nimikesuojattu sosiaalihuollon ammattinimike. 
Aluehallintoviraston tehtäviin ei kuulu tutkintojen hyväksyminen viralli-
seksi kelpoisuudeksi. Aluehallintovirasto voi kuitenkin antaa lausunnon 
niistä nimikkeistä, jotka jo kuuluvat Valviran rekisteröinnin piiriin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkintoja on esimerkiksi lähihoitajan 
tutkinto. Päihdetyön ammattitutkinto ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon 
perustutkinto. Päihdetyön ammattitutkinto on sosiaali- ja terveysalan 
yhteistä ammatillista lisäkoulutusta, joka antaa jatko-opintokelpoisuu-
den alan ammattikorkeakouluopintoihin.

Tehtäviä täytettäessä on otettava huomioon sosiaalihuollon ammatti-
henkilöistä annettu laki (817/2015), joka tuli voimaan 1.3.2016. Laissa 
säädetään keskeisten ammattiryhmien ammatinharjoittamisoikeuden 
myöntämisestä ja rekisteröinnistä,  ammattihenkilön nimikesuojasta, 
ohjauksesta, valvonnasta, valvontaviranomaisten tehtävistä sekä työn-
jaosta. Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuk-
sista annettu laki (272/2005) on kumottu. 

Sosiaali- ja terveystoimialan psykiatria- ja päihdepalveluissa arvoste-
taan päihdetyön ammattitutkintoa lisätutkintona, mutta tehtävien vaati-
vuus edellyttää päihdehuollon tehtävissä sosiaali- ja terveydenhuollon 
perustutkintoa tai esimerkiksi sairaanhoitajan tai sosionomin koulutus-
ta. Toimialalla on työntekijöitä, joilla on perustutkinnon lisäksi päihde-
työn ammattitutkinto. Parhaillaan aloitetaan oppisopimuksena päihde-
työn ammattitutkintokoulutusta, johon osallistuu noin 30 toimialan työn-
tekijää.
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Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto on sosiaali- ja terveystoi-
mialan saamien tietojen mukaan uudistumassa. Kun uudet tutkinnon 
perusteet varmistuvat, sosiaali- ja terveystoimialalla arvioidaan uudel-
leen tutkinnon kelpoisuus päihdehuollon tehtävissä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jukka Järvisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 29.11.2017 § 448

HEL 2017-006098 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin pöydälle kaupunginvaltuus-
ton 17.1.2018 pidettävään kokoukseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 20.11.2017 § 1069

HEL 2017-006098 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Jukka Järvisen aloitteen lop-
puun käsitellyksi. 

13.11.2017 Poistettiin
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.09.2017 § 254

HEL 2017-006098 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuutettu 
Jukka Järvisen valtuustoaloitteesta hyväksyä päihdetyön ammattitutkin-
to viralliseksi pätevyydeksi:

"Valtuutettu Jukka Järvinen esittää aloitteessaan, että Helsingin kau-
punki hyväksyisi päihdetyön ammattitutkinnon viralliseksi kuten Valvira 
ja AVI. Lisäksi aloitteessa mainitaan, että opetushallitus on hakenut 
päihdehuollon ammattitutkinnolle virallisen EU-luokituksen kansallisesti 
ja kansainvälisesti, ja että päihdetyön ammattitutkinto on ylempi kuin 
perustutkinto. Jukka Järvinen esittää aloitteessaan myös huolensa sii-
tä, että päihdetyön ammattilaiset jäävät pois kentältä ja samaan aikaan 
päihdehaitat kasvavat sekä taloudellisesti että sosiaalisesti.

Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto, 
joka valvoo sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholielinkeinon sekä ym-
päristöterveydenhuollon toiminnan asianmukaisuutta. Valviran tehtäviin 
kuuluu myöntää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden laillis-
tus, nimikesuojaus ja määräaikaiset luvat.

Päihdetyön ammattitutkinnosta on oltu yhteydessä sekä Valviraan että 
Aluehallintovirastoon (AVI:in). Valvira myöntää oikeuden harjoittaa so-
siaalihuollon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä tai antaa oikeu-
den käyttää nimikesuojattua sosiaalihuollon ammattinimikettä. Päihde-
työn ammattitutkinto ei ole tutkinto, jonka perusteella voi hakea oikeutta 
harjoittaa sosiaalihuollon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä eikä 
sen perusteella saa nimikettä, joka on nimikesuojattu sosiaalihuollon 
ammattinimike. Aluehallintovirastosta kerrottiin, että (AVI:n) tehtäviin ei 
kuulu tutkintojen hyväksyminen viralliseksi kelpoisuudeksi. Aluehallinto-
virasto voi kuitenkin antaa lausunnon niistä nimikkeistä, jotka jo kuulu-
vat Valviran rekisteröinnin piiriin.

Päihdetyön ammattitutkinto ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon perus-
tutkinto, kuten lähihoitajan tutkinto. Päihdetyön ammattitutkinto on sosi-
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aali- ja terveysalan yhteistä ammatillista lisäkoulutusta, joka antaa jat-
ko-opintokelpoisuuden vastaavan alan ammattikorkeakouluopintoihin.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annettu laki (817/2015) tuli voimaan 
1. päivänä maaliskuuta 2016. Laissa säädetään keskeisten ammatti-
ryhmien ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisestä, ammatinharjoit-
tamisoikeuden rekisteröinnistä, ammattihenkilön nimikesuojasta, am-
mattihenkilöiden ohjauksesta ja valvonnasta sekä valvontaviranomais-
tentehtävistä ja työnjaosta. Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksista annettu laki on kumottu. Sosiaalihuollon am-
mattihenkilölain myötä työnantajalla on mahdollisuus muita kuin kysei-
seen lakiin liittyviä virkoja ja toimia perustaessaan määritellä kyseinen 
tehtävänimike ja tehtävässä tarvittava osaamisvaatimus. 

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain ulkopuolelle jäävien ammattiryh-
mien / tehtävänimikkeiden osalta työnantajien liikkumavara on laajentu-
nut. Tehtäviä täytettäessä tulee ottaa huomioon sosiaali- tai terveyden-
huollon ammattihenkilölaki ja asetus sekä mahdolliset erillislainsäädän-
nön säädökset. 

Toimialalla on 1.6.2017 tullut voimaan pysyväisohje ”Kelpoisuus, am-
matinharjoittamisoikeudet ja ammattihenkilöiden valvonta sosiaali- ja 
terveystoimessa”. Ohjeen mukaan kouluasteisissa ohjaajan tehtävissä 
edellytetään tehtävään soveltuvaa sosiaali- ja terveysalan ammatillista 
perustutkintoa (lähihoitaja) tai muuta soveltuvaa tutkintoa. 

Psykiatria- ja päihdepalveluissa arvostetaan päihdetyön ammattitutkin-
toa lisätutkintona, mutta tehtävien vaativuus edellyttää päihdehuollon 
tehtävissä myös sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa tai esimerkiksi 
sairaanhoitajan tai sosionomin pätevyyttä. Toimialalla on työntekijöitä, 
joilla on perustutkinnon lisäksi päihdetyön ammattitutkinto. Juuri nytkin 
on alkamassa työntekijöille oppisopimuksena päihdetyön ammattitut-
kintokoulutus, johon osallistuu noin 30 toimialan työntekijää."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sari Torres, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 24109

sari.torres(a)hel.fi
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§ 17
Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite alle 25-vuotiaiden nuorten mak-
suttoman ehkäisyn edistämisestä

HEL 2017-007557 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Reetta Vanhasen aloitteen lop-
puun käsitellyksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään aloitevastauksen kaupunginvaltuusto edellyt-
tää, että Helsingissä selvitetään mahdollisuutta tehostaa yhteis-
työtä toimialojen kesken nuorten seksuaalikasvatuksessa osa-
na laajempaa aikuistumisen tuen kokonaisuutta. (Seija Muuri-
nen)

Käsittely

Valtuutettu Mika Ebeling ehdotti valtuutettu Mauri Venemiehen kannat-
tamana, että kaupunginvaltuusto palauttaisi asian kaupunginhallituksel-
le uudelleen valmisteltavaksi siten, että jatkossa Helsinki kaupunki pi-
dättäytyy lain sallimissa rajoissa kaikista toimista, jotka johtavat ihmise-
lämän päättymiseen.

Palautuskeskustelun kuluessa tehtiin toinen palautusehdotus:

Valtuutettu Terhi Koulumies ehdotti valtuutettu Tapio Klemetin kannat-
tamana, että kaupunginvaltuusto palauttaisi asian kaupunginhallituksel-
le uudelleen valmisteltavaksi siten, että huomioidaan, että sukupuoli-
suhteet eivät nykyään aina rajoitu vakiintuneisiin parisuhteisiin. Ei-toi-
vottujen raskauksien torjuminen ei voi siten olla päänäkökulma nuorten 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisessä. Vähintään yhtä suu-
rella painopisteellä tulee torjua sukupuoliteitse leviäviä tauteja.

Aloitteessa esitettyä tavoitetta onkin perusteltua edistää ensisijaisesti 
siten, että alle 25-vuotiaille nuorille tarjotaan nykyistä enemmän mak-
suttomia kondomeja, tehostetaan seksuaalivalistusta ja lisätään sekä 
monipuolistetaan sukupuolitautien testauksen tarjontaa. Ehkäisyneu-
vonnassa on otettava huomioon, että hormonaaliset ehkäisymenetel-
mät eivät suojaa sukupuolitaudeilta, joiden torjunnassa ainoa tehokas 
ehkäisymenetelmä on kondomin käyttäminen. Nuorille on myös annet-
tava tietoa myös muista kuin hormonaalisista ehkäisymenetelmistä, joil-
la on osalle käyttäjistä haitallisia ja vakaviakin sivuvaikutuksia.
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Sukupuolten välinen tasa-arvo on huomioitava edistettäessä nuorten li-
sääntymis- ja seksuaaliterveyttä. Hormonaalisten ehkäisymenetelmien 
korostaminen antaa nuorille täysin väärän viestin siitä, että ehkäisy olisi 
intiimeissä suhteissa naisen vastuulla. Ehkäisypalvelut tulee suunnata 
kaikille nuorille sukupuolesta riippumatta. On tärkeää, että oikeus eh-
käisyyn ja seksuaaliterveyteen toteutuu jokaisen omista lähtökohdista 
ja toiveista käsin.

5 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto palauttaa asian uudelleen valmistelta-
vaksi siten, että jatkossa Helsinki kaupunki pidättäytyy lain sallimissa 
rajoissa kaikista toimista, jotka johtavat ihmiselämän päättymiseen.

Jaa-äänet: 75
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajär-
vi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogo-
moloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, 
Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eero Heinä-
luoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veroni-
ka Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvi-
nen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio 
Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Terhi Koulu-
mies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, Silvia 
Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Aleksi Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia 
Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Jenni Paju-
nen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, 
Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, 
Laura Rissanen, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Osmo 
Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi 
Torsti, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka 
Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Mika Ebeling, Mauri Venemies

Tyhjä: 5
Pia Kopra, Kauko Koskinen, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Juhani St-
randén

Poissa: 3
Katju Aro, Wille Rydman, Thomas Wallgren
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Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

6 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Palautetaan aloitevastaus uudelleen valmisteltavaksi siten, 
että huomioidaan, että sukupuolisuhteet eivät nykyään aina rajoitu va-
kiintuneisiin parisuhteisiin. Ei-toivottujen raskauksien torjuminen ei voi 
siten olla päänäkökulma nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden 
edistämisessä. Vähintään yhtä suurella painopisteellä tulee torjua su-
kupuoliteitse leviäviä tauteja. Aloitteessa esitettyä tavoitetta onkin pe-
rusteltua edistää ensisijaisesti siten, että alle 25-vuotiaille nuorille tarjo-
taan nykyistä enemmän maksuttomia kondomeja, tehostetaan seksu-
aalivalistusta ja lisätään sekä monipuolistetaan sukupuolitautien tes-
tauksen tarjontaa. Ehkäisyneuvonnassa on otettava huomioon, että 
hormonaaliset ehkäisymenetelmät eivät suojaa sukupuolitaudeilta, joi-
den torjunnassa ainoa tehokas ehkäisymenetelmä on kondomin käyttä-
minen. Nuorille on myös annettava tietoa myös muista kuin hormonaa-
lisista ehkäisymenetelmistä, joilla on osalle käyttäjistä haitallisia ja va-
kaviakin sivuvaikutuksia. Sukupuolten välinen tasa-arvo on huomioita-
va edistettäessä nuorten lisääntymis- ja seksuaaliterveyttä. Hormonaa-
listen ehkäisymenetelmien korostaminen antaa nuorille täysin väärän 
viestin siitä, että ehkäisy olisi intiimeissä suhteissa naisen vastuulla. 
Ehkäisypalvelut tulee suunnata kaikille nuorille sukupuolesta riippumat-
ta. On tärkeää, että oikeus ehkäisyyn ja seksuaaliterveyteen toteutuu 
jokaisen omista lähtökohdista ja toiveista käsin.

Jaa-äänet: 67
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajär-
vi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogo-
moloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, 
Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eero Heinä-
luoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veroni-
ka Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, 
Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Kork-
kula, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, Silvia Mo-
dig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muuri-
nen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Mia Nygård, Maria Ohisalo, 
Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti 
Parpala, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, 
Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, 
Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, San-
na Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
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Ei-äänet: 13
Mika Ebeling, Nuutti Hyttinen, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Terhi Koulu-
mies, Jussi Niinistö, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Petrus Penna-
nen, Mari Rantanen, Wille Rydman, Juhani Strandén, Mauri Venemies

Tyhjä: 3
Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Ulla-Marja Urho

Poissa: 2
Katju Aro, Thomas Wallgren

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Keskustelun kuluessa tehtiin kolmas palautusehdotus:

Valtuutettu Mari Rantanen ehdotti valtuutettu Juhani Strandénin kan-
nattamana, että kaupunginvaltuusto palauttaisi asian kaupunginhallituk-
selle uudelleen valmisteltavaksi siten, että Helsinki tarjoaa maksutonta 
ehkäisyä kuten tähänkin asti. Helsinki panostaa maksuttoman ehkäisyn 
tarjoamista ensisijaisesti alle 20-vuotiaille sekä riskiryhmiin kuuluville 
naisille, joilla on päihdeongelma tai muutoin ongelmia elämänhallinnan 
kanssa. Helsinki panostaa ensisijaisesti kondomien jakeluun ja pyrkii 
tehostamaan ehkäisyneuvontaa sekä seksuaaliterveyteen liittyvää tie-
dottamista.

7 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Palautetaan aloitevastaus uudelleen valmisteltavaksi siten, 
että Helsinki tarjoaa maksutonta ehkäisyä kuten tähänkin asti. Helsinki 
panostaa maksuttoman ehkäisyn tarjoamista ensisijaisesti alle 20-vuo-
tiaille sekä riskiryhmiin kuuluville naisille, joilla on päihdeongelma tai 
muutoin ongelmia elämänhallinnan kanssa. Helsinki panostaa ensisijai-
sesti kondomien jakeluun ja pyrkii tehostamaan ehkäisyneuvontaa se-
kä seksuaaliterveyteen liittyvää tiedottamista.

Jaa-äänet: 72
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajär-
vi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogo-
moloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, 
Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eero Heinä-
luoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veroni-
ka Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, 
Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivu-
laakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, 
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Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mo-
hamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Måns-
son, Johanna Nuorteva, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, 
Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi 
Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Ris-
to Rautava, Laura Rissanen, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Sil-
vo, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipa-
le, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, 
Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 11
Mika Ebeling, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Terhi Koulumies, Jussi Niinis-
tö, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Mari Rantanen, Wille Rydman, Ju-
hani Strandén, Mauri Venemies

Poissa: 2
Katju Aro, Thomas Wallgren

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Valtuutettu Seija Muurinen ehdotti valtuutettu Daniel Sazonovin kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään aloitevastauksen kaupunginvaltuusto edellyt-
tää, että Helsingissä selvitetään mahdollisuutta tehostaa yhteis-
työtä toimialojen kesken nuorten seksuaalikasvatuksessa osa-
na laajempaa aikuistumisen tuen kokonaisuutta.

Valtuutettu Otto Meri ehdotti valtuutettu Tapio Klemetin kannattamana 
hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään aloitevastauksen kaupunginvaltuusto edellyt-
tää selvitettävän mahdollisuuden sille, että maksuttoman ehkäi-
syn laajentamisesta aiheutuvista kustannuksista ja ehkäisyväli-
neiden käytön muutoksista raportoidaan vuosittain asianomai-
sella lautakunnalle.

Valtuutettu Mirita Saxberg ehdotti valtuutettu Mia Nygårdin kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään aloitevastauksen kaupunginvaltuusto edellyt-
tää, että Helsingissä seurataan kehitteillä olevien miehille suun-
nattujen ehkäisyvalmisteiden saatavuutta Suomessa ja selvite-
tään mahdollisuutta sisällyttää ne maksuttomaan ehkäisyvali-
koimaan.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2018 135 (361)
Kaupunginvaltuusto

Asia/17
17.01.2018

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

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

Toivomusponsien hyväksymisestä äänestettiin erikseen.

8 äänestys

Valtuutettu Seija Muurisen ehdottamana toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään aloitevastauksen kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että Helsingissä selvitetään mahdollisuutta tehostaa yhteis-
työtä toimialojen kesken nuorten seksuaalikasvatuksessa osana laa-
jempaa aikuistumisen tuen kokonaisuutta.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 78
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajär-
vi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogo-
moloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, 
Mia Haglund, Juha Hakola, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eero Heinä-
luoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veroni-
ka Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, 
Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivu-
laakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, Sil-
via Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Aleksi Niskanen, Dani Niska-
nen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, 
Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus 
Pennanen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazo-
nov, Satu Silvo, Juhani Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, 
Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, 
Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, 
Ozan Yanar

Tyhjä: 4
Jasmin Hamid, Hannu Oskala, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale

Poissa: 3
Katju Aro, Ville Jalovaara, Thomas Wallgren

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Seija Muurisen ehdottaman 
toivomusponnen.
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9 äänestys

Valtuutettu Otto Meren ehdottamana toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään aloitevastauksen kaupunginvaltuusto 
edellyttää selvitettävän mahdollisuuden sille, että maksuttoman ehkäi-
syn laajentamisesta aiheutuvista kustannuksista ja ehkäisyvälineiden 
käytön muutoksista raportoidaan vuosittain asianomaisella lautakunnal-
le.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 36
Maija Anttila, Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mi-
ka Ebeling, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, 
Nuutti Hyttinen, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio 
Klemetti, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Sil-
via Modig, Seija Muurinen, Jussi Niinistö, Aleksi Niskanen, Dani Niska-
nen, Mia Nygård, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Pet-
rus Pennanen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Mirita 
Saxberg, Daniel Sazonov, Juhani Strandén, Ulla-Marja Urho, Juhana 
Vartiainen, Mauri Venemies

Ei-äänet: 5
Eva Biaudet, Laura Finne-Elonen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Ilkka Taipale

Tyhjä: 41
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Silja 
Borgarsdottir Sandelin, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte 
Harjanne, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Kati 
Juva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa 
Korkkula, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Petra Malin, Abdirahim Moha-
med, Elina Moisio, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, 
Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, 
Laura Rissanen, Satu Silvo, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesi-
kansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Poissa: 3
Katju Aro, Ville Jalovaara, Thomas Wallgren

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Otto Meren ehdottamaa 
toivomuspontta.

10 äänestys
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Valtuutettu Mirita Saxbergin ehdottamana toivomusponsi JAA, vastus-
tus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään aloitevastauksen kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että Helsingissä seurataan kehitteillä olevien miehille suun-
nattujen ehkäisyvalmisteiden saatavuutta Suomessa ja selvitetään 
mahdollisuutta sisällyttää ne maksuttomaan ehkäisyvalikoimaan.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 40
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Harry Bogomoloff, Mia 
Haglund, Juha Hakola, Atte Harjanne, Eero Heinäluoma, Eveliina Hei-
näluoma, Nuutti Hyttinen, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Pia Kopra, Vesa 
Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Petra 
Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Aleksi Niskanen, 
Mia Nygård, Maria Ohisalo, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpa-
la, Petrus Pennanen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, 
Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Juhani Strandén, Leo Stranius, Ilkka 
Taipale, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Anna 
Vuorjoki

Tyhjä: 41
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, 
Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Laura Finne-
Elonen, Jasmin Hamid, Joel Harkimo, Kaisa Hernberg, Mari Holopai-
nen, Veronika Honkasalo, Kati Juva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Ot-
so Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Tuuli Kou-
sa, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Björn Månsson, 
Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Sara 
Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Sa-
tu Silvo, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Ulla-Mar-
ja Urho, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Poissa: 4
Katju Aro, Ville Jalovaara, Wille Rydman, Thomas Wallgren

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Mirita Saxbergin ehdotta-
maa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Reetta Vanhanen ja 45 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan maksuttoman ehkäisyn kustannus- ja hyvinvointivaikutusten 
selvittämistä ja maksuttoman ehkäisyn tarjoamista alle 25-vuotiaille 
nuorille.      

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua. 

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä kunnan on ter-
veydenhuoltolain 2 luvun 13 §:n 2 momentin mukaan järjestettävä alu-
eensa asukkaille ehkäisyneuvontaa ja muita seksuaali- ja lisääntymis-
terveyttä edistäviä palveluja.  

Terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Alle 24-vuotiaiden raskaudenkeskeytykset ovat vähentyneet viimeisen 
viiden vuoden aikana koko maassa 23 prosenttia. Helsingissä keskey-
tysten määrä on pienentynyt viimeisen viiden vuoden aikana 22 pro-
senttia, Espoossa 25 prosenttia ja Vantaalla 40 prosenttia. Tästä suo-
tuisasta kehityksestä huolimatta aiemmin keskeytyksessä olleiden 
määrä kuitenkin nousee. Lisäksi keskeytyksistä noin 10 prosenttia teh-
dään samana tai edellisenä vuonna synnyttäneille naisille. Tehokas 
raskauden ehkäisy on raskauden keskeytyksen ja synnytyksen jälkeen 
tärkeää ja kustannustehokasta.

Helsinkiläisten alle 25-vuotiaiden sukupuolitartuntojen (klamydia, kuppa 
ja tippuri) määrät yhteensä ovat vähentyneet viimeisen viiden vuoden 
aikana 6,5 prosenttia (vuonna 2012 oli 1 142 tartuntaa ja vuonna 2016 
tartuntoja oli 1 068). Klamydiatartuntoja todettiin helsinkiläisillä alle 25-
vuotiailla nuorilla 1 103 vuonna 2012 ja 1 037 vuonna 2016. 

Laajojen kansainvälisten ja myös suomalaisten tutkimusten mukaan 
maksuton ehkäisy säästää kustannuksia. Erityisesti ns. pitkävaikuttei-
set ehkäisymenetelmät (kapselit, kierukat) ovat kustannustehokkaim-
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pia. Lyhytvaikutteisten menetelmien käyttäjillä suunnittelemattoman 
raskauden riski on 10-kertainen pitkävaikutteisiin verrattuna, vaikka eh-
käisy olisi maksutonta. 15−24-vuotiaiden ryhmässä suunnittelematon 
raskaus selittyy yli 80 prosentissa ehkäisyn käyttövirheellä.  

Raskauden ehkäisyn ja -keskeytysten kustannukset

Helsingissä asui 15-24-vuotiaita naisia 40 468 vuonna 2016, jolloin täs-
sä ikäryhmässä tehtiin 498 raskaudenkeskeytystä. Raskaudenkeskey-
tyksen hinta on HUSissa 565 euroa. Tämän lisäksi perusterveyden-
huollon vastaanotto- ja laboratoriokustannukset ovat noin 365 euroa. 
Raskaudenkeskeytysten kokonaiskustannukset ovat 459 000 euroa 
vuodessa.

Arvion mukaan puolet 15−24-vuotiaista naisista on seksuaalisesti aktii-
visia. Vuoden pilleriehkäisyn laskennalliset kustannukset olisivat noin 
50 euroa/henkilö. Laajan tutkimuksen mukaan vain 40−50 prosenttia 
käyttäjistä sitoutuu maksuttomaan pilleriehkäisyyn. Näin ollen 15−24-
vuotiaille tarjottavan maksuttoman pilleriehkäisyn kustannukset kau-
pungille olisivat 10 000 käyttäjän mukaan laskettuna noin 506 000 eu-
roa. Tyypillisellä käytöllä noin yhdeksän prosenttia ehkäisypillerin käyt-
täjistä tulee raskaaksi vuoden aikana, joten voidaan olettaa, että ehkäi-
sypillerien käyttäjille tehdään 227 raskaudenkeskeytystä vähemmän 
vuodessa, jolloin raskaudenkeskeytysten kuntalaskutusten määrä vä-
henee arviolta 210 000 euroa.

Helsingissä tarjotaan maksutta ensimmäiset ehkäisypillerit (kolmen 
kuukauden aloituspakkaus), ensimmäinen kierukka ja ehkäisyimplantit. 
Maksuttomia kondomeja tarjotaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollos-
sa, ehkäisyneuvonnassa, kutsunnoissa sekä jonkin verran nuorisota-
loilla ja erilaisissa terveyden edistämiskampanjoissa. Tarvittaessa nuori 
saa maksuttoman jälkiehkäisyn koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa.    

Helsingin kaupunki on tarjonnut vuodesta 2007 ensimmäiset pitkävai-
kutteiset ehkäisymenetelmät kaikenikäisille naisille. Pitkävaikutteisen 
ehkäisimen eli hormonikierukan tai ehkäisykapselin hankintahinta on 
noin 100 euroa/kpl ja se jakautuu 4−7 vuodelle, jolloin vuosikustannus 
on keskimäärin 20 euroa. Vuonna 2016 sosiaali- ja terveystoimi hankki 
toimipisteisiinsä pitkävaikutteisia ehkäisymenetelmiä 358 460 eurolla (2 
974 kierukkaa ja 540 ehkäisykapselia). 

Mikäli kaikki 15−24-vuotiaat ehkäisyä tarvitsevat naiset Helsingissä 
käyttäisivät maksuttomia pitkävaikutteisia ehkäisymenetelmiä, kustan-
nukset olisivat vuodessa noin 405 000 euroa. Mikäli noin 80 prosenttia 
käyttäisi ehkäisymenetelmää pitkäaikaisesti, raskaudenkeskeytyksiä 
tehtäisiin ikäryhmässä 400 vähemmän ja kustannuksia säästyisi 
367 000 euroa.
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Maksuton pilleriehkäisy on kustannuksiltaan samankaltainen kuin pitkä-
vaikutteiset menetelmät, mutta vähemmän tehokas raskaudenehkäi-
syssä. Nuoremmassa 15−19-vuotiaiden ikäryhmässä lyhytvaikutteisen 
ehkäisymenetelmän ohjeen mukaiseen käyttöön sitoutuminen on vä-
häisempää kuin aikuisilla. 15−19-vuotiaiden ikäryhmän 14 043 naisesta 
arviolta 3 500 on seksuaalisesti aktiivisia ja käyttäisi ehkäisypillereitä 
pitkäaikaisesti. Vuositasolla kustannukset olisivat 176 000 euroa. Ras-
kaudenkeskeytysten määrä vähenisi ja kustannussäästöä syntyisi noin 
23 600 euroa.  

Viime vuosina Helsingissä on varattu jaettavaksi noin 45 000 maksu-
tonta kondomia, joiden hankintahinta on 0,12 euroa kappaleelta. Yksi 
kondomi viikossa 20 000 käyttäjälle maksaisi 124 000 euroa vuodessa.

Aloitteessa esitettyä tavoitetta on perusteltua edistää ensisijaisesti si-
ten, että alle 25-vuotiaalle nuorelle tarjotaan pitkävaikutteisena ehkäisy-
vaihtoehtona kierukka tai ehkäisykapseli. Ehkäisyrenkaan tarjoaminen 
sen sijaan ei vaikuta kustannustehokkaalta, johtuen ehkäisyrenkaan 
korkeammasta hinnasta ja siitä, ettei näyttöä ehkäisyrenkaan muita 
menetelmiä korkeammasta käyttämiseen sitoutumisesta ole, Jos tar-
jonta kuitenkin halutaan ulottaa sosiaali- ja terveystoimialan määrära-
hojen puitteissa myös ehkäisyrenkaaseen, sosiaali- ja terveyslautakun-
ta voi tehdä tätä koskevan päätöksen käyttösuunnitelman hyväksymi-
sen yhteydessä. 

Raskaudenkeskeytyksen jälkitarkastus on luonteva ajankohta tarjota 
pitkäkestoista ehkäisyä. Päihdehuollon asiakkaiden ehkäisyneuvonnan 
kehittämiseen on tarpeen järjestää uusia yhteistyömuotoja. 

Keskitetyn ehkäisyneuvonnan palveluihin kuuluu erityisesti pitkävaikut-
teisten menetelmien aloittaminen. Tähän toimintaan on tarkoitus käyt-
tää voimavaroja uudessa Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuk-
sessa. Lyhytvaikutteisen ehkäisyn aloittaminen toimii hyvin toisen as-
teen oppilaitoksissa, terveysasemilla ja jälkitarkastusten yhteydessä äi-
tiysneuvolassa.   

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että seksuaaliterveyden 
neuvontapalveluja ja viestintää sekä maksuttomien kondomien jakelua 
lisätään toimialojen yhteistyöllä. Lisäksi lautakunta on edellyttänyt, että 
sille laaditaan selvitys ja vertailu alle 20- ja 25-vuotiaiden vuosien 2016 
- 2018 seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävien palvelujen sekä 
raskauden ehkäisy- ja keskeytyskustannusten välillä. 

Kaupunginhallitus katsoo, että aloitteessa ehdotettua alle 25-vuotiaiden 
maksuttoman ehkäisyn edistämistä voidaan toteuttaa kaupunginval-
tuuston talousarvioissa hyväksymien määrärahojen puitteissa.  
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Kaupunginhallitus vahvistaa osaltaan sosiaali- ja  terveyslautakunnan 
linjaukset koskien maksutonta ehkäisyä:

 kierukka tai ehkäisykapseli tarjotaan aina alle 25-vuotiaalle maksut-
ta.

 alle 25-vuotiaille nuorille tarjotaan ehkäisypillerit ja ehkäisyrenkaat 
vuodeksi maksutta.

 Helsinki lisää selvästi sekä neuvontaa seksitautien ehkäisystä ja 
seksuaaliterveydestä että kondomien jakelua maksutta ehkäisyneu-
voloissa, kouluissa ja nuorisotaloilla toimialojen yhteistyöllä.

 ehkäisypalveluiden toteutuksessa yhteistyötä terveysasemien, kou-
lu- ja opiskeluterveydenhuollon, äitiysneuvolan, keskitetyn ehkäisy-
neuvonnan sekä Helsingin kaupungin muiden toimijoiden, kuten 
koulujen ja nuorisotalojen kanssa jatketaan ja lisätään.

 Vantaan mallin mukaisesti Helsinki alkaa tarjota maksuttoman kie-
rukan tai ehkäisykapselin raskaudenkeskeytyksen jälkeen sekä 
päihdehuollon asiakkaille.

 oikeus ehkäisyyn ja seksuaaliterveyteen toteutuu jokaisen omista 
lähtökohdista ja toiveista käsin ja että ehkäisypalvelut on suunnattu 
kaikille nuorille sukupuolesta riippumatta.

 Sosiaali- ja terveystoimi selvittää ja raportoi lautakunnalle alle 20- ja 
25-vuotiaiden maksuttomien ehkäisymenetelmien käytön ja raskau-
denkeskeytyksien ja sukupuolitautien määrän vuosilta 2017 ja 2018 
sekä maksuttomien ehkäisymenetelmien kustannukset ja vertaa lu-
kuja vuoden 2016 lukuihin.

 viestintää maksuttomasta ehkäisystä tehostetaan eri kanavissa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 29.11.2017 § 450

HEL 2017-007557 T 00 00 03
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Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin pöydälle kaupunginvaltuus-
ton 17.1.2018 pidettävään kokoukseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 20.11.2017 § 1068

HEL 2017-007557 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Reetta Vanhasen aloitteen lop-
puun käsitellyksi. 

Käsittely

20.11.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Terhi Koulumies:

Lisätään perusteluiden Terveys- ja hyvinvointivaikutukset -kohdan lop-
puun uusi kappale:

"Kaupungin palveluvalikoimaa suunniteltaessa on muistettava, että su-
kupuolisuhteet eivät nykyään aina rajoitu vakiintuneisiin parisuhteisiin. 
Ei-toivottujen raskauksien torjuminen ei voi siten olla päänäkökulma 
nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisessä. Ehkäisyneu-
vonnassa on otettava huomioon, että hormonaaliset ehkäisymenetel-
mät eivät suojaa sukupuolitaudeilta, joiden torjunnassa ainoa tehokas 
ehkäisymenetelmä on kondomin käyttäminen."

Korvataan Raskauden ehkäisyn ja -keskeytysten kustannukset -kohdan 
8 kappale seuraavasti:

"Ei-toivotut raskaudet eivät ole ainoa ennaltaehkäistävä seikka alle 25-
vuotiaiden nuorten seksuaaliterveydessä, vaan vähintään yhtä suurella 
painopisteellä tulee torjua sukupuoliteitse leviäviä tauteja. Niiden pitkä-
aikaiset terveyshaitat voivat olla vakavia. Käypä hoito -suositusten mu-
kaan seksitauteja ehkäistään parhaiten kondomilla. Aloitteessa esitet-
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tyä tavoitetta onkin perusteltua edistää ensisijaisesti siten, että alle 25-
vuotiaille nuorille tarjotaan nykyistä enemmän maksuttomia kondomeja. 

Sukupuolten välinen tasa-arvo on huomioitava edistettäessä nuorten li-
sääntymis- ja seksuaaliterveyttä. Hormonaalisten ehkäisymenetelmien 
korostaminen antaa nuorille täysin väärän viestin siitä, että ehkäisy olisi 
intiimeissä suhteissa naisen vastuulla. Ehkäisypalvelut tulee suunnata 
kaikille nuorille sukupuolesta riippumatta. On myös tärkeää, että oikeus 
ehkäisyyn ja seksuaaliterveyteen toteutuu jokaisen omista lähtökohdis-
ta ja toiveista käsin. Nuorille on annettava tietoa myös muista kuin hor-
monaalisista ehkäisymenetelmistä, joilla on osalle käyttäjistä haitallisia 
ja vakaviakin sivuvaikutuksia.

Sukupuolten tasa-arvo, hormonaalisen ehkäisyn haittavaikutukset ja 
sukupuolitautien torjunta ovat vahva peruste sille, että kaupungin on 
tarjottava alle 25-vuotiaille nuorille ensisijassa maksuttomia kondomeja, 
tehostettava seksuaalivalistusta ja lisättävä sekä monipuolistettava su-
kupuolitautien testauksen tarjontaa." 

Korvataan Raskauden ehkäisyn ja -keskeytysten kustannukset -kohdan 
10 kappale seuraavasti:

"Keskitetyn ehkäisyneuvonnan palveluissa on huomioitava sukupuolten 
tasa-arvonäkökulma, hormonaalisen ehkäisyn haittavaikutukset ja su-
kupuolitautien torjunta. Kaupungin on tarjottava alle 25-vuotiaille nuoril-
le ensisijassa maksuttomia kondomeja, tehostettava seksuaalivalistus-
ta ja lisättävä sukupuolitautien testauksen tarjontaa. Seksuaali- ja li-
sääntymisterveyden edistämiseen on tarkoitus käyttää voimavaroja uu-
dessa Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa kuten myös toi-
sen asteen oppilaitoksissa, terveysasemilla ja jälkitarkastusten yhtey-
dessä äitiysneuvolassa. Kaupungin on lisättävä myös matalan kynnyk-
sen maksutonta seksuaalineuvontaa tarvittaessa yhteistyökumppanien 
kanssa."

Korvataan Raskauden ehkäisyn ja -keskeytysten kustannukset -kohdan 
11 kappaleen viimeinen lause seuraavasti:

"Lisäksi lautakunta on edellyttänyt, että sosiaali- ja terveystoimi selvit-
tää ja raportoi lautakunnalle alle 20- ja 25-vuotiaiden maksuttomien eh-
käisymenetelmien käytön, raskaudenkeskeytyksien ja sukupuolitautien 
määrän sekä maksuttomien ehkäisymenetelmien kustannukset niiltä 
vuosilta, jotka on mahdollista arvioida kaupunkitasolla ennen maakun-
tauudistuksen voimaatuloa ja vertaa lukuja vuoden 2016 lukuihin."

Kannattaja: Wille Rydman
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Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa:

Lisätään perusteluiden loppuun: 

”Kaupunginhallitus vahvistaa osaltaan sosiaali- ja terveyslautakunnan 
linjaukset koskien maksutonta ehkäisyä:

 kierukka tai ehkäisykapseli tarjotaan aina alle 25-vuotiaalle maksut-
ta. 

 alle 25-vuotiaille nuorille tarjotaan ehkäisypillerit ja ehkäisyrenkaat 
vuodeksi maksutta. 

 Helsinki lisää selvästi sekä neuvontaa seksitautien ehkäisystä ja 
seksuaaliterveydestä että kondomien jakelua maksutta ehkäisyneu-
voloissa, kouluissa ja nuorisotaloilla toimialojen yhteistyöllä. 

 ehkäisypalveluiden toteutuksessa yhteistyötä terveysasemien, kou-
luja opiskeluterveydenhuollon, äitiysneuvolan, keskitetyn ehkäisy-
neuvonnan sekä Helsingin kaupungin muiden toimijoiden, kuten 
koulujen ja nuorisotalojen kanssa jatketaan ja lisätään. 

 Vantaan mallin mukaisesti Helsinki alkaa tarjota maksuttoman kie-
rukan tai ehkäisykapselin raskaudenkeskeytyksen jälkeen sekä 
päihdehuollon asiakkaille.

 oikeus ehkäisyyn ja seksuaaliterveyteen toteutuu jokaisen omista 
lähtökohdista ja toiveista käsin ja että ehkäisypalvelut on suunnattu 
kaikille nuorille sukupuolesta riippumatta.

 Sosiaali- ja terveystoimi selvittää ja raportoi lautakunnalle alle 20- ja 
25-vuotiaiden maksuttomien ehkäisymenetelmien käytön ja raskau-
denkeskeytyksien ja sukupuolitautien määrän vuosilta 2017 ja 2018 
sekä maksuttomien ehkäisymenetelmien kustannukset ja vertaa lu-
kuja vuoden 2016 lukuihin.

 viestintää maksuttomasta ehkäisystä tehostetaan eri kanavissa.”

Kannattaja: Reetta Vanhanen

Terhi Koulumiehen ja Sanna Vesikansan vastaehdotuksista äänestet-
tiin vastakkain, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänestettiin vastakkain 
esittelijän ehdotuksen kanssa.

1. äänestys

JAA-ehdotus: Terhi Koulumiehen vastaehdotus
EI-ehdotus: Sanna Vesikansan vastaehdotus

Jaa-äänet: 6
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, 
Wille Rydman, Jan Vapaavuori
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Ei-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Maria Ohisalo, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, 
Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi tässä äänestyksessä Sanna Vesikansan 
vastaehdotuksen äänin 6 - 9.

2. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sanna Vesikansan vastaehdotuksen mukaisesti muutettu-
na

Jaa-äänet: 6
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, 
Wille Rydman, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Maria Ohisalo, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, 
Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi Sanna Vesikansan vastaehdotuksen mu-
kaisesti muutetun ehdotuksen äänin 6 - 9.

13.11.2017 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.09.2017 § 252

HEL 2017-007557 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Reetta Vanhasen alle 
25-vuotiaiden nuorten maksuttoman ehkäisyn edistämistä koskevasta 
valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan esittelijän ehdo-
tuksesta poikkeavan lausunnon:
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"Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on järjestettävä alueensa asuk-
kaille ehkäisyneuvontaa ja muita seksuaali- ja lisääntymisterveyttä 
edistäviä palveluja.

Valtakunnallisen vuoden 2015 kouluterveyskyselyn mukaan koko maan 
peruskoululaisista oli ollut yhdynnässä 18 prosenttia, lukiolaisista 38 
prosenttia ja ammattikoululaisista 60 prosenttia. Kolmasosa nuorista ei 
käyttänyt mitään ehkäisyä viimeisimmässä yhdynnässään (peruskoulu-
laiset 35 prosenttia, lukiolaiset 33 prosenttia, ammattikoululaiset 33 
prosenttia). Ehkäisymenetelmänä kondomi oli yleisin, jota käytti perus-
koululaisista 39 prosenttia, lukiolaisista 32 prosenttia ja ammattikoulu-
laisista 28 prosenttia. Hormonaalisen ehkäisyn käyttäjiä oli 17 prosent-
tia, 32 prosenttia ja 28 prosenttia em. nuorista.

Alle 24-vuotiaiden raskaudenkeskeytykset ovat vähentyneet viimeisen 
viiden vuoden aikana koko maassa 23 prosenttia. Helsingissä keskey-
tysten määrä on pienentynyt viimeisen viiden vuoden aikana 22 pro-
senttia, Espoossa 25 prosenttia ja Vantaalla 40 prosenttia. Tästä suo-
tuisasta kehityksestä huolimatta aiemmin keskeytyksessä olleiden 
määrä kuitenkin nousee. Lisäksi keskeytyksistä noin 10 prosenttia teh-
dään samana tai edellisenä vuonna synnyttäneille naisille. Tehokas 
raskauden ehkäisy niin raskauden keskeytyksen kuin synnytyksen jäl-
keen on tärkeää ja kustannustehokasta.

Vantaalla tarjotaan alle 20-vuotiaille nuorille yhdeksän kuukauden eh-
käisyvalmisteet maksutta. Vantaa tarjoaa myös kaikille ensimmäisen 
pitkäaikaisen ehkäisyvälineen maksutta. Raskaudenkeskeytyksen jäl-
keen tarjotaan uusi ilmainen ehkäisyväline. Vantaa on panostanut riski-
ryhmiin ja tarjoaa heille pitkäaikaisen ehkäisimen kuluitta. Päihderiippu-
vaisilla ja jo keskeytyksen läpikäyneillä on suurempi riski uuteen ras-
kaudenkeskeytykseen kuin muilla.

Espoossa ensimmäinen kuparikierukka on maksuton kaikenikäisille eh-
käisyä tarvitseville naisille, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet kupari- 
tai hormonikierukkaa. Alle 20-vuotiaat, jotka eivät ole aiemmin käyttä-
neet hormonaalista ehkäisyä, saavat maksutta yhdistelmäehkäisypille-
rit, minipillerit tai ehkäisyrenkaan (3−9 kk:n ajaksi) tai hormonikierukan. 
Yli 20-vuotiaat, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet hormonaalista ehkäi-
syä, saavat maksutta yhdistelmäehkäisypillerit, minipillerit, ehkäisyren-
kaan tai ehkäisykapselin 3 kuukauden ajaksi. Synnyttäneet ja 20–24-
vuotiaat, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet hormonaalista ehkäisyä, 
voivat valita synnytyksen jälkitarkastuksen yhteydessä maksutta myös 
hormonikierukan tai ehkäisykapselin.

Helsingissä tarjotaan maksutta ensimmäiset ehkäisypillerit (kolmen 
kuukauden aloituspakkaus), ensimmäinen kierukka ja ehkäisyimplantit. 
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Maksuttomia kondomeja tarjotaan koulu- ja opiskelijaterveydenhuollos-
sa, ehkäisyneuvonnassa, kutsunnoissa sekä jonkin verran nuorisota-
loilla ja erilaisissa terveyden edistämiskampanjoissa. Tarvittaessa nuori 
saa maksuttoman jälkiehkäisyn koulu- tai opiskeluterveydenhuollosta.

Helsinkiläisten alle 25-vuotiaiden sukupuolitartuntojen (klamydia, kuppa 
ja tippuri) määrät yhteensä ovat vähentyneet viimeisen viiden vuoden 
aikana 6,5 prosenttia (vuonna 2012 1142 tartuntaa ja vuonna 2016 
1068 tartuntaa). Klamydiatartuntoja todettiin helsinkiläisillä alle 25-vuo-
tiailla nuorilla vuonna 2012 1103 ja vuonna 2016 1037, joista naisilla to-
dettujen klamydiatartuntojen osuus on pysynyt viiden vuoden aikana 
samana, noin 68 prosentissa. Kondomin käytöllä ja vastuullisella seksi-
käyttäytymisellä ehkäistään seksitauteja. Ei ole kuitenkaan osoitettu, 
että kondomien maksuton tarjonta lisäisi niiden käyttöä.

Laajojen kansainvälisten ja myös suomalaisten tutkimusten mukaan 
maksuton ehkäisy säästää kustannuksia. Erityisesti ns. pitkävaikuttei-
set ehkäisymenetelmät (kapselit, kierukat) ovat kustannustehokkaim-
pia. Lyhytvaikutteisten menetelmien käyttäjillä suunnittelemattoman 
raskauden riski on 10-kertainen pitkävaikutteisiin verrattuna, vaikka eh-
käisy olisi maksutonta. 15−24-vuotiaiden ryhmässä suunnittelematon 
raskaus selittyy yli 80 prosentissa ehkäisyn käyttövirheellä.

Raskauden ehkäisyn ja -keskeytysten kustannukset

Helsingissä asui vuonna 2016 40 468 15−24-vuotiasta naista. Tässä 
ikäryhmässä tehtiin vuonna 2016 498 raskaudenkeskeytystä. Raskau-
denkeskeytyksen hinta on HUS:ssa 565 euroa. Lisäksi tulevat peruster-
veydenhuollon vastaanotto- ja laboratoriokustannukset noin 365 euroa. 
Raskaudenkeskeytysten kokonaiskustannukset vuodessa ovat näin ol-
len 459 000 euroa.

Arvioidaan, että puolet 15−24-vuotiaista naisista on seksuaalisesti aktii-
visia. Vuoden pilleriehkäisyn kustannukset olisivat noin 50 euroa/henki-
lö. Laajan tutkimuksen mukaan vain 40−50 prosenttia käyttäjistä sitou-
tuu maksuttomaankaan pilleriehkäisyyn. Näin ollen 15−24-vuotiaille tar-
jottavan maksuttoman pilleriehkäisyn kustannukset kaupungille olisivat 
10 000 käyttäjällä laskettuna noin 506 000 euroa. Tyypillisellä käytöllä 
noin 9 prosenttia ehkäisypillerin käyttäjistä tulee raskaaksi vuoden aika-
na, joten ehkäisypillerien käyttäjille voidaan olettaa raskaudenkeskey-
tyksiä tehtävän vuodessa 227 vähemmän, jolloin raskaudenkeskeytys-
ten kuntalaskutusten määrä vähenee arviolta 210 000 euroa.

Helsingin kaupunki on tarjonnut vuodesta 2007 ensimmäiset pitkävai-
kutteiset ehkäisymenetelmät kaikenikäisille naisille. Käyttäjät ovat voi-
neet valita sekä hormonikierukan että ehkäisykapselit käyttöönsä yh-
teensä jopa 11 vuoden ajaksi. Pitkävaikutteisen ehkäisimen korkeampi 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2018 148 (361)
Kaupunginvaltuusto

Asia/17
17.01.2018

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

hankintahinta noin 100 euroa/kpl jakautuu 4−7 vuodelle ja vuosikustan-
nus on keskimäärin 20 euroa. Vuonna 2016 Helsingin kaupungin sosi-
aali- ja terveystoimi hankki toimipisteisiinsä pitkävaikutteisia ehkäisy-
menetelmiä 358 460 eurolla (2974  kierukkaa, 540 ehkäisykapselia), 

Mikäli kaikki 15−24-vuotiaat ehkäisyä tarvitsevat naiset Helsingissä 
käyttäisivät maksutonta pitkävaikutteisia ehkäisymenetelmiä, olisivat 
kustannukset vuodessa myös noin 405 000 euroa, mutta paremman 
ehkäisytehon vuoksi keskeytyksiä ei tehtäisi käyttäjille juuri ollenkaan. 
Käyttäjistä noin 80 prosenttia käyttää ehkäisymenetelmää pitkäaikai-
sesti, joten raskaudenkeskeytyksiä tehtäisiin ikäryhmässä jopa 400 vä-
hemmän ja kustannuksia säästyisi 367 000 euroa.

Ehdotettu maksuton pilleriehkäisy on kustannuksiltaan samankaltainen, 
mutta teholtaan huonompi kuin jo aikaisempien päätösten nojalla kaike-
nikäisille tarjottava pitkäkestoinen ehkäisy. Nuoremmassa 15−19-vuo-
tiaiden ikäryhmässä lyhytvaikutteinen ehkäisymenetelmä ensimmäise-
nä ehkäisyvaihtoehtona saattaa olla houkutteleva, mutta sitoutuminen 
ohjeenmukaiseen käyttöön on heikompaa nuorilla kuin aikuisilla. 
15−19-vuotiaiden ikäryhmän 14 043 naisesta arviolta 3 500 on seksu-
aalisesti aktiivisia ja käyttäisi ehkäisypillereitä pitkäaikaisesti. Vuosita-
solla kustannukset olisivat 176 000 euroa. Raskaudenkeskeytyksiä teh-
dään tässä ikäryhmässä 20−24-vuotiaita vähemmän, noin 8/1000 nais-
ta vuodessa, ja tyypillisellä käytöllä voidaan olettaa raskaudenkeskey-
tyksiä tehtävän noin 26 vähemmän. Kustannussäästöä näistä syntyisi 
noin 23 600 euroa.  

Helsingissä on varattu jaettavaksi viime vuosina noin 45 000 maksuton-
ta kondomia vuodessa hankintahinnan ollessa 0,12 euroa kappaleelta. 
Sosiaali- ja terveystoimen osuus oli noin 90 prosenttia (41 256 kpl). 
Kondomin hinnan ollessa 0,12 euroa kappaleelta ovat vuosikustannuk-
set 4 951 euroa. Kondomien tarve käyttäjien välillä vaihtelee huomatta-
vasti, eikä ole realistista olettaa kaupungin pystyvän logistisesti  tarjoa-
maan maksuttomia kondomeja kaikille 15−24-vuotiaille. Yksi kondomi 
viikossa 20 000 käyttäjälle maksaisi vuositasolla 124 000 euroa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että Helsingin nykykäytäntöä te-
hostetaan seuraavilla tavoilla: kierukka tai ehkäisykapseli tarjotaan aina 
alle 25-vuotiaalle maksutta. Vantaan mallin mukaisesti Helsinki alkaa 
tarjota maksuttoman kierukan tai ehkäisykapselin raskaudenkeskeytyk-
sen jälkeen sekä päihdehuollon asiakkaille. Alle 25-vuotiaille nuorille 
tarjotaan ehkäisypillerit ja ehkäisyrenkaat vuodeksi maksutta. Tämän 
ikäryhmän pitkävaikutteisten ehkäisymenetelmien aloitus toteutetaan 
ensisijaisesti keskitetyssä ehkäisyneuvonnassa, jonka toiminta siirtyy 
helmikuussa 2018 Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen yh-
teyteen. Keskitetyn ehkäisyneuvonnan lääkäriresurssi, jota nimeno-
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maan edellä mainittuihin ehkäisymuotoihin (kierukka tai ehkäisykapseli) 
liittyen tarvitaan, lisääntyy nykyisestä yhdestä lääkärin työpanoksesta 
kahteen, ja myös avustavan henkilökunnan määrää lisätään vastaavas-
ti. Lisäksi Kalasatamassa ehkäisypalveluita pystytään tarjoamaan laa-
jemmalla aukioloajalla. Helsinki lisää selvästi sekä neuvontaa seksitau-
tien ehkäisystä ja seksuaaliterveydestä että kondomien jakelua mak-
sutta ehkäisyneuvoloissa, kouluissa ja nuorisotaloilla toimialojen yhteis-
työllä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan mielestä muiden toimialojen rooli 
on keskeistä, myös ilman sosiaali- ja terveystoimialan koordinointia tai 
osallistumista hankintaan ja jakeluun. Kondomeja on tarjolla nuorille 
säännölliseen käyttöön. Sosiaali- ja terveyslauta pitää tärkeänä, että oi-
keus ehkäisyyn ja seksuaaliterveyteen toteutuu jokaisen omista lähtö-
kohdista ja toiveista käsin ja että ehkäisypalvelut on suunnattu kaikille 
nuorille sukupuolesta riippumatta.

Ehkäisypalveluiden toteutuksessa yhteistyötä terveysasemien, koulu- 
ja opiskeluterveydenhuollon, äitiysneuvolan, keskitetyn ehkäisyneuvon-
nan sekä Helsingin kaupungin muiden toimijoiden, kuten koulujen ja 
nuorisotalojen kanssa jatketaan ja lisätään. Viestintää maksuttomasta 
ehkäisystä tehostetaan eri kanavissa.

Sosiaali- ja terveystoimi selvittää ja raportoi lautakunnalle alle 20- ja 
25-vuotiaiden maksuttomien ehkäisymenetelmien käytön ja raskauden-
keskeytyksien ja sukupuolitautien määrän vuosilta 2017 ja 2018 sekä 
maksuttomien ehkäisymenetelmien kustannukset ja vertaa lukuja vuo-
den 2016 lukuihin.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Tutkimusten mukaan maksuton, erityisesti pitkäaikaisten ehkäisymene-
telmien käyttö, on tehokasta suunnittelemattomien raskauksien ehkäi-
syssä ja niihin liittyvien niin yksilöä kuin terveydenhuoltojärjestelmää 
koskevan kuormituksen ja kustannusten vähentämisessä. Nuorten, niin 
naisten kuin miesten, ehkäisyn käyttöön kuuluu aina seksuaalikasvatus 
ja -neuvonta sekä turvalliseen sekä vastuulliseen seksikäyttäytymiseen 
ohjaaminen. Asianmukainen ehkäisymenetelmien käyttö vähentää ei-
toivottujen raskauksien ja sukupuolitautien määrää."

Käsittely

19.09.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Poistetaan lausunnon toiseksi viimei-
sen kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia en-
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simmäinen lause ja lisätään sen tilalle seuraava virke: "Sosiaali- ja ter-
veyslautakunta toteaa, että Helsingin nykykäytäntöä tehostetaan seu-
raavilla tavoilla: kierukka tai ehkäisykapseli tarjotaan aina alle 25-vuoti-
aalle maksutta."

Kannattaja: Jäsen Katriina Juva

Vastaehdotus 2:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään lausunnon toiseksi viimei-
sen kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia toi-
seksi lauseeksi: "Vantaan mallin mukaisesti Helsinki alkaa tarjota mak-
suttoman kierukan tai ehkäisykapselin raskaudenkeskeytyksen jälkeen 
sekä päihdehuollon asiakkaille."

Kannattaja: Jäsen Katriina Juva

Vastaehdotus 2 hyväksyttiin yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 3:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään lausunnon toiseksi viimei-
sen kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia kol-
manneksi lauseeksi: "Alle 25-vuotiaille nuorille tarjotaan ehkäisypillerit 
ja ehkäisyrenkaat vuodeksi maksutta."

Kannattaja: Jäsen Katriina Juva

Vastaehdotus 4:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään lausunnon toiseksi viimei-
sen kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia nel-
jänneksi lauseeksi: "Helsinki lisää selvästi sekä neuvontaa seksitautien 
ehkäisystä ja seksuaaliterveydestä että kondomien jakelua maksutta 
ehkäisyneuvoloissa, kouluissa ja nuorisotaloilla toimialojen yhteistyöllä. 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan mielestä muiden toimialojen rooli on 
keskeistä, myös ilman sosiaali- ja terveystoimialan koordinointia tai 
osallistumista hankintaan ja jakeluun. Kondomeja on tarjolla nuorille 
säännölliseen käyttöön."

Kannattaja: Jäsen Seija Muurinen

Vastaehdotus 5:
Jäsen Karita Toijonen: Lausunnon toiseksi viimeiseen kappaleeseen 
ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia lisätään seuraava 
virke: "Helsingissä tarjotaan maksutta yksilölle soveltuva pitkävaikuttei-
nen ehkäisy (kupari- tai hormonikierukka, ehkäisyrengas, ehkäisykap-
seli tai ehkäisypillerit) kaikille alle 25-vuotiaille ja riskiryhmiin kuuluville, 
kuten päihteiden käyttäjät."

Kannattaja: Jäsen Tapio Bergholm
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Vastaehdotus 6:
Jäsen Karita Toijonen: Lausunnon toiseksi viimeiseen kappaleeseen 
ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia lisätään seuraava 
virke: "Seksuaaliterveyden edistämiseksi ja ei-toivottujen raskauksien 
ehkäisemiseksi kondomien  ilmaisjakelua ja saatavuutta tehostetaan 
huomioiden erityisesti nuoret ja riskiryhmiin kuuluvat."

Kannattaja: Jäsen Tapio Bergholm

Vastaehdotus 7:
Jäsen Katju Aro: Lausunnon toiseksi viimeisen kappaleen ennen ter-
veys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia viidenneksi lauseeksi lisätään: 
"Sosiaali- ja terveyslauta pitää tärkeänä, että oikeus ehkäisyyn ja sek-
suaaliterveyteen toteutuu jokaisen omista lähtökohdista ja toiveista kä-
sin ja että ehkäisypalvelut on suunnattu kaikille nuorille sukupuolesta 
riippumatta."

Kannattaja: Jäsen Katriina Juva

Vastaehdotus 8:
Jäsen Seija Muurinen: Lausuntoon lisätään seuraava kohta: "Sosiaali- 
ja terveystoimi selvittää ja raportoi lautakunnalle alle 20- ja 25-vuotiai-
den maksuttomien ehkäisymenetelmien käytön ja raskaudenkeskeytyk-
sien ja sukupuolitautien määrän vuosilta 2017 ja 2018 sekä maksutto-
mien ehkäisymenetelmien kustannukset ja vertaa lukuja vuoden 2016 
lukuihin."

Kannattaja: Jäsen Mari Rantanen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Vastaehdotus 1 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa): Pois-
tetaan lausunnon toiseksi viimeisen kappaleen ennen terveys- ja hyvin-
vointivaikutusten arviointia ensimmäinen lause ja lisätään sen tilalle 
seuraava virke: "Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että Helsingin 
nykykäytäntöä tehostetaan seuraavilla tavoilla: kierukka tai ehkäisykap-
seli tarjotaan aina alle 25-vuotiaalle maksutta."  
EI-ehdotus: Vastaehdotus 5 (jäsen Karita Toijonen): Lausunnon toisek-
si viimeiseen kappaleeseen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten 
arviointia lisätään seuraava virke: "Helsingissä tarjotaan maksutta yksi-
lölle soveltuva pitkävaikutteinen ehkäisy (kupari- tai hormonikierukka, 
ehkäisyrengas, ehkäisykapseli tai ehkäisypillerit) kaikille alle 25-vuo-
tiaille ja riskiryhmiin kuuluville, kuten päihteiden käyttäjät."
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Jaa-äänet: 9
Katju Aro, Leo Bergman, Saku Etholen, Maritta Hyvärinen, Katriina Ju-
va, Seija Muurinen, Daniel Sazonov, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 3
Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Karita Toijonen

Tyhjä: 1
Mari Rantanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
san vastaehdotuksen äänin 9 - 3 (tyhjää 1).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa): Poiste-
taan lausunnon toiseksi viimeisen kappaleen ennen terveys- ja hyvin-
vointivaikutusten arviointia ensimmäinen lause ja lisätään sen tilalle 
seuraava virke: "Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että Helsingin 
nykykäytäntöä tehostetaan seuraavilla tavoilla: kierukka tai ehkäisykap-
seli tarjotaan aina alle 25-vuotiaalle maksutta."

Jaa-äänet: 1
Mari Rantanen

Ei-äänet: 12
Katju Aro, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Et-
holen, Maritta Hyvärinen, Katriina Juva, Seija Muurinen, Daniel Sazo-
nov, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
san vastaehdotuksen äänin 12 - 1.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa): Lisä-
tään lausunnon toiseksi viimeisen kappaleen ennen terveys- ja hyvin-
vointivaikutusten arviointia kolmanneksi lauseeksi: "Alle 25-vuotiaille 
nuorille tarjotaan ehkäisypillerit ja ehkäisyrenkaat vuodeksi maksutta."
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Jaa-äänet: 4
Leo Bergman, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Mari Rantanen

Ei-äänet: 8
Katju Aro, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Saku Etholen, Katriina 
Juva, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Daniel Sazonov

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
san vastaehdotuksen äänin 8 - 4 (tyhjää 1).

4 äänestys

JAA-ehdotus: Vastaehdotus 4 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa): Lisä-
tään lausunnon toiseksi viimeisen kappaleen ennen terveys- ja hyvin-
vointivaikutusten arviointia neljänneksi lauseeksi: "Helsinki lisää selväs-
ti sekä neuvontaa seksitautien ehkäisystä ja seksuaaliterveydestä että 
kondomien jakelua maksutta ehkäisyneuvoloissa, kouluissa ja nuoriso-
taloilla toimialojen yhteistyöllä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan mielestä 
muiden toimialojen rooli on keskeistä, myös ilman sosiaali- ja terveys-
toimialan koordinointia tai osallistumista hankintaan ja jakeluun. Kondo-
meja on tarjolla nuorille säännölliseen käyttöön."
EI-ehdotus: Vastaehdotus 6 (jäsen Karita Toijonen): Lausunnon toisek-
si viimeiseen kappaleeseen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten 
arviointia lisätään seuraava virke: "Seksuaaliterveyden edistämiseksi ja 
ei-toivottujen raskauksien ehkäisemiseksi kondomien  ilmaisjakelua ja 
saatavuutta tehostetaan huomioiden erityisesti nuoret ja riskiryhmiin 
kuuluvat."

Jaa-äänet: 11
Katju Aro, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Etholen, Maritta Hy-
värinen, Katriina Juva, Seija Muurinen, Mari Rantanen, Daniel Sazo-
nov, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 2
Tapio Bergholm, Karita Toijonen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
san vastaehdotuksen äänin 11 - 2.
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5 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 4 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa): Lisä-
tään lausunnon toiseksi viimeisen kappaleen ennen terveys- ja hyvin-
vointivaikutusten arviointia neljänneksi lauseeksi: "Helsinki lisää selväs-
ti sekä neuvontaa seksitautien ehkäisystä ja seksuaaliterveydestä että 
kondomien jakelua maksutta ehkäisyneuvoloissa, kouluissa ja nuoriso-
taloilla toimialojen yhteistyöllä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan mielestä 
muiden toimialojen rooli on keskeistä, myös ilman sosiaali- ja terveys-
toimialan koordinointia tai osallistumista hankintaan ja jakeluun. Kondo-
meja on tarjolla nuorille säännölliseen käyttöön."

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 13
Katju Aro, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Et-
holen, Maritta Hyvärinen, Katriina Juva, Seija Muurinen, Mari Ranta-
nen, Daniel Sazonov, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikan-
sa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
san vastaehdotuksen äänin 13 - 0.

6 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 7 (jäsen Katju Aro): Lausunnon toiseksi vii-
meisen kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia 
viidenneksi lauseeksi lisätään: "Sosiaali- ja terveyslauta pitää tärkeänä, 
että oikeus ehkäisyyn ja seksuaaliterveyteen toteutuu jokaisen omista 
lähtökohdista ja toiveista käsin ja että ehkäisypalvelut on suunnattu kai-
kille nuorille sukupuolesta riippumatta."

Jaa-äänet: 5
Leo Bergman, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Mari Rantanen, Da-
niel Sazonov

Ei-äänet: 8
Katju Aro, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Saku Etholen, Katriina 
Juva, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0
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Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Katju Aron vastaehdotuk-
sen äänin 8 - 5.

7 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 8 (jäsen Seija Muurinen): Lausuntoon lisä-
tään seuraava kohta: "Sosiaali- ja terveystoimi selvittää ja raportoi lau-
takunnalle alle 20- ja 25-vuotiaiden maksuttomien ehkäisymenetelmien 
käytön ja raskaudenkeskeytyksien ja sukupuolitautien määrän vuosilta 
2017 ja 2018 sekä maksuttomien ehkäisymenetelmien kustannukset ja 
vertaa lukuja vuoden 2016 lukuihin."

Jaa-äänet: 2
Katriina Juva, Tuomas Tuure

Ei-äänet: 11
Katju Aro, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Et-
holen, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Mari Rantanen, Daniel Sazo-
nov, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Seija Muurisen vastaeh-
dotuksen äänin 11 - 2.

12.09.2017 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Satu Suhonen, lääkäri, puhelin: 09 310 45564

satu.suhonen(a)hel.fi
Mervi Korpela, toiminnansuunnittelija, puhelin: 09 310 42683

mervi.korpela(a)hel.fi
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§ 18
Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite avoimuusperiaatteesta kaupungin 
johtajien tapaamisissa

HEL 2016-011747 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupungin johtajat ja keskeisissä tehtävissä olevat johtavat 
viranhaltijat ryhtyisivät pitämään julkista kalenteria tapaamisistaan vi-
ranhoitoon liittyen. 

Hallintosäännön IX osan 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallituksen 
on esitettävä aloite, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua, 
valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa. Jos kaupun-
ginvaltuusto päättää palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi, 
aloite on esitettävä uudelleen valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuu-
kauden kuluessa palauttamispäätöksestä. 

Kaupunginvaltuusto palautti 3.5.2017 §:n 213 kohdalla asian kaupun-
ginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi niin, että selvitetään EU-ko-
mission avoimen kalenterin kaltaisen kalenterien käyttöönoton mahdol-
lisuus Helsingin pormestarien ja toimialajohtajien viranhoidossa. 

EU:n komission avoimuusperiaate

Kaupunginvaltuuston palautuspäätöksessä viitataan Euroopan komis-
sion avoimeen kalenteriin. Komissio on 25.11.2014 päättänyt komis-
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sion jäsenten ja organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien 
välisiä kokouksia koskevan tiedon julkaisemisesta (2014/839/EU). Pe-
rusteluiden 3. kohdassa kerrotaan, että päätös tehdään sen helpottami-
seksi, että kansalaiset voivat osallistua demokratian toteuttamiseen 
unionissa. Sen varmistamiseksi, että päätökset tehdään mahdollisim-
man avoimesti SEU-sopimuksen 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti, kan-
salaisille on tärkeää antaa mahdollisuus saada tietoa siitä, mitä yhteyk-
siä komission jäsenillä ja heidän kabinettiensa jäsenillä on organisaa-
tioihin ja itsenäisiin ammatinharjoittajiin.

Komission jäsenten on päätöksen 1 artiklan mukaan julkistettava tiedot 
kokouksista, joita pidetään heidän tai heidän kabinettiensa jäsenten ja 
organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välillä unionin pää-
töksentekoon ja toimintapolitiikkojen täytäntöönpanoon liittyvistä asiois-
ta. 

Päätöksen 2 ja 3 artiklassa rajataan kokousten julkistamisvelvollisuu-
den ulkopuolelle useita asiaryhmiä ja organisaatioita. Näitä ovat muun 
muassa unionin jäsenmaiden viranomaisten kanssa käydyt neuvottelut, 
kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen edustajien kokoukset, 
työmarkkinajärjestöjen, kirkkojen ja elämänkatsomuksellisten ei-tun-
nustuksellisten järjestöjen tai poliittisten puolueiden edustajien kanssa 
käydyt kokoukset.

Lisäksi viitaten avoimuusasetukseen päätöksen 4 artiklan 2 kohdassa 
todetaan: "Tietojen julkaisemisesta voidaan pidättäytyä, jos niiden jul-
kaiseminen saattaisi vahingoittaa jonkin asetuksen (EY) N:o 1049/2001 
4 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun edun suojaa, etenkin yksilön 
elämän, koskemattomuuden tai yksityiselämän, unionin finanssi-, raha- 
tai talouspolitiikan, markkinavakauden tai arkaluonteisten liiketoimintaa 
koskevien tietojen, tuomioistuinkäsittelyjen tai tarkastusten, tutkimus-
ten, tilintarkastusten tai muiden hallinnollisten menettelyjen asianmu-
kaisen suorittamisen suojaa tai minkä tahansa muun unionin tasolla 
tunnustetun tärkeän yleisen edun suojaa."

Kokouksiin osallistuvien henkilöiden nimiä ei julkaista komission virka-
miehiä lukuun ottamatta, elleivät he ole antaneet siihen yksiselitteistä 
suostumustaan. 

Tiedot tapaamisista julkaistaan jokaisen komissaarin omalla verkkosi-
vulla kahden viikon kuluessa tapaamisesta. Taulukossa on nähtävissä 
kunkin tapaamisen päiväys ja paikka, siihen osallistuneet yhteisöt sekä 
tapaamisen aihepiiri. Komission etusivulle on lisäksi koottu lähiajan ta-
paamiset kaikkien komissaarien sivuilta. 

Tärkeiden yksityisten ja yhteisön intressien suojaamiseksi komissaa-
rien kalenteriin ei viedä tietoa kaikista tapaamisista. Siitä huolimatta 
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pääsääntö, tapaamisten julkisuus lisää yleisesti hallinnon läpinäkyvyyt-
tä ja ehkäisee komissioon suuntautuvia painostusyrityksiä ja tietojen 
hankintaa laittomin keinoin. 

Käytännöt Suomessa

Valtioneuvoston tai ministeriöiden sivuilla ei julkisteta yksityiskohtaisesti 
ministerien tai johtavien valtion viranhaltijoiden tapaamisten luetteloa. 
Tapaamisista kuitenkin usein kerrotaan uutisartikkeleissa, kun tapaami-
silla on yleistä mielenkiintoa. Valtioneuvoston kansliassa on käynnissä 
selvitys tapaamistietojen julkistamiseen liittyvistä näkökohdista. 

Suomen muissa suurissa kaupungeissa ei saatujen tietojen mukaan 
ole ylemmän johdon tapaamisten julkistamisesta kokemuksia eikä 
suunnitteilla toimenpiteitä. Oulussa kuitenkin kaupunginjohtaja on päät-
tänyt jakaa kaupunginhallitukselle tiedoksi luettelon tapaamistensa osa-
puolista ja aiheista.

Oikeusministeriön ylläpitämässä aloitepalvelussa on käynnissä 
12.10.2017 aloitettu kansalaisaloitteen "Lobbaus läpinäkyväksi" nimen-
keruu eduskunnan työjärjestyksen muuttamiseksi siten, että kansane-
dustajien olisi "ilmoitettava taustatiedot merkittävistä tapaamisistaan si-
dosryhmien edustajien kanssa keskuskanslian ylläpitämään avoimeen 
rekisteriin kuukauden kuluessa tapaamisesta. Merkittäväksi tapaami-
seksi katsotaan sellaiset kasvotusten tapahtuvat tapaamiset sekä en-
nakkoon sovitut puhelimen tai verkkoyhteyden yli tapahtuvat keskuste-
lut, jotka eivät ole yksinomaan yksityisluonteisia, ja joilla pyritään vai-
kuttamaan suoraan tai välillisesti toimintaan ja mielipiteisiin edustaja-
na." Nimenkeruu liittyy paljon julkisuutta saaneeseen eduskunnan vie-
rasluettelon avoimuuskeskusteluun. 

Avoimuusperiaate Helsingissä

Helsingin uudessa johtamisjärjestelmässä pormestarilla ja apulaispor-
mestareilla sekä kansliapäälliköllä ja toimialajohtajilla on keskeinen roo-
li toimielinten päätettäväksi tulevien asioiden käsittelyssä. Aloitteessa 
viitataan mm. kaupungin toimintaan palvelujen järjestäjänä, kaavoittaja-
na, rakennuttajana, kiinteistöjen omistajana ja hankintojen tekijänä. 

Helsingin kaupunkistrategian mukaan kaupungin toimintamalli perustuu 
mahdollisimman suureen avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Niinpä aloit-
teessa tehtyyn ehdotukseen on syytä suhtautua lähtökohtaisesti myön-
teisesti. Euroopan komission jäsenten kalenterijulkisuutta ei välttämättä 
kuitenkaan ole pidettävä sellaisenaan parhaana esimerkkinä, koska ko-
mission ja kaupungin roolit ja tehtäväkokonaisuudet poikkeavat toisis-
taan. Lisäksi Suomen valtionhallinnon piirissä on meneillään samaa 
asiaa koskeva selvitystyö.
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Edellä todettuun viitaten kaupunginhallitus toteaa, että kalenterijulki-
suutta koskevalle jatkovalmistelulle on ilmeistä aihetta. Valmistelun yh-
teydessä on syytä arvioida ainakin tietosuojasääntelyn vaikutuksia, 
kaupungin erilaisia mahdollisuuksia antaa toimiohjeita luottamushenki-
löille ja viranhaltijoille, kaupungin sisäisten määräysten, kuten hallinto-
säännön, muutostarpeita ja mahdollisten muutosten ajoitusta, kalenteri-
julkisuuden teknisiä toteuttamismahdollisuuksia ja julkisuuden toteutta-
misen edellyttämiä voimavaroja. 

Kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkansliaa yhdessä toimialojen 
kanssa huolehtimaan jatkovalmistelusta niin, että asia voidaan käsitellä 
kaupunginhallituksessa vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Komission päätös kokouksia koskevan tiedon julkaisemisesta
2 Kommissionens beslut om offentliggörande av information om möten

Oheismateriaali

1 Hakanen Yrjö ym. valtuustoaloite Kvsto 26.10.2016 asia 9
2 EU:n avoimuusasetus 1049/2001
3 EU:n avoimuusrekisteri
4 EU:n hyvä edunvalvontatapa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.12.2017 § 1133

HEL 2016-011747 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

18.04.2017 Ehdotuksen mukaan
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 03.05.2017 § 213

HEL 2016-011747 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uu-
delleen valmisteltavaksi. 

Käsittely

03.05.2017 Palautettiin

Valtuutettu Yrjö Hakanen ehdotti valtuutettu Sami Muttilaisen kannatta-
mana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin, että selvi-
tetään EU-komission avoimen kalenterin kaltaisen kalenterien käyttöö-
noton mahdollisuus Helsingin pormestarien ja toimialajohtajien viran-
hoidossa. 

3 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin, että selvi-
tetään EU-komission avoimen kalenterin kaltaisen kalenterien käyttöö-
noton mahdollisuus Helsingin pormestarien ja toimialajohtajien viran-
hoidossa. 

Jaa-äänet: 34
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Timo 
Elo, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, 
Fatbardhe Hetemaj, Maritta Hyvärinen, Katja Ivanitskiy, Helena Kanto-
la, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, 
Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Timo Raittinen, 
Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wil-
le Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, Ulla-
Marja Urho, Pertti Villo
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Ei-äänet: 40
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Yrjö 
Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene 
Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Otso 
Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, 
Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Sil-
via Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Hannu Oska-
la, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, 
Tuomas Rantanen, Leo Stranius, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Tyhjä: 4
Pentti Arajärvi, Ville Jalovaara, Tarja Kantola, Heimo Laaksonen

Poissa: 7
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Suzan Ikävalko, Jan D Oker-Blom, 
Mari Puoskari, Olli Sademies, Sanna Vesikansa

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uu-
delleen valmisteltavaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi
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§ 19
Valtuutettu Helena Kantolan aloite Mellarin asukastilan tilanteen 
korjaamiseksi

HEL 2016-012652 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Helena Kantolan aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus päätti 2.5.2017 § 466 palauttaa asian valmisteluun 
siten, että pysyvät tilat Mellunmäki-seuran ylläpitämälle asukastalolle 
Mellarille varmistetaan joko uuteen ostoskeskukseen tai muuten. Sa-
malla kaupunki etsii ratkaisua yhdessä Mellunmäki-seuran kanssa vä-
liaikaiselle tilalle toiminnan jatkuvuuden mahdollistamiseksi.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 3 momentin mukaan jos 2 momentis-
sa tarkoitettu määräaika ylittyy sen vuoksi, että kaupunginhallitus päät-
tää palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi, aloite käsitellään 
määräajan päättymistä seuraavassa aloitteita käsittelevässä valtuuston 
kokouksessa, tai vastaavasti kaupunginhallitus antaa siihen vastauk-
sensa kolmen kuukauden kuluessa palauttamisesta. Seuraava aloittei-
ta käsittelevä valtuuston kokous oli 27.9.2017. 

Asukastila Mellari on toiminut sosiaali- ja terveysviraston vuokralaisena 
Mellunmäessä Korvatunturintie 2 sijaitsevassa rakennuksessa. Asu-
kastila Mellarin toiminnasta on vastannut Mellunkylä-seura. Kaupunki 
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on omistanut Mellarin käyttämien huonetilojen hallintaan oikeuttavat 
Kiinteistö Oy Mellunmäen liike- ja toimintakeskuksen osakkeet. Kiinteis-
töyhtiön osakkaat käynnistivät kiinteistökehityshankkeen, ja sen tulok-
sena tontin asemakaavamuutos hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 
2.3.2016. Mellunmäen liike- ja toimintakeskuksen tontille tulee asuntoja 
ja jonkin verran liiketilaa. Vanhan rakennuksen purkutyöt alkoivat kesä-
kuussa ja uudet asuinrakennukset ja liiketilat valmistuvat keväällä 
2019. Uusiin rakennuksiin ei tule kaupungin omistukseen tiloja. Uudet 
liiketilat omistaa A-Kruunu Oy. 

Mellunmäki-seura ry on saanut avustusta asukastalotoimintaan vuodel-
le 2017 väliaikaiseen asukastilaan, joka sijaitsee Saariselänkuja 1:ssä. 
Seura on sopinut vuokranantajan kanssa, että asukastila voi olla tilois-
sa siihen asti, kunnes uudet tilat valmistuvat keväällä 2019.

Mellunmäki-seura ry on hakenut kaupungilta avustusta asukastalotoi-
mintaan vuodelle 2018 tarkoituksena siirtää asukastalotoiminta kevääl-
lä 2019 väliaikaisista tiloista uusiin A-Kruunu Oy:n omistamiin liiketiloi-
hin, jotka sijaitsevat puretun ostoskeskuksen paikalla. Kaupunginhalli-
tus päättää vuoden 2018 asukastaloavustuksista loppuvuodesta 2017. 
Mellunmäki-seura ry tekee tiloista vuokrasopimuksen A-Kruunun Oy:n 
kanssa. Edellä kuvatut toimenpiteet mahdollistavat Mellunkylä-seuran 
ylläpitämän asukastalotoiminnan jatkuvuuden uusissa tiloissa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.12.2017 § 1132

HEL 2016-012652 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Helena Kantolan aloitteen lop-
puun käsitellyksi.
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02.05.2017 Palautettiin

24.04.2017 Pöydälle

18.04.2017 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.04.2017 § 102

HEL 2016-012652 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Helena Kantolan Mellarin asukastilan tilanteen korjaamista koskevasta 
valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

"Sosiaali- ja terveysviraston päivätoimintaa varten virastolla oli aiemmin 
vuokrattuna tiloja Mellunmäessä osoitteessa Korvatunturintie 2 sijaitse-
vassa rakennuksessa. Mellarin asukastila toimi silloin sosiaali- ja ter-
veysviraston vuokralaisena samoissa tiloissa.

Sosiaali- ja terveysvirastolla ei ole enää päivätoimintaa Mellunmäen os-
toskeskuksen kiinteistössä ja virasto on luopunut vuokratiloistaan. Os-
toskeskuksen kiinteistö tullaan purkamaan kesällä 2017. 

Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa uusien tilojen järjestämisestä ja 
vuokraamisesta Mellunmäki-seuralle.

Mellunmäki-seuran asukastila ei ole sosiaali- ja terveysviraston toimin-
taa."

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 30.03.2017 § 24

HEL 2016-012652 T 00 00 03
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Lausunto

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Asukastila Mellari on ollut Mellunmäessä sijaitseva n. 650 m2 asukas-, 
kulttuuri- ja vapaa-ajantila. Se on otettu käyttöön vuonna 2008 paikalli-
sen asukasjärjestön aloitteesta. Mellarin toiminta on pyörinyt Mellunmä-
ki-seuran sekä kaupungin eri toimijoiden yhteisvoimin. Se on tarjonnut 
tilat erilaisille tapahtumille, kursseille, kokouksille, paikallisille kehittä-
mishankkeille ja projekteille sekä sosiaali- ja terveysviraston palveluille. 
Tällä hetkellä asukastila Mellari on suljettu, koska Mellunmäki-seura ei 
ole saanut avustusta aiemman hallituksen epäselvän taloustilanteen ta-
kia. Asukastilat tullaan purkamaan kesäkuussa 2017. Tällä hetkellä 
Mellarilla on käytössään samassa rakennuksessa oleva aulatila 
31.5.2017 asti. 

Mellunmäki-seura on kartoittanut uusia tiloja Tilakeskuksen kanssa 
kaupungin tyhjistä tiloista, mutta ne eivät ole olleet sopivia yhdistyksel-
le.

Nuorisoasiainkeskus näkee tärkeänä asukastoiminnan turvaamisen ja 
tilaratkaisun löytymisen toiminnalle jatkossakin. Asukastila on tärkeä 
osa alueen palveluverkkoa, joka huomioi kaikki ikäryhmät, vaikka pai-
notus onkin aikuisväestössä. Alueen asukkaiden palveluita kehitettäes-
sä on myös tärkeää huomioida nuorten kuuleminen uuden kuntalain 
sekä nuorisolain mukaisesti.

Nuorisoasiankeskuksella ei ole tiloja Mellunmäessä, mutta sen lähei-
syydessä sijaitsee Vesalan nuorisotalo (700m metroasemalta), jonka ti-
lojen mahdollinen käyttö asukastila Mellarin toimintaan voisi ainakin 
osittain olla mahdollista. Nuorisoasiankeskuksen tilat ovat maksuttomia 
yhdistyksille joiden kotipaikka on Helsinki.

Mellunmäessä sijaitsee myös Me-säätiön Me-talo osoitteessa Jänkä-
polku 1 G. Talon toimintaa koordinoi 09 HHR (Helsinki Human Rights). 
Me-talojen tavoitteena on vähentää eri asuinalueiden välistä eriarvois-
tumista ja parantaa ihmisten hyvinvointia. Mellunmäen Me-talossa toi-
minnan tarkoituksena on koota alueen eri toimijat kehittämään asukkai-
den toiveista ja tarpeista nousevaa toimintaa. Erityistä huomiota kiinni-
tetään moniammatilliseen yhteistyöhön kunnan palveluiden, koulujen, 
päiväkotien, seurakuntien, järjestöjen ja muiden alueiden toimijoiden 
kanssa. Me-talosta ei tällä hetkellä kuitenkaan löydy Mellarin toiminnal-
le tiloja koska mm Laakavuoren ala-aste tarvitsee sieltä tiloja remontin 
takia.

Esittelijä
osastopäällikkö
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Katri Kairimo

Lisätiedot
Sari Nybäck, suunnittelija, puhelin: 310 89043

sari.nyback(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 23.03.2017 § 135

HEL 2016-012652 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu 
Helena Kantolan yms. valtuustoaloitteesta, joka koskee Mellarin asu-
kastilan tilanteen korjaamista, seuraavan lausunnon:

Mellarin asukastila on toiminut sosiaali- ja terveysviraston vuokralaise-
na Mellunmäessä osoitteessa Korvatunturintie 2 sijaitsevassa raken-
nuksessa. Kaupunki omistaa Mellarin käyttämien huonetilojen hallin-
taan oikeuttavat Kiinteistö Oy Mellunmäen liike- ja toimintakeskuksen 
osakkeet. Yhtiön osakkaiden vireille panemana kiinteistössä on käyn-
nistynyt kiinteistökehityshanke, jonka myötä vanha ostoskeskusraken-
nus puretaan ja tilalle rakennetaan asuintalo ja jonkin verran liiketilaa. 
Purkutyöt alkavat tämän hetken tietojen mukaan kesäkuussa. Kaupun-
gin omistukseen ei tule tilaa uudesta hankkeesta.

Kiinteistöviraston tilakeskus hankkii kaupungin omaa palvelutuotantoa 
varten tarvittavat tilat joko ostamalla, vuokraamalla tai rakennuttamalla. 
Hallintokunnat maksavat tiloista kustannusperusteista vuokraa. Ulko-
puoliseen käyttöön kaupunki ei hanki tiloja. Kaupunki voi tarjota ulko-
puolisille käyttäjille tiloja kaupungin omistamasta tilakannasta, joka ovat 
vapautuneet kaupungin omasta käytöstä.

Myös aravayhtiöiden liiketilat ovat kiinteistöviraston vuokrauksessa ja 
niitä tarjotaan vuokralle ulkopuolisille tahoille. 

Kaupungin omistamat vapaat liiketilat löytyvät kiinteistöviraston tilakes-
kuksen sivuilta. Kiinteistövirasto perii kaupungin ulkopuolisilta vuokra-
laisilta markkinavuokraa. Kiinteistövirasto ei voi subventoida vuokrien 
kautta ulkopuolista toimintaa, vaan tuesta vastaa toimintaa lähinnä ole-
va hallintokunta.

Mellarin asukastilalle on etsitty vaihtoehtoja kaupungin tyhjistä tiloista. 
Tarjotut vaihtoehdot eivät ei ole olleet sopivia yhdistykselle.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen
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Lisätiedot
Sisko von Behr, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 40366

sisko.von.behr(a)hel.fi
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§ 20
Valtuutettu Emma Karin aloite Vantaan Energian irtautumiseksi Fen-
novoiman ydinvoimahankkeesta

HEL 2017-000741 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Emma Kari ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että Helsingin kaupunki käynnistää yhteistyössä enemmistöomistaja 
Vantaan kanssa omistajaohjaustoimet, joiden tavoitteena on Vantaan 
Energia Oy:n irrottautuminen Fennovoiman ydinvoimahankkeesta.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginvaltuusto käsitteli aloitevastausta 17.5.2017, § 239 ja päätti 
palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi. 

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 4 momentin mukaan aloite on esitettä-
vä uudelleen valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa 
palauttamispäätöksestä, jos kaupunginvaltuusto päättää palauttaa 
aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että Vantaan Energia Oy:n toimialana on 
sähkö-, lämpö- ja maakaasuliiketoiminta sekä muu energiahuolto ja nii-
hin liittyvä tuotteiden valmistus ja kauppa, energiapalvelut sekä alan 
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muu liiketoiminta. Helsingin kaupunki omistaa 40 % ja Vantaan kau-
punki 60 % Vantaan Energia Oy:n osakkeista. 

Osakeyhtiölain (624/2006) 1 luvun 6 §:n enemmistöperiaatteen mu-
kaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. 
Lain 5 luvun 2 §:n mukaan yhtiökokous päättää lähtökohtaisesti vain 
osakeyhtiölaissa tai yhtiöjärjestyksessä nimenomaan säädetyistä 
asioista. Hallitus voi myös siirtää tietyn yksittäisen yleistoimivaltaansa 
kuuluvan asian yhtiökokouksen päätettäväksi. Lisäksi osakkeenomista-
jat voivat yksimielisinä tehdä yhtiökokouksessa päätöksen hallituksen 
yleistoimivaltaan kuuluvassa asiassa, kuten liiketoiminnan harjoittami-
seen liittyvässä kysymyksessä.

Osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaan ylimääräinen yhtiökokous on pi-
dettävä muun muassa silloin, jos osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 
kymmenesosa kaikista osakkeista, vaativat sitä tietyn asian käsittele-
mistä varten. Lain 5 luvun 5 §:n mukaan osakkeenomistajalla on oikeus 
saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain nojalla kuuluva asia yhtiöko-
kouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin 
hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Helsingin 
kaupungilla on siten oikeus vaatia Vantaan Energia Oy:n ylimääräisen 
yhtiökokouksen koolle kutsumista ja/tai saada yhtiökokoukselle osa-
keyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. 

Fennovoiman ydinvoimahanke on yhtiön liiketoiminnan harjoittamiseen 
liittyvä asia ja kuuluu hallituksen yleistoimivaltaan. Siten osakkeenomis-
tajat voivat osakeyhtiölain mukaan tehdä hanketta koskevia päätöksiä 
vain yksimielisinä.

Vantaan Energia Oy:n osallistumista Fennovoiman ydinvoimahankkee-
seen on käsitelty Vantaan ja Helsingin kaupunkien välisissä keskuste-
luissa syksyllä 2017. Tuolloin on todettu tarpeelliseksi käynnistää kau-
punkien yhteinen selvitys Fennovoiman ydinvoimahankkeesta irrottau-
tumiseen liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä ja taloudellisten vaiku-
tusten laajuudesta, koska on odotettavissa, että aloitteessa tavoitellulla 
irrottautumisella on olennaista taloudellista vaikutusta yhtiöön ja siten 
myös osakkaiden omistuksen arvoon. Selvitys on tarkoitus tehdä yh-
teistyössä yhtiön kanssa niin, että se valmistuu keväällä 2018. Tämä 
mahdollistaa asian käsittelyn vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouk-
sessa.

Selvityksestä raportoidaan sen valmistumisen jälkeen kaupunginhalli-
tuksen konsernijaostolle, joka huolehtii kaupunkikonsernin konsernioh-
jauksen ja -valvonnan täytäntöönpanosta sekä niiden toimivuudesta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Kari Emma ym. valtuustoaloite kvsto 18.1.2017 asia 46

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.12.2017 § 1131

HEL 2017-000741 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Käsittely

18.12.2017 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Jasmin Hamid

02.05.2017 Ehdotuksen mukaan

24.04.2017 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 17.05.2017 § 239

HEL 2017-000741 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uu-
delleen valmisteltavaksi. 

Käsittely

17.05.2017 Palautettiin

Valtuutettu Emma Kari ehdotti valtuutettu Silvia Modigin kannattamana, 
että kaupunginvaltuusto palauttaa aloitteen valmisteluun siten, että 
kaupunginhallitusta kehotetaan käynnistämään omistajaohjaustoimet 
ylimääräisen yhtiökokouksen kutsumiseksi ja Vantaan Energian irroit-
tautumiseksi Fennovoiman ydinvoimahankkeesta.

4 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI 

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto palauttaa aloitteen valmisteluun siten, 
että kaupunginhallitusta kehoitetaan käynnistämään omistajaohjaustoi-
met ylimääräisen yhtiökokouksen kutsumiseksi ja Vantaan Energian ir-
roittautumiseksi Fennovoiman ydinvoimahankkeesta.

Jaa-äänet: 37
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bo-
gomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik 
Gayer, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Nuutti Hyttinen, Ville Ja-
lovaara, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Laura Kolbe, Kauko Koski-
nen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria 
Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Sari 
Mäkimattila, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Mika 
Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Ur-
ho

Ei-äänet: 39
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Jussi Chyde-
nius, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honka-
salo, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Emma Kari, Otso Ki-
vekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Eija Loukoila, 
Hannele Luukkainen, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Ter-
hi Mäki, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, 
Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, 
Pekka Saarnio, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, 
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Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikan-
sa, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 8
Pentti Arajärvi, Nina Huru, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Björn 
Månsson, Sara Paavolainen, Jaana Pelkonen, Tomi Sevander

Poissa: 1
Juha Hakola

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uu-
delleen valmisteltavaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 21
Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2018-000639, 2018-000640, 2018-000641, 2018-000642, 2018-000643, 2018-000644, 2018-000645,

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Seija Muurisen ym. aloite frisbeegolfrasta Laajasaloon

 valtuutettu Otto Meren ym. aloite Lotta Svärd -patsaan hankkimises-
ta Helsinkiin

 valtuutettu Hannu Oskalan ym. aloite päiväkotibusseista Helsinkiin.

 valtuutettu Abdirahim Mohamedin ym. aloite liikennevalojen asenta-
misesta Itäkeskuksen ja Puhoksen väliselle Turunlinnantielle

 valtuutettu Emma Karin ym. aloite kivihiilestä luopumiseksi Salmi-
saaren voimalassa

 valtuutettu Mari Rantasen ym. aloite omaishoitajien oikeudesta 
käyttää Helsingin kaupungin liikuntapalveluja ilmaiseksi.

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloite kadulle näkyvien osoitemer-
kintöjen parantamisesta.

Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteet kaupunginhallitukselle valmistelta-
vaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 1
Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Beslut

Stadsfullmäktige konstaterade att sammanträdet var lagligen samman-
kallat 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 förvaltningsstadgan förutsätter. Enligt 
namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna närvarande. På 
grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att sammanträ-
det är lagligen sammankallat och beslutsfört.

Bilagor

1 Läsnäololista

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige konstaterar vilka ledamöter som anmält förhinder och 
vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrättar namnupprop och 
konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutsfört.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 2
Val av protokolljusterare

Beslut

På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Mari Rantanen och Ville 
Jalovaara till protokolljusterare med ledamöterna Paavo Arhinmäki och 
Jenni Pajunen som ersättare.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige väljer två ledamöter till protokolljusterare och två leda-
möter till ersättare för dessa.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet



Helsingfors stad Protokoll 1/2018 176 (361)
Stadsfullmäktige

Ärende/3
17.01.2018

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

§ 3
Val av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige

HEL 2017-013745 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige valde ledamoten Tuuli Kousa till ordförande, ledamo-
ten Harry Bogomoloff till första vice ordförande och ledamoten Pentti 
Arajärvi till andra vice ordförande för år 2018.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Behandling

Ledamoten Risto Rautava understödd av ledamoten Otso Kivekäs fö-
reslog Tuuli Kousa till ordförande, Harry Bogomoloff till första vice ord-
förande och Pentti Arajärvi till andra vice ordförande.

Föredragande
Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar
Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige väljer ordförande, första vice ordförande och andra 
vice ordförande för år 2018.

Stadsfullmäktige justerar samtidigt protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Det anges i 18 § i kommunallagen (410/2015) att fullmäktige bland sina 
ledamöter väljer en ordförande och ett behövligt antal vice ordförande 
för fullmäktiges mandattid, om inte fullmäktige har beslutat att de ska 
ha en kortare mandattid än fullmäktiges mandattid. Ordföranden och 
vice ordförandena väljs vid samma valförrättning.
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Enligt 29 kap. 5 § 1 mom. i förvaltningsstadgan för Helsingfors stad väl-
jer stadsfullmäktige bland sina ledamöter vid årets första sammanträde 
en ordförande och en första och en andra vice ordförande.

Föredragande
Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar
Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige
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§ 4
Anmälan om anslutande till en fullmäktigegrupp

HEL 2017-008357 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade den i bilagan ingående anmälan om att 
en ersättare ansluter sig till Blå fullmäktigegruppen och den ovannämn-
da gruppens meddelande om fullmäktigegruppens godkännande.

Stadsfullmäktige antecknade samtidigt den ovannämnda anmälan om 
att en ersättare har utträtt ur Sannfinländarnas fullmäktigegrupp.

Föredragande
Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar
Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt 30 kap. 1 § i förvaltningsstadgan kan ledamöterna bilda fullmäkti-
gegrupper för arbetet i fullmäktige.

En ledamot som vill ansluta sig till eller utträda ur en fullmäktigegrupp 
ska enligt 30 kap. 2 § i förvaltningsstadgan skriftligen anmäla detta för 
fullmäktige. Till anmälan om anslutande ska fogas ett skriftligt godkän-
nande av gruppen. Om en ledamot har uteslutits ur en fullmäktige-
grupp, ska gruppen skriftligen anmäla detta för fullmäktige.

Till stadsfullmäktige har 5.12.2017 lämnats en anmälan om anslutande 
till en fullmäktigegrupp. Sannfinländarnas fullmäktigegrupp har 
13.12.2017 meddelat att en ersättare har utträtt ur fullmäktigegruppen.

Föredragande
Stadsfullmäktiges ordförande
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Upplysningar
Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 5
Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden

HEL 2017-010630 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Mikael Jungner avsked från förtroendeuppdraget som le-
damot i kultur- och fritidsnämnden

 valde Niilo Toivonen till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden för 
den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021. 

Stadsfullmäktige justerade samtidigt omedelbart denna paragraf i pro-
tokollet.

Behandling

Ledamoten Eveliina Heinäluoma föreslog Niilo Toivonen till ny ledamot 
i kultur- och fritidsnämnden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eropyyntö 19.12.2017

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige

 beviljar Mikael Jungner avsked från förtroendeuppdraget som leda-
mot i kultur- och fritidsnämnden

 väljer _____________ till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden för 
den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021. 
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Stadsfullmäktige justerar samtidigt omedelbart denna paragraf i proto-
kollet.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 272) Mikael Jungner (SDP) till leda-
mot i kultur- och fritidsnämnden för den mandattid som börjar år 2017. 
Mikael Jungner anhåller 19.12.2017 om avsked från förtroendeuppdra-
get som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har gilti-
ga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtro-
endevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid 
ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den 
som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 74 § i kommunal-
lagen.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast 
den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroende-
vald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de om-
ständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han 
eller hon är valbar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eropyyntö 19.12.2017

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.01.2018 § 2
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HEL 2017-010630 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

 myöntää Mikael Jungnerille eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
nan jäsenen luottamustoimesta ja

 valita _____________ jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
taan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 6
Ombyggnad av MLNRV2-ledspårvagnar

HEL 2017-011272 T 00 01 04 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för ombyggnad av MLNRV2-
ledspårvagnar utgående från att 42 st. spårvagnar byggs om och att 
kostnadskalkylen för ombyggnaden är 10,5 mn euro (exkl. moms).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Liikenneliikelaitoksen esitys 26.10.2017
2 MLNRV2 täyskorjauksen_hankesuunnitelma_041017

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Projektets bakgrund

Till spårvagnsmaterielen i serien MLNRV2 hör 42 st. ledspårvagnar 
som levererats på 1980-talet. I samband med upphandlingen av led-
spårvagnsserien NRV2 fastställdes ett mål på 40 år för den beräknade 
drifttiden. På vagnarna har utförts två ombyggnader, varav den senaste 
i början av 2000-talet. Under åren 2007–2012 har vagnarna försetts 
med en låggolvsmellandel för att de ska uppfylla dagens tillgänglighets-
krav. Vagnarna har årligen körts i genomsnitt 50 000 km/vagn.

Iståndsättningarna av vagnarna har inletts år 2014 i enlighet med ser-
vice- och underhållsprogrammen. Då gjordes ingen separat plan eller 
kostnadskalkyl för en ombyggnad, utan åtgärderna som hänför sig till 
spårvagnarnas trafiksäkerhet och vagnarnas allmänna skick har beak-
tats i trafikeringsavtalet för spårvägstrafiken som ingicks med HRT år 
2010. Av den andel som i trafikeringsavtalet reserveras för ombyggnad 
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av och reservdelar till spårvagnarna kvarstod i början av år 2017 cirka 
4,5 mn euro. 

Under åren 2014–2017 (före utgången av oktober) har totalt 3,1 miljo-
ner euro av den avtalsenliga investeringsreserveringen använts för re-
paration av vagnar. I nuläget har 18 vagnar reparerats och 10 vagnar 
beretts för reparation av bl.a. boggier och dörrar.

Trafikaffärsverkets framställning

Direktionen för trafikaffärsverket har 26.10.2017 föreslagit för godkän-
nande en projektplan för ombyggnad av ledspårvagnar med lågt golv. I 
trafikaffärsverkets framställning föreslås en ombyggnad av totalt 42 
vagnar utgående från att projektets maximipris exklusive mervär-
desskatt är 10,5 mn euro.

Framställningen från direktionen för trafikaffärsverket utgör bilaga 1 och 
projektplanen utgör bilaga 2.

Projektets innehåll

I början av år 2017 har trafikaffärsverket i samverkan med HRT konsta-
terat att det är nödvändigt att övergå från småskalig reparation, som 
garanterar vagnarnas allmänna skick och trafiksäkerhet, till fullskaliga 
ombyggnader. Trafikaffärsverket har tagit fram en projektplan, daterad 
4.10.2017, för genomförandet av ombyggnaderna. Genom att förverkli-
ga projektplanen som nu är under behandling säkras att användningen 
av ledspårvagnarna med mellandel kan fortsätta till slutet av 2020-talet, 
då de ersätts med en ny materielserie.

Ombyggnaderna omfattar bl.a. fullständig reparation av boggierna, kor-
garna och dörrarna, förbättring av inredningens allmänna utseende och 
uppdatering och förnyande av olika system.

Kostnader och tidsplan

Projektets kostnadskalkyl är totalt 10,5 miljoner euro (0,25 mn eu-
ro/vagn).

Avskrivningarna är cirka 1,1 miljoner euro om året. De årliga försäk-
ringsfondsavgiften är 0,1 %.

Trafikaffärsverket finansierar projektet genom att ta lån. Räntekostna-
derna uppgår till sammanlagt 0,6 miljoner euro (räntefot på 1 % och 10 
års lånetid).

Trafikaffärsverket fakturerar de avskrivningar och räntor och den för-
säkringsfondavgift som orsakas av ombyggnaden av spårvagnarna hos 
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HRT i samband med trafikeringskostnaderna. En del av de trafikerings-
kostnader som faktureras hos HRT ackumuleras årligen för staden att 
betala via betalningsandelen i HRT.

HRT:s styrelse har 13.6.2017 godkänt reparationsprogrammet för led-
spårvagnar med mellandel. Programmet omfattar de åtgärder som ut-
förs under åren 2017–2019. Reparationsprogrammets värde är 8,7 mil-
joner euro. Den av direktionen för trafikaffärsverket föreslagna projekt-
planen för ombyggnaderna (10,5 mn euro) omfattar utöver det nämnda 
reparationsprogrammet också de ombyggnader som utförts under åren 
2014–2016 (1,8 mn euro). Ombyggnaderna som enligt projektplanen 
utförs under åren 2017–2019 kan förverkligas inom ramen för den av 
HRT:s styrelse 13.6.2017 godkända tilläggsfinansieringen för repara-
tionsprogrammet (4,2 mn euro) och anslaget för ombyggnad och re-
servdelar (4,5 mn euro i början av år 2017) som fastställs i det år 2010 
undertecknade trafikeringsavtalet för spårvägstrafiken. 

Genomförandet av ombyggnaderna av spårvagnarna har beaktats i tra-
fikaffärsverkets 10-åriga investeringsplaner, som utgör bilagor till 2017 
års budget som stadsfullmäktige godkände 30.11.2016 och till 2018 års 
budget som stadsfullmäktige godkände 29.11.2017.

Förverkligandet av projektet slutförs under åren 2018–2019.

Bedömning av projektet

Projektet är ekonomiskt och tekniskt motiverat. Ombyggnaden gör det 
möjligt att utnyttja den befintliga spårvagnsmaterielen MLNRV2 till slu-
tet av 2020-talet. Ombyggnaden minskar servicebehovet, effektiviserar 
materielanvändningen och medför kostnadsbesparingar inom underhål-
let. Ombyggnaden är ekonomiskt sett ett mer lönsamt alternativ än att 
upphandla helt ny materiel i denna fas.

HRT:s styrelse har 13.6.2017 för sin del godkänt programmen för ut-
veckling av metro- och spårvagnsmaterielen, varav en del gäller om-
byggnad av ledspårvagnar med mellandel.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Liikenneliikelaitoksen esitys 26.10.2017
2 MLNRV2 täyskorjauksen_hankesuunnitelma_041017



Helsingfors stad Protokoll 1/2018 186 (361)
Stadsfullmäktige

Ärende/6
17.01.2018

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

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Trafikaffärsverket

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.12.2017 § 1134

HEL 2017-011272 T 00 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä MLNRV2-nivelraitiovaunujen 
täyskorjauksen hankesuunnitelman siten, että raitiovaunuja täyskorja-
taan 42 kpl ja että täyskorjauksen kustannusarvio on 10,5 milj. euroa 
(alv 0).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 26.10.2017 § 68

HEL 2017-011272 T 00 01 04 00

Esitys

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhalli-
tukselle, että se esittäisi valtuustolle hyväksyttäväksi 42 matalalattiai-
sen nivelraitiovaunun täyskorjauksen hankesuunnitelman 
10.500.000,00 euron arvonlisäverottomaan enimmäishintaan.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Terhi Ruokolainen, projekti-insinööri, puhelin: 310 34799

terhi.ruokolainen(a)hel.fi
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§ 7
Byte av fastigheter mellan Helsingfors stad och Englantilaisen kou-
lun säätiö

HEL 2017-002530 T 10 01 01 01

Beslut

Stadsfullmäktige

A

bemyndigade stadsmiljönämnden att utföra ett fastighetsbyte med stif-
telsen Englantilaisen koulun säätiö i enlighet med utkastet till byteskon-
trakt som finns som bilaga 1 bl.a. på följande villkor:

1

Helsingfors stad överlåter till Englantilaisen koulun säätiö en tomt på 
12 834 m² och den byggnad på 9 064 m² som finns på tomten samt an-
slutningarna till den på Gamla chaussén 23, 00350 Helsingfors.

2

Englantilaisen koulun säätiö överlåter till Helsingfors stad en tomt på 
2 048 m² och den byggnad på 4 326 m² som finns på tomten samt an-
slutningarna till den på Tallvägen 14, 00270 Helsingfors.

3

Englantilaisen koulun säätiö betalar en mellanskillnad på 10 000 000 
euro till staden.

Bytet görs i enlighet med villkoren i utkastet till byteskontrakt som finns 
som bilaga 1.

B

bemyndigade stadsmiljönämnden att vid behov göra små justeringar i 
byteskontraktets villkor.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
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Bilagor

1 Vaihtokirjaluonnos 16.3.2017

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Englantilaisen koulun säätiö sr Förslagstext

Bilaga 1
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Fastighetsbyte

Enligt förslaget byter staden byggda fastigheter med Englantilaisen 
koulun säätiö så att staden tar emot stiftelsens nuvarande skolfastighet 
i Mejlans och överlåter till stiftelsen den fastighet på Gamla chaussén 
som staden hyrt ut till Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy.

Tallvägen 14

Engelska skolan verkar på Tallvägen 14, 00270 Helsingfors. Englanti-
laisen koulun säätiö har sökt efter nya lokaler för skolan och förhand-
lingar har förts sedan 2010. Skolans elevantal har ökat och de befintli-
ga lokalerna på Tallvägen har blivit trånga och i dåligt skick. Stiftelsens 
syfte är att få gemensamma lokaler för hela skolan: årskurserna 1–6 
och 7–9 samt gymnasiet och förskoleundervisningen. För närvarande 
arbetar årskurserna 7–9 och gymnasiet på ett annat ställe.

Att bygga om skolhuset på Tallvägen skulle enligt planerna bli dyrare 
än att bygga ett nytt. Byggrätten på tomten är inte tillräcklig för att tillåta 
tillbyggnad enligt skolans behov.

Gamla chaussén 23

Gamla chaussén 23 är uthyrd till Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy. 
Metropolia flyttar enligt egen anmälan verksamheten på Gamla chaus-
sén till det nya campusområdet som blir färdigt i Kvarnbäcken under 
hösten 2019. Därefter har staden ingen egen användning för fastighe-
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ten. Stadsmiljösektorn ser inget hinder för att objektet säljs till Englanti-
laisen koulun säätiö.

Föredragandens motiveringar

Äganderätt

Genom fastighetsbytet får båda parterna de detaljplaneenliga tomterna 
inklusive byggnaderna helt i sin ägo mot betalning av en mellanskill-
nad.

Överlåtelsepriset för fastigheten på Gamla chaussén är totalt 
13 300 000 euro. Överlåtelsepriset för fastigheten på Tallvägen är totalt 
3 300 000 euro. Englantilaisen koulun säätiö betalar mellanskillnaden 
på 10 000 000 euro till staden.

Ett villkor för fastighetsbytet är att styrelsen för Englantilaisen koulun 
säätiö godkänner den bytesaffär som förhandlats fram och att staden 
beviljar stiftelsen ett lån med ett amorteringsprogram.

Besittningsrätt

Besittningen av fastigheten på Tallvägen förblir hos Englantilaisen kou-
lun säätiö fram till att saneringen av fastigheten på Gamla chaussén är 
färdig och stiftelsen tagit den i bruk, senast 31.12.2021. Stiftelsen beta-
lar inte hyra till staden för den tid som fastigheten på Tallvägen är i sta-
dens ägo men i stiftelsens besittning.

Överlåtelse av hyresavtalet

Staden överlåter det ursprungliga hyresavtalet som den ingått med 
Metropolia om fastigheten på Gamla chaussén till stiftelsen vid tidpunk-
ten för undertecknandet av byteskontraktet.

Underhåll av fastigheterna

Tallvägen 14

Stiftelsen sköter och underhåller på egen bekostnad den fastighet på 
Tallvägen som är i dess besittning fram till att besittningstiden utgår. 
Skötsel- och underhållsskyldigheten omfattar ingen skyldighet till reno-
verings- eller ombyggnadsåtgärder.

Gamla chaussén 23

Stiftelsen ansvarar för andra skötsel- och underhållsåtgärder (utöver 
renoveringsåtgärder) på fastigheten på Gamla chaussén och kostnader 
relaterade till dem.
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Det gällande hyresavtalet med Metropolia överlåts till stiftelsen genom 
undertecknandet av byteskontraktet. Om fastigheten av hälso- eller sä-
kerhetsskäl inte kan utnyttjas för hyresgästens verksamhet under Met-
ropolias hyrestid och Metropolia ställer krav på renovering har man 
kommit överens om att staden på egen bekostnad renoverar lokalerna 
så att de är i funktionsdugligt skick.

Staden förhandlar med fullmakt av stiftelsen och på stiftelsens vägnar 
om tömningen av Metropolias lokaler och om avslutandet av hyresavta-
let. Staden ansvarar för eventuella kostnader som orsakas av att hyres-
avtalet avslutas.

Ändamålsbundenhet

Ett villkor i det gåvobrev som undertecknats 15.12.1995 binder stiftel-
sen att betala den obetalda köpesumman för fastigheten på Tallvägen 
till staden om fastigheten överlåts eller om byggnaden på fastigheten 
används för något annat ändamål än skolverksamhet.

Vid tidpunkten för överlåtelsen av fastigheterna befriar staden stiftelsen 
från skyldigheten att betala enligt gåvobrevet. Parterna har avtalat om 
en ersättande skyldighet för fastigheten på Gamla chaussén.

Stiftelsens ersättande skyldighet är ett avtalsvite på 900 000 euro som 
är bundet vid levnadskostnadsindex. Avtalsvitet förfaller till betalning 
när stiftelsen överlåter ägande- och besittningsrätten för fastigheten på 
Gamla chaussén (gäller inte den nuvarande hyresgästen Metropolia) 
eller använder fastigheten för något annat ändamål än det som fast-
ställs ovan och inte avslutar den verksamhet som är i strid med an-
vändningsändamålet inom 30 dagar efter att stiftelsen fått en skriftlig 
anmärkning om det av staden.

Den nu överenskomna nya skyldigheten gällande överlåtelse- och än-
damålsbundenhet gäller så länge stiftelsen äger fastigheten på Gamla 
chaussén.

Skolan har inlett diskussioner med fostrans- och utbildningssektorn om 
att ingå ett skolavtal mellan skolan och staden. Skolavtalet är behövligt 
eftersom skolan som en förutsättning för arrangemanget senare 
år 2020 ska ansöka om ombyggnadslån i enlighet med de villkor som 
tillämpas på avtalsskolorna.

Beskattning

Under sina respektive besittningsperioder ansvarar parterna för fastig-
hetsskatten för de fastigheter som överlåts.

Begränsningar i överlåtelse av fastigheter
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Fastigheten på Gamla chaussén 23 har 1995 utan vederlag överlåtits 
från finska staten till Helsingfors stad för undervisningsändamål. De 
överlåtna fastigheterna omfattas av en s.k. evig överlåtelsebegränsning 
med anledning av övergångsbestämmelserna i lagen om finansiering 
av undervisnings- och kulturverksamhet.

Staden har sökt om tillstånd hos undervisnings- och kulturministeriet för 
användning av inkomsterna från försäljning av de fastigheter som om-
fattas av överlåtelsebegränsningen för finansiering av byggandet av 
campusprojektet, med de investeringar som gjorts i byggnaderna mel-
lan tidpunkten för försäljningen och överföringen år 1995, vilka höjer 
det verkliga värdet, borträknade.

Stadens motsvarande investeringar i fastigheter uppgick enligt en ut-
omstående bedömning 29.8.2016 till 0,94 miljoner euro i fråga om 
Gamla chaussén.

Undervisnings- och kulturministeriet beslutade 28.9.2017 att staten inte 
kommer att bestämma att de i affären ingående av staten överlåtna 
byggnadernas relativa andel av det verkliga värdet på den egendom 
som inte längre används för sådan verksamhet som berättigar till stats-
understöd ska återbetalas, om donationsmedlen och återbetalnings-
skyldigheten för dessa överförs till att gälla för det nya campusprojektet 
i Kvarnbäcken. Enligt beslutet ska den relativa andelen av fastigheter-
nas verkliga värde, som motsvarar statsunderstöden, investeras på vill-
kor för eget kapital i det fastighetsbolag som tar hand om campus. 
Summan i fråga ska beaktas vid beräkning av den kapitalhyra som tas 
ut hos Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy för lokalerna i Kvarnbäckens 
campus.

Med tanke på ramavtalet om överlåtelse av fastigheterna innebär un-
dervisnings- och kulturministeriets beslut att den andel av den fasta kö-
pesumman på 13,3 miljoner euro som gäller de fastigheter som omfat-
tas av överlåtelsebegränsningen utan vederlag ska investeras i Fastig-
hets Ab Kvarnbäckens campus, med de investeringar som staden gjort 
i fastigheterna i fråga, vilka höjer dessas verkliga värden, borträknade.

Den fastighetens andel av köpesumman för vilken överlåtelsebegräns-
ningen gäller uppgår till sammanlagt 13,3 miljoner euro och stadens in-
vesteringar i fastigheterna, vilka höjer dessas verkliga värden, har preli-
minärt beräknats uppgå till sammanlagt 0,94 miljoner euro. Enligt en 
preliminär uppskattning ska staden härigenom i syfte att uppfylla villko-
ren i undervisnings- och kulturministeriets beslut utan vederlag investe-
ra 12,36 miljoner euro av köpesumman för fastigheterna i Fastighets 
Ab Kvarnbäckens campus.

Fastighetsbytets finansiering och inverkan på budgeten
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Genom fastighetsbytet upptas inkomster på totalt 13 300 000 euro. In-
komsterna fördelas på inkomster från markförsäljningen och inkomster 
från byggnaden. Dessutom upptas inkomsternas balansvärde på mark-
försäljningen inom investeringsekonomin och på försäljningen av bygg-
naderna. Största delen av inkomsterna upptas i driftsekonomidelen på 
budgetmomentet Stadsstruktur.

Fastigheten på Tallvägen som förvärvas i och med arrangemanget och 
vars överlåtelsepris uppgår till 3 300 000 euro påverkar utgifterna. För 
arrangemanget används det anslag som anvisats stadsmiljönämnden 
för köp av fastigheter.

Efter att fastighetsbytet skett beviljar stadsstyrelsen 12 360 000 euro 
från momentet 8 06 02 Värdepapper, Övriga objekt, till stadsstyrelsens 
disposition, i budgeten 2018 för betalning av en investering utan veder-
lag i Fastighets Ab Kvarnbäckens campus. Anslagets omfattning preci-
seras i samband med stadsstyrelsens beslut.

Enligt beslutet ska den relativa andelen av fastigheternas verkliga vär-
de, som motsvarar statsunderstöden, investeras på villkor för eget ka-
pital i det fastighetsbolag som tar hand om campus. Summan i fråga 
ska beaktas vid beräkning av den kapitalhyra som tas ut hos Metropo-
lia Ammattikorkeakoulu Oy för lokalerna i Kvarnbäckens campus.

Lånefinansiering för arrangemanget

Förutsättningen för att arrangemanget ska kunna genomföras är att 
skolan beviljas ett upphandlingslån på 10 000 000 euro för den mellan-
skillnad som krävs för köpet av skolbyggnaden. De anslag som krävs 
för lånet ingår i momentet 9 01 02 02, Övriga skollån, i budgeten 2018.

Skolbyggnadens skick på Gamla chaussén förutsätter dessutom att 
Engelska skolan tar ett lån för ombyggnad efter att byggnaden frigjorts 
från yrkeshögskolan Metropolias bruk. Det beräknade lånebehovet är 
15 000 000 euro och ett motsvarande behov av anslag har beaktats i 
budgeten 2018 för ekonomiplaneåret 2020. Skolan har uttryckt sig vara 
i behov av ifrågavarande lån med de lånevillkor som uppgjorts för av-
talsskolorna i skollånesystemet.

Till slut

Med beaktande av att Gamla chaussén 23 kommer att frigöras från yr-
keshögskolan Metropolia och att Englantilaisen koulun säätiö är i be-
hov av nya skollokaler är det motiverat att genomföra den fastighetsby-
tesaffär som det förhandlats om. Arrangemanget är fördelaktigt för bå-
da parterna eftersom skolan får en funktionsduglig skolbyggnad genom 
skäliga ändringar och staden får en ny brukare av en befintlig byggnad 
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som kommer att bli tom. Samtidigt blir skolans befintliga fastighet ledig 
som utvecklingsobjekt.

Förslaget stämmer överens med fastighetsnämndens framställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Vaihtokirjaluonnos 16.3.2017

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Englantilaisen koulun säätiö sr Förslagstext

Bilaga 1
Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Fastighetsnämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.12.2017 § 1135

HEL 2017-002530 T 10 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan teke-
mään Englantilaisen koulun kanssa kiinteistövaihdon liitteenä 1 olevan 
vaihtokirjaluonnoksen mukaisesti mm. seuraavin ehdoin: 

1
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Helsingin kaupunki luovuttaa Englantilaisen koulun säätiölle 12 834 
m²:n suuruisen tontin ja sillä olevan kokonaisalaltaan 9 064 m²:n suuru-
isen rakennuksen liittymineen osoitteesta Vanha viertotie 23, 00350 
Helsinki.

2

Englantilaisen koulun säätiö luovuttaa Helsingin kaupungille 2 048 m²:n 
suuruisen tontin ja sillä olevan kokonaisalaltaan 4 326 m²:n suuruisen 
rakennuksen liittymineen osoitteesta Mäntytie 14, 00270 Helsinki.

3

Englantilaisen koulun säätiö suorittaa kaupungille välirahaa 10 000 000 
euroa. 

Vaihto tehdään liitteenä 1 olevan vaihtokirjaluonnoksen mukaisin ehdo-
in. 

B

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan tarvit-
taessa tekemään vähäisiä muutoksia vaihtokirjan ehtoihin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 23.03.2017 § 131

HEL 2017-002530 T 10 01 01 01

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Helsingin kaupun-
ki vaihtaa kiinteistöjä Englantilaisen koulun säätiön kanssa liitteenä nro 
1 olevan vaihtokirjaluonnoksen mukaisesti sekä seuraavin ehdoin: 

1
Helsingin kaupunki luovuttaa Englantilaisen koulun säätiölle 12 834 
m²:n suuruisen tontin ja sillä olevan kokonaisalaltaan 9 064 m²:n suuru-
isen rakennuksen liittymineen osoitteesta Vanha viertotie 23, 00350 
Helsinki.
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2
Englantilaisen koulun säätiö luovuttaa Helsingin kaupungille 2 048 m²:n 
suuruisen tontin ja sillä olevan kokonaisalaltaan 4 326 m²:n suuruisen 
rakennuksen liittymineen osoitteesta Mäntytie 14, 00270 Helsinki.

3
Englantilaisen koulun säätiö suorittaa kaupungille välirahaa 10 000 000 
euroa. 

Muuten vaihto tehdään liitteenä nro 1 olevan vaihtokirjaluonnoksen mu-
kaisin ehdoin. 

Samalla kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakun-
nalla on tarvittaessa oikeus tehdä vähäisiä muutoksia vaihtokirjan ehto-
ihin.

Samalla kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punginhallitus osoittaa kiinteistölautakunnan käyttöön vaihtoa varten 
tarvittavan 3,3 miljoonan euron suuruisen määrärahan.

Vaihto voidaan toteuttaa vasta, kun siihen on osoitettu tarvittavat 
määrärahat.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Leena Suikkanen, myyntineuvottelija, puhelin: 310 34297

leena.suikkanen(a)hel.fi
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§ 8
Projektplan för ombyggnad av Kruununhaan yläasteen koulu

HEL 2017-010561 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för ombyggnad av Kruunun-
haan yläasteen koulu, daterad 10.10.2017, enligt vilken projektet om-
fattar högst 5 630 m² bruttoyta och byggkostnaderna för projektet upp-
går till högst 14,8 miljoner euro exklusive mervärdesskatt i prisnivån för 
februari 2017.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Kruununhaan yläasteen koulun perusparannus, hankesuunnitelma 
10.10.2017

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

En omfattande teknisk och funktionell ombyggnad har planerats för 
skolan Kruununhaan yläasteen koulu på Snellmansgatan 18. Lokalerna 
ska moderniseras, de hustekniska systemen ska förnyas, fönstren och 
fasaderna ska renoveras och ytorna och funktionerna på gården förny-
as. I ombyggnaden förbättras inneluftsförhållandena, energiekonomin, 
tillgängligheten och brandsäkerheten.

Projektplanen har utarbetats i samarbete mellan stadsmiljösektorn och 
fostrans- och utbildningssektorn. Projektet har presenterats för miljö-
centralen. Under arbetet på projektplanen har hörts representanter för 
stadsplaneringskontoret, byggnadstillsynsverket, stadsmuseet och 
räddningsverket.

Projektplanen finns som bilaga 1.
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Föredragandens motiveringar

Behov av skollokaler

Enligt fostrans- och utbildningssektorn väntas elevantalet på Kruunun-
haan yläasteen koulus elevupptagningsområde öka med ca 90 elever 
fram till läsåret 2025/2026. Förutom elever från det egna området antas 
elever för närvarande även till den musik- och dansbetonade undervis-
ningen.

Skolbyggnaden för Kruununhaan yläasteen koulu

Kruununhaan yläasteen koulu har byggts i faser. Skolbyggnaden i rött 
tegel färdigställdes på Snellmansgatan 1899. Byggnaden fick skador 
under bombningarna 1944 och den reparerades och höjdes till fem vå-
ningar under 1950. Samtidigt uppfördes en tillbyggnad på tre våningar 
på Brobergsterrassens sida. Tillbyggnaden har putsade fasader. Under 
decenniernas gång har sådana ändringar och tekniska förbättringar 
som verksamheten kräver gjorts i skolbyggnaden, främst under perio-
den 1983–1984. Ingen ombyggnad som omfattar hela byggnaden har 
utförts. Byggnaden är i sin helhet i behov av en omfattande teknisk och 
funktionell ombyggnad. Toalettutrymmena för eleverna är bristfälliga 
och inträdet sker utifrån. Kökslokalerna är för små och matutdelningen 
till eleverna sker i korridoren. I mellanbjälklagen i byggnaden finns en-
ligt undersökningar byggavfall och formbrädor. Det rekommenderas att 
dessa tas bort och att även bottenbjälklaget i den utvidgade delen för-
nyas. Tegelfogen i fasaderna, en del av tegelplattorna, takplåtarna 
samt fönstren och balkongerna kräver reparationsåtgärder.

För tomten gäller en detaljplan från år 1978. Enligt denna hör tomten till 
ett kvartersområde för byggnader för undervisnings- samt social verk-
samhet. Enligt detaljplanen gäller beteckningen So på Snellmansga-
tans sida av byggnaden, enligt vilken det inte är tillåtet att ändra takhöj-
den eller fasaderna på gatusidan.

Projektet omfattar 5 630 m² bruttoyta.

Projektplan

Enligt projektplanen ska byggnadens ventilationssystem till största de-
len förnyas och på vinden ska nya lokaler för ventilationsmaskinen byg-
gas. I byggnaden förnyas delvis värme-, vatten- och avloppssystemen 
samt elsystemen och belysningen. Mellanbjälklagen av trä ska rivas i 
den gamla delen och rengöras från organiskt fyllnadsmaterial och där-
efter delvis förnyas. Vid behov ska mellanbjälklagens konstruktion för-
stärkas. Bottenbjälklaget i källaren i den nya delen ska förnyas för att 
undvika fuktproblem. De översta bjälklagen och skyddstaken vid in-
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gångarna ska renoveras. Skadorna och fogarna i ytterväggarna ska re-
pareras och de skadade tegelplattorna ska förnyas. Fönstren ska reno-
veras och delvis förnyas. Värmeisoleringen i fönstren förbättras genom 
att de inre ramarna får element med dubbla isolerrutor. Ombyggnaden 
förbättrar inneluftsförhållandena, energiekonomin, tillgängligheten och 
brandsäkerheten.

I och med projektet effektiveras lokalerna för elevvården och administ-
rationen, och deras tillgänglighet förbättras. Matsalen flyttas till en mer 
central plats och kökslokalerna moderniseras. Placeringen av lokalerna 
för den allmänna undervisningen och ämnesundervisningen samt den 
fasta inredningen och utrustningen moderniseras och lokalerna utveck-
las så att de lämpar sig för flera ändamål. Akustiken i undervisningslo-
kalerna och korridorerna förbättras. Det ska byggas fler toalettutrym-
men för eleverna för att motsvara det verkliga elevantalet. Fler tillgäng-
liga toaletter ska tillsättas. Gårdens lutning och konstruktionslager re-
pareras och funktionaliteten förbättras.

Projektkostnader

Enligt den kostnadskalkyl som uppgjorts utifrån referensplanerna är 
projektets maximipris exklusive mervärdesskatt 14 800 000 euro, det 
vill säga 2 629 euro/m² bruttoyta. Kostnaderna anges i prisnivån för 
februari 2017.

Inverkan på hyran

Maximihyran efter ombyggnaden beräknas uppgå till 119 327 euro/må-
nad (26,93 euro/m² ly/månad, varav 23,11 euro/m² ly/månad består av 
kapitalhyra och 3,82 euro/m² ly/månad av underhållshyra). Den årliga 
hyran beräknas uppgå till 1 431 924 euro. Grunden för hyran är 
4 431 m² lägenhetsyta.

Den beräknade hyran baserar sig på projektets maximipris med 30 års 
avskrivningstid och en förväntad avkastning på 3 %. Kapitalhyran preci-
seras enligt de verkliga kostnaderna och underhållshyran så att den 
motsvarar den aktuella underhållshyran när byggnaden är färdig.

För de tillfälliga lokalerna betalar fostrans- och utbildningssektorn under 
byggtiden en hyra som motsvarar hyran för de befintliga lokalerna. 
Kostnaden som orsakas av de tillfälliga lokalerna har i enlighet med di-
rektiven för behandling av stadens lokalprojekt beaktats i den hyra som 
tas ut efter ombyggnaden.

Den nuvarande hyran för skolan är 60 097,41 euro/månad (13,66 eu-
ro/m² ly/månad, varav 10,58 euro/m² ly/månad består av kapitalhyra 
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och 3,08 euro/m² ly/månad av underhållshyra) medan årshyran är 
721 169 euro. Grunden för hyran är 4 399 m² lägenhetsyta.

Tillfälliga lokaler

Skolans verksamhet flyttas i sin helhet till tillfälliga lokaler under om-
byggnaden. Paviljongen i Kajsaniemiparken och Helsingfors Universi-
tetsfastigheter Ab:s lokaler på adressen Brobergsterrassen 5 har pla-
nerats som tillfälliga lokaler.

Kostnaderna för de tillfälliga lokalerna beräknas uppgå till ca 2 400 000 
euro (exkl. moms). Kostnaderna för de tillfälliga lokalerna har beaktats i 
den beräknade hyran efter ombyggnaden. De ingår inte i byggnads-
kostnaderna i projektplanen. Under den fortsatta planeringen utreds 
även andra förmånligare alternativ som tillfälliga lokaler för skolan.

Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande

Fostrans- och utbildningsnämnden gav 31.10.2017 ett tillstyrkande ut-
låtande om projektplanen för ombyggnaden av Kruununhaan yläasteen 
koulu. Nämnden konstaterade ytterligare att särskilt avseende ska fäs-
tas under hela processen vid vikten av kostnadsuppföljningen av om-
byggnadsprojektet, ledningen av den övriga planeringen och kvalitets-
kontrollen. Det ska även ses till att tidtabellen håller.

Projektfinansiering

Projektet ingår som en byggkostnad på 14,8 miljoner euro i enlighet 
med projektplanen i byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt för 
åren 2018–2027 i budgeten för år 2018, godkänd av stadsfullmäktige 
29.11.2017.

Projektets genomförande och tidtabell

Enligt måltidtabellen börjar byggandet i december 2018 och arbetet blir 
färdigt i april 2020.

Stadsmiljösektorns service för byggherreverksamhet ansvarar för pro-
jektets genomförande. Stadsmiljösektorns underhållstjänster ansvarar 
för underhållet av byggnaden.

Till slut

Förslaget motsvarar förslaget från stadsmiljönämndens sektion för 
byggnader och allmänna områden.

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Kruununhaan yläasteen koulun perusparannus, hankesuunnitelma 
10.10.2017

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Fostrans- och utbildningsnämnden
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.12.2017 § 1107

HEL 2017-010561 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 10.10.2017 päivätyn Kruununhaan ylä-
asteen koulun perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hank-
keen enimmäislaajuus on 5630 brm² ja että rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 14,8 miljoonaa euroa helmiku-
un 2017 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 02.11.2017 
§ 51

HEL 2017-010561 T 10 06 00

Snellmaninkatu 18, 00170 Helsinki

Esitys
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A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
esittää kaupunginhallitukselle 10.10.2017 päivätyn Kruununhaan yläas-
teen koulun hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 5630 brm² ja että rakentamiskustannusten enim-
mäishinta on arvonlisäverottomana 14 800 000 euroa helmikuun 2017 
kustannustasossa.

Päätös tehdään ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa pu-
oltavan lausunnon hankesuunnitelmasta. 

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset 
alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odot-
tamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Tarja Lehto, projektinjohtaja, puhelin: 310 31822

tarja.lehto(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 31.10.2017 § 95

HEL 2017-010561 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle 10.10.2017 päivätystä Kruu-
nunhaan yläasteen perusparannusta koskevasta hankesuunnitelmasta 
puoltavan lausunnon ja lausui lisäksi seuraavaa: 

Hankesuunnitelma vastaa pääosin hyvin kasvatuksen ja koulutuksen 
toiminnallisia tavoitteita. Uuden OPS16-opetussuunnitelman painotuk-
set edellyttävät, että siirtymisen eri tilojen ja työskentelytapojen välillä 
tulee olla helppoa sekä oppijoille että opettajille. Oppimisen tilojen 
joustavien yhdistämistapojen ratkaisuja tulee edelleen tutkia ja kehittää 
yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Ääneneristyksen ja -vaimennuksen 
huolellinen toteutus tulee varmistaa. Lisäksi tilojen suunnittelussa tulee 
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jatkossakin ottaa huomioon tilojen monipuolinen käyttö, myös toisten 
toimialojen ja asukkaiden kanssa. 

Koulun toimitilaturvallisuuteen liittyvät ratkaisut tulee sovittaa yhteen 
avoimen oppimisympäristön suunnittelutavoitteiden kanssa ja ratkaisu-
jen yksityiskohdat tulee sopia yhdessä käyttäjätoimialan edustajien 
kanssa.

Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman toteuttamiseksi 
tulee kalusteiden ja tietoteknisten ratkaisujen yksityiskohdat suunnitella 
kiinteässä yhteistyössä käyttäjätoimialan kanssa.

Kasvatuksen ja koulutuksen työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön han-
kesuunnitelmavaiheen viitesuunnitelmista 27.9.2017 antama lausunto 
on otettava huomioon jatkosuunnittelussa. Lausunto on liitteenä.

Väistötilaratkaisun suunnittelussa tulee erillisten toimipisteiden määrä 
pyrkiä rajoittamaan 2-3:een koulun joustavan toiminnan turvaamiseksi. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota pe-
rusparannushankkeen kustannusseurannan, muun suunnittelun oh-
jauksen ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin ajalta. Myös ai-
kataulun pitävyydestä on huolehdittava.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anne Salli-Suomalainen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86363

anne.salli-suomalainen(a)hel.fi
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§ 9
Arrendegrunder för tilläggsbyggrätt på en bostadstomt i Sörnäs 
(Sörnäs, 10250/2)

HEL 2017-013110 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige bemyndigade stadsmiljönämnden att från en av 
nämnden bestämd tidpunkt till 31.12.2075 utarrendera tilläggsbyggrätt 
enligt detaljplaneändring nr 12359 för tomten nr 2 i kvarteret för flervå-
ningshus (AK) nr 10250 i 10 stadsdelen (Sörnäs) i Helsingfors stad på 
följande villkor:

1

Årsarrendet för tillbyggnadsrätten på tomten 10250/2 bestäms så att 
poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 
= 100” motsvaras av priset 49 euro per kvadratmeter bostadsvåningsy-
ta för oreglerad fritt finansierad hyresbostadsproduktion (nuvärde 
946 euro/m² vy, 9/2017, index 1931).

Bostadskomplement som byggs utöver den våningsyta som anges i de-
taljplanen beaktas inte då arrendet bestäms.

Arrendegrunderna gäller fram till utgången av 2019. Stadsmiljönämn-
den har rätt att fastställa högre arrendegrunder om detta är nödvändigt 
på grund av tidens gång eller för att i övrigt bestämma ett verkligt värde 
på arrendegrunderna. 

2

Det gamla arrende som nu debiteras för tomten ska justeras fr.o.m. 
1.1.2033 enligt de nya arrendegrunder och den praxis som då gäller. 

3

Denna arrendetid fram till 31.12.2075 gäller hela tomten nr 10250/2.

4

I övrigt gäller sedvanliga arrendevillkor för bostadstomter och av stads-
miljönämnden eventuellt föreskrivna tilläggsvillkor, i tillämpliga delar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028
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timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Sijaintikartta
2 Asemakaava nro 12358

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Stadsfullmäktige godkände 16.3.2016 detaljplaneändringen nr 12358 
om kompletteringsbyggande på Göksgränd 6. Detaljplaneändringen 
vann laga kraft 10.5.2016.

På tomten 10250/2 som anges i detaljplaneändringen har planerats 
tilläggsbyggrätt på 1 400 m² vy. Tilläggsbyggrätten gör det möjligt att 
bygga ett punkthus till på tomten. Tomten 10250/2 är utarrenderad till 
Fastighets Ab Auroraborg fram till 31.12.2032. 

Det föreslås stadsfullmäktige att arrendegrunderna för tillbyggnadsrät-
ten ska fastställas. 

Föredragandens motiveringar

På tomten 10250/2 som avses i detaljplaneändringen nr 12358 för 
kompletterande byggande i Vilhelmsberg i Sörnäs finns det bland annat 
en byggnadsyta som gör det möjligt att bygga ett nytt bostadshus. 
Tomten är långfristigt utarrenderad till Fastighets Ab Auroraborg och på 
tomten finns redan ett höghus med åtta våningar som ägs av detta bo-
lag. Man har inte för avsikt att ansöka om delning av tomten utan det är 
meningen att ett nytt bostadshus ska byggas på tomten 10250/2 som 
arrendetagaren disponerar.

Detaljplan och tilläggsbyggrätt

Stadsfullmäktige godkände 16.3.2016 detaljplaneändringen nr 12358 
för kompletteringsbyggande på Göksgränd 6. Detaljplaneändringen 
vann laga kraft 10.5.2016.

På tomten 10250/2 som anges i detaljplaneändringen har planerats 
tilläggsbyggrätt på 1 400 m² vy. Tilläggsbyggrätten gör det möjligt att 
bygga ett punkthus i åtta våningar på tomten. Enligt detaljplanebestäm-
melserna ska det finnas 13 bilplatser på tomten.
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Tomten 10250/2 är utarrenderad till Fastighets Ab Auroraborg med ett 
långfristigt arrendeavtal som gäller till 31.12.2032. På tomten finns re-
dan ett åttavåningshus. Man har inte för avsikt att ansöka om delning 
av tomten utan det är meningen att tilläggsbyggrätten ska förläggas till 
tomten 10250/2 som den nuvarande arrendetagaren disponerar. 

Ett utdrag ur detaljplanen nr 12358 utgör bilaga 1 och en lägeskarta bi-
laga 2.

Arrendegrunder

För att bygga enligt tilläggsbyggrätten förutsätts det att bland annat ar-
rendetiden och arrendet ska ändras i det gällande arrendeavtalet 
nr 20666. Man får inte börja bygga på tomten 10250/2 med tilläggs-
byggrätten innan det ändrade arrendeavtalet har undertecknats. Därför 
måste man fastställa arrendegrunder för tilläggsbyggrätten. 

Årsarrendet för tilläggsbyggrättens våningsyta föreslås bli fastställt så 
att poängtalet 100 för levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” 
motsvaras av priset 49 euro per kvadratmeter våningsyta. 

Nuvärdet på det föreslagna kvadratmeterpriset per våningsyta är 
946 euro. Arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna är då 
ca 3,78 euro/m² bostadsyta/månad. 

Då priset fastställdes har man beaktat marknadsvärdet i Vilhelmsberg i 
Sörnäs på basis av en värdering av en utomstående expert. Då priset 
fastställdes har man som negativa faktorer beaktat skyldigheten att 
bygga hyresbostäder på tomten, projektets ringa storlek samt det att 
våningshuset mitt emot på Göksgränden skymmer utsikten.

Det föreslås att arrendegrunderna ska fastställas fram till 31.12.2075. 
Enligt stadsfullmäktiges beslut 1.10.1980 (ärende nr 18) ska årsarren-
det för bostadstomter motsvara 4 % av tomtens kalkylmässiga pris.

Arrendegrunderna gäller förutsatt att det nya arrendeavtalet kan ingås 
före utgången av 2019. Stadsmiljönämnden har rätt att fastställa högre 
arrendegrunder om detta är nödvändigt på grund av tidens gång eller 
för att i övrigt bestämma ett verkligt värde på arrendegrunderna.

I arrendeavtalet läggs dessutom till ett villkor om justering av arrendet i 
det ursprungliga avtalet från och med 1.1.2033 enligt arrendegrunder 
som då ska fastställas separat.

Till slut
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De föreslagna arrendegrunderna stämmer överens med stadsmiljö-
nämndens framställning bortsett från en smärre komplettering av grun-
dernas giltighet. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Sijaintikartta
2 Asemakaava nro 12358

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.12.2017 § 1109

HEL 2017-013110 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan 
vuokraamaan Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) 
asuinkerrostalojen (AK) korttelin nro 10250 tontin nro 2 asemakaavan 
muutoksen nro 12358 mukaisen lisärakennusoikeuden lautakunnan 
määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin eh-
doin:

1

Tontin (AK) 10250/2 lisärakennusoikeuden osalta vuosivuokra 
määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951=100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana 
sääntelemättömän vapaarahoitteisen vuokra-asuntotuotannon osalta 
49 euroa (nykyarvo 946 euroa/k-m², 9/2017, ind. 1931).
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Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.

Vuokrausperusteet ovat voimassa vuoden 2019 loppuun. Kaupunkiym-
päristölautakunnalla on oikeus määrätä korkeammasta vuokrausperus-
teesta, mikäli se on ajan kulumisen tai muutoin vuokrausperusteiden 
käyvän arvon varmistamiseksi tarpeen. 

2

Tontista perittävää vanhaa maanvuokraa tullaan tarkistamaan 1.1.2033 
lukien silloin erikseen määriteltävien uusien vuokrausperusteiden ja 
käytäntöjen mukaisesti. 

3

Mainittu vuokra-aika 31.12.2075 saakka koskee koko tonttia 10250/2.

4

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien vuo-
krausehtoja ja kaupunkiympäristölautakunnan mahdollisesti päättämiä 
lisäehtoja.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
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§ 10
Arrendegrunder för tre flervåningshustomter på Busholmen i Västra 
hamnen och en tomt för specialboende i Västra Hertonäs (tomterna 
20076/1–3 och 43122/2)

HEL 2017-012108 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige

A

bemyndigade stadsmiljönämnden att från en av nämnden bestämd tid-
punkt till 31.12.2080 utarrendera tomterna 1–3 (AK) i kvarteret 
nr 20076 i 20 stadsdelen (Västra hamnen) i enlighet med detaljpla-
neändringen nr 12270 och tomterna som bildas av dem på följande vill-
kor:

1

Årsarrendet för tomterna för flervåningshus (AK) bestäms så att poäng-
talet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” 
motsvaras av priset 38 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta för 
produktion av bostäder med hitasvillkor, hyresbostäder med statligt 
räntestöd och bostadsrättsbostäder. Tomtens kalkylmässiga pris per 
kvadratmeter våningsyta blir då ca 734 euro (det s.k. Ara-priset 
ca 587 euro) i prisnivån 9/2017 (index 19,31).

Bostadskomplement som byggs utöver den våningsyta som anges i de-
taljplanen beaktas inte då arrendet bestäms. 

Affärslokaler, butiker, utställningslokaler eller andra motsvarande ut-
rymmen och kontor eller motsvarande utrymmen som eventuellt byggs 
på bostadstomterna beaktas på samma sätt som bostäder då arrendet 
bestäms.

I fråga om lokaler för offentlig service (bl.a. daghem), lokaler för grupp-
hem eller andra lokaler enligt beteckningen Y som eventuellt förläggs 
till bostadstomterna bestäms årsarrendet så att poängtalet 100 för det 
officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av 
priset 19 euro per kvadratmeter våningsyta. Det kalkylmässiga priset 
per kvadratmeter våningsyta blir då ca 367 euro/m² vy i prisnivån 
9/2017 (index 19,31).

2
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Med anledning av begynnelseårsnedsättningen tas 70 % av årsarren-
dena för bostadstomterna ut för tomter med statligt stöd eller för den 
andel av bostadsbyggrätten som motsvarar bostadsproduktionen i frå-
ga och 80 % för fritt finansierade tomter med samma principer till 
31.12.2021.

Därefter tas 80 % av årsarrendet för bostadstomterna ut i fråga om bo-
stadsproduktionen med statligt stöd så länge som statligt bostadslån 
för bostadsproduktionen på tomten återstår att amortera eller så länge 
som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) på lån som beviljats för 
bostadsproduktionen.

3

Om bostadstomternas finansierings- och/eller upplåtelseformer ändras 
till exempel med anledning av ett reserveringsbeslut eller en ändring av 
detaljplanen kan arrendet för tomterna i fråga bestämmas utifrån det 
pris som anges för de ovannämnda tomterna och som lämpar sig för 
och motsvarar den nya finansierings- och/eller upplåtelseformen.

4

I övrigt gäller i tillämpliga delar sedvanliga arrendevillkor för bostads-
tomter och av stadsmiljösektorn eventuellt föreskrivna tilläggsvillkor. 
I fråga om hitasobjekt gäller dessutom de av stadsfullmäktige och 
stadsstyrelsen fastställda villkoren om reglering av pris- och kvalitetsni-
vån på bostäder.

B

bemyndigade stadsmiljönämnden att från en av nämnden bestämd tid-
punkt till 31.12.2080 utarrendera tomten 2 (AKS) i kvarteret för special-
boende 43122, i vilket studentbostäder med statligt stöd (långt ränte-
stöd) ska byggas, i enlighet med detaljplaneändringen nr 12220 för 
43 stadsdelen (Hertonäs), på följande villkor:

1

Årsarrendet för tomten 43122/2 bestäms så att poängtalet 100 för det 
officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av 
priset 33 euro per kvadratmeter våningsyta. Det kalkylmässiga priset 
per kvadratmeter våningsyta blir då ca 637 euro (det s.k. nedsatta Ara-
priset ca 510 euro) i prisnivån 9/2017 (index 19,31).

Bostadskomplement som byggs utöver den våningsyta som anges i de-
taljplanen beaktas inte då arrendet bestäms.
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Affärslokaler, butiker, utställningslokaler eller andra motsvarande ut-
rymmen och kontor eller motsvarande utrymmen som eventuellt byggs 
på bostadstomten beaktas på samma sätt som bostäder då arrendet 
bestäms.

I fråga om lokaler för offentlig service (bl.a. daghem), lokaler för grupp-
hem eller andra lokaler enligt beteckningen Y som eventuellt förläggs 
till bostadstomten bestäms årsarrendet så att poängtalet 100 för det of-
ficiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av pri-
set 17 euro per kvadratmeter våningsyta. Det kalkylmässiga priset per 
kvadratmeter våningsyta blir då ca 328 euro/m² vy i prisnivån 9/2017 
(index 19,31).

2

Endast 80 % av årsarrendet för tomten debiteras under den tid som det 
statliga bolån som beviljats för att bygga bostadshus på tomten inte har 
återbetalats i sin helhet eller så länge staten betalar räntegottgörelse 
(räntestöd, långt räntestöd) för det lån som beviljats för att bygga bo-
städerna på tomten.

3

I övrigt gäller i tillämpliga delar sedvanliga arrendevillkor för bostads-
tomter och av stadsmiljönämnden eventuellt föreskrivna tilläggsvillkor.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 kopio asemakaavan muutoksen nro 12270 kaavakartasta

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Byggandet inom Busholmens områdesbyggprojekt i Västra hamnen be-
räknas pågå ända till slutet av 2020-talet. För Busholmens delområden 
har det utarbetats eller utarbetas det detaljplaneändringar som är nöd-
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vändiga för utvecklingen av området och för byggarbetena där. De tom-
ter för vilka detta förslag till arrendegrunder gäller är belägna i området 
för detaljplaneändringen nr 12270 för Busholmen (Utterkajen, västra). 
Enligt nuvarande vetskap är det meningen att börja byggarbetena på 
tomterna vid årsskiftet 2017/2018 och därför är det nu motiverat att be-
stämma arrendegrunder för tomterna.

Arrendegrunderna har bestämts med beaktande av de arrendegrunder 
som tidigare fastställts på Busholmen (stadsfullmäktige 17.6.2015, 
172 §, och stadsfullmäktige 29.3.2017, 173 §) och tomternas läge. 
Härigenom har en enhetlig och konsekvent prissättning eftersträvats.

Bostadstomternas kalkylmässiga pris per kvadratmeter våningsyta blir 
enligt förslaget ca 734 euro (det s.k. nedsatta Ara-priset ca 587 euro) i 
prisnivån 9/2017 (index 19,31). Enligt förslaget blir arrendets teoretiska 
effekt på boendekostnaderna i den angivna prisnivån ca 2,94 euro/m² 
bostadsvåningsyta i månaden (ca 2,35 euro/m² bostadsvåningsyta i 
månaden med den s.k. Ara-nedsättningen beaktad).

I de beräknade priserna ovan har den s.k. begynnelseårsnedsättning 
som föreslås för tomterna och som ska gälla till 31.12.2021 inte beak-
tats. Begynnelseårsnedsättningen sänker i första fasen priset ovan 
med 30 % i fråga om objekt med statligt stöd och med 20 % i fråga om 
fritt finansierade objekt till 31.12.2021.

Samtidigt föreslås det att arrendegrunder ska fastställas för en enskild 
tomt för specialboende (AKS) 43122/2 i Hertonäs i delområdet Västra 
Hertonäs på vilken studentbostäder med statligt stöd ska byggas. Tom-
ten hör till ett större område vars användningsändamål ändras till boen-
de. Tomten med beteckningen AKS har tidigare varit i servicestations-
bruk.

Det kalkylmässiga priset per kvadratmeter våningsyta blir enligt försla-
get till arrendegrunder ca 637 euro (det s.k. nedsatta Ara-priset 
ca 510 euro) i prisnivån 9/2017 (index 19,31). Prissättningen motsvarar 
grunderna för de bredvidliggande tomterna enligt stadsfullmäktiges be-
slut 11.10.2017 (§ 374).

Den kalkylmässiga effekten på boendekostnaderna blir då ca 2,5 euro 
med Ara-nedsättningen obeaktad och ca 2 euro med Ara-nedsättning-
en beaktad.

Föredragandens motiveringar

Byggandet på Busholmen i Västra hamnen
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Byggandet på Busholmen i Västra hamnen beräknas pågå ända till slu-
tet av 2020-talet. För Busholmens delområden har det utarbetats eller 
utarbetas det detaljplaneändringar som är nödvändiga för utvecklingen 
av området och för byggarbetena där. De tomter för vilka detta förslag 
till arrendegrunder gäller är belägna i området för detaljplaneändringen 
nr 12270 för Busholmen (Utterkajen, västra). Enligt nuvarande vetskap 
är det meningen att börja byggarbetena på tomterna i slutet av år 2017 
och därför är det nu motiverat att fastställa arrendegrunder för tomter-
na.

Reserveringsbeslut

Stadsstyrelsen beslutade 23.11.2015 (1 141 §) reservera tomten för 
flervåningshus 20076/2 på Busholmen i Västra hamnen för bostadspro-
duktionsbyrån för produktion av bostäder av mellanformstyp fram till 
31.12.2017. Enligt bostadsproduktionsbyråns anmälan förverkligas fritt 
finansierad ägarbostadsproduktion med Hitas I-villkor på tomten. Li-
kaså beslutade stadsstyrelsen 23.11.2015 (1 141 §) reservera tomten 
för flervåningshus 20076/3 på Busholmen i Västra hamnen för bostads-
produktionsbyrån för planering av hyresbostäder med statligt räntestöd 
fram till 31.12.2017.

Stadsstyrelsen beslutade vidare 28.11.2016 (1 081 §) reservera tomten 
för flervåningshus 20076/1 på Busholmen i Västra hamnen för bostads-
produktionsbyrån för planering av fritt finansierade ägarbostäder med 
Hitas I-villkor fram till 31.12.2018.

Den sammanlagda bostadsbyggrätten på de tomter för vilka förslaget 
gäller uppgår till 11 900 m² vy, varav ytan för bostäder av mellanforms-
typ (Hitas) uppgår till sammanlagt 8 150 m² vy och andelen hyresbostä-
der med statligt stöd till sammanlagt 3 750 m² vy.

Uppgifter om detaljplanen

Detaljplaneändringen nr 12270 för Busholmen i Västra hamnen (Utter-
kajen, västra) godkändes av stadsfullmäktige 26.11.2014 och vann la-
ga kraft 16.1.2015. I detaljplaneområdet byggs bostäder på 
ca 132 000 m² vy och anläggs fem tomter för bilplatser. I detaljplaneom-
rådet uppförs dessutom byggnader för verksamhetslokaler och lokaler 
för serviceverksamhet på sammanlagt 910 m² vy.

En kopia av detaljplanekartan för detaljplaneändringen nr 12270 finns 
som bilaga 1.

Tomtuppgifter
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Byggrätten för tomten för flervåningshus (AK) 20076/1 uppgår till 
4 700 m² vy varav minst 350 m² vy ska förverkligas som affärslokaler i 
gatunivå. Tomten 20076/1 har en yta på 1 980 m² och den är belägen 
vid Kubagatan. Tomten fördes in i fastighetsregistret 20.4.2017.

Byggrätten för tomten för flervåningshus (AK) 20076/2 uppgår till 
4 200 m² vy varav minst 400 m² vy ska förverkligas som affärslokaler i 
gatunivå. Tomten 20076/2 har en yta på 1 721 m² och den är belägen 
vid Atlantgatan. Tomten fördes in i fastighetsregistret 20.4.2017.

Byggrätten för tomten för flervåningshus (AK) 20076/3 uppgår till 
4 100 m² vy varav minst 350 m² vy ska förverkligas som affärslokaler i 
gatunivå. Tomten 20076/3 har en yta på 2 016 m² och den är belägen 
vid Atlantgatan. Tomten fördes in i fastighetsregistret 20.4.2017.

Uppgifter om marken

Enligt stadens uppgifter är marken i området för tomterna i detaljpla-
neändringen nr 12270 för vilka förslaget till arrendegrunder gäller föro-
renad med anledning av tidigare verksamhet och gamla fyllningar. Den 
förorenade marken på tomterna saneras i samband med byggandet. 
Byggherren ansvarar för de markbyggnadsåtgärder som är nödvändiga 
för saneringen, såsom grävningsarbeten och transport, i enlighet med 
miljömyndighetens beslut och stadens (enheten för markegendom) an-
visningar. Staden ersätter byggherren för de utgifter för marksanering 
som överskrider de sedvanliga kostnaderna för markbyggnad. Enheten 
för markegendom ansvarar för planeringen av saneringen och för un-
dersökningarna, övervakningen och den eventuella eftergranskningen.

Referensuppgifter och förslag till arrendegrunder

Arrendegrunderna har bestämts med beaktande av de arrendegrunder 
som tidigare fastställts i Busholmens närområde och med hänsyn till 
tomternas läge. Härigenom har en enhetlig och konsekvent prissättning 
eftersträvats. 

Som referensuppgifter konstateras det för det första att stadsfullmäkti-
ge 17.6.2015 (172 §) beslutade bemyndiga fastighetsnämnden att utar-
rendera tomterna för specialboende (AKS) 20071/1 och 2 eller tomter 
som bildas av dessa, vilka ingår i detaljplaneändringen nr 12020 i 
20 stadsdelen (Västra hamnen), på följande villkor:

- Årsarrendet för tomterna (AKS) bestäms så att poängtalet 100 för det 
officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av 
priset 37 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta för produktion av 
bostäder med hitasvillkor, hyresbostäder med statligt räntestöd och bo-
stadsrättsbostäder.
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- Affärslokaler, butiker, utställningslokaler eller andra motsvarande ut-
rymmen och kontor eller motsvarande utrymmen som eventuellt byggs 
på tomterna beaktas på samma sätt som bostäder då arrendet be-
stäms.

- Av årsarrendet för tomterna tas 80 % ut så länge som statligt bostads-
lån för bostadsproduktionen på tomterna återstår att amortera eller så 
länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) på lån som bevil-
jats för bostadsproduktionen.

- Med anledning av begynnelseårsnedsättningen tas 70 % av årsarren-
det för bostadstomterna ut för tomter med statligt stöd eller för den an-
del av bostadsbyggrätten som motsvarar bostadsproduktionen i fråga 
och 80 % för fritt finansierade tomter med samma principer till 
31.12.2020.

Som referensuppgifter konstateras det för det andra att stadsfullmäkti-
ge 29.3.2017 (173 §) beslutade bemyndiga fastighetsnämnden att utar-
rendera den i detaljplaneändring nr 12270 angivna normativa bostads-
tomten (AK) 20070/2, de i detaljplaneändring nr 12331 angivna norma-
tiva bostadstomterna (AK) 20828/2 och 3 och den i detaljplaneändring 
nr 12331 angivna bostadstomten (AK) 20828/7 i 20 stadsdelen (Västra 
hamnen) eller tomter som senare bildas av dem på följande villkor:

- Årsarrendet för tomterna (AK) bestäms så att poängtalet 100 för det 
officiella levnadskostnadsindexet "oktober 1951 = 100" motsvaras av 
priset 38 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta i fråga om produk-
tion av hitasbostäder, hyresbostäder med statligt räntestöd och bo-
stadsrättsbostäder.

- Affärslokaler, butiker, utställningslokaler eller andra motsvarande ut-
rymmen och kontor eller motsvarande utrymmen som eventuellt byggs 
på tomterna beaktas på samma sätt som bostäder då arrendet be-
stäms.

- Av årsarrendet för tomterna tas 80 % ut så länge som statligt bostads-
lån för bostadsproduktionen på tomterna återstår att amortera eller så 
länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) på lån som bevil-
jats för bostadsproduktionen.

- Med anledning av begynnelseårsnedsättningen tas 70 % av årsarren-
det för bostadstomterna ut för tomter med statligt stöd eller för den an-
del av bostadsbyggrätten som motsvarar bostadsproduktionen i fråga 
och 80 % för fritt finansierade tomter med samma principer till 
31.12.2021.
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De tomter för vilka stadsfullmäktiges beslut 17.6.2015 (172 §) om ar-
rendegrunder gäller är belägna i området för detaljplaneändringen nr 
12020 (Utterkajen, östra). Byggarbetena på tomterna har börjat under 
2015–2016 och projekten är nästan färdiga eller har redan blivit färdi-
ga. De tomter för vilka stadsfullmäktiges beslut 29.3.2017 (173 §) om 
arrendegrunder gäller är belägna i de nyaste detaljplaneområdena på 
Busholmen (nr 12331, Atlantbågen, och nr 12270, Utterkajen, västra). 
Det är meningen att inleda byggandet på dessa tomter ungefär vid års-
skiftet 2017/2018.

Tomterna 1–3 i kvarteret 20076 enligt detta förslag till arrendegrunder 
är belägna i omedelbar närhet till referenstomterna i området för detalj-
planeändringen nr 12270 (Utterkajen, västra), söder och/eller väster 
om dessa. Läget för tomterna enligt det aktuella förslaget avviker där-
med inte väsentligt från läget för de tomter som avses i stadsfullmäkti-
ges senaste beslut om arrendegrunder (29.3.2017, 173 §). Värdet på 
bostadsbyggrätten på tomterna kan alltså anses vara ungefär lika stort 
som på tomterna enligt fullmäktiges beslut ovan. I den allmänna ut-
vecklingen på Busholmen och byggandet i området har det inte heller 
på andra sätt hänt något särskilt beaktansvärt inom ett drygt halvt år, 
och prissättningen enligt det ovannämnda beslutet om arrendegrunder 
kan därför tillämpas även i detta fall.

Enligt förslaget ska arrendegrunder för tomterna fastställas enligt föl-
jande:

Årsarrendet för tomterna för flervåningshus (AK) bestäms så att poäng-
talet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” 
motsvaras av priset 38 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta för 
produktion av bostäder med hitasvillkor, produktion av hyresbostäder 
med statligt räntestöd och produktion av bostadsrättsbostäder.

Priserna för tomterna för bostadsproduktion med statligt stöd har för-
handlats fram med finansierings- och utvecklingscentralen för boendet 
(Ara). Ara anser att de föreslagna priserna följer Aras anvisningar och 
är godtagbara. Av årsarrendet för tomterna tas 80 % ut så länge som 
statligt bostadslån för bostadsproduktionen på tomterna återstår att 
amortera eller så länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) 
på lån som beviljats för bostadsproduktionen.

I första fasen föreslås för bostadstomterna för produktion av bostäder 
med statligt stöd eller den andel av bostadsbyggrätten på tomten som 
motsvarar denna också en begynnelseårsnedsättning på 30 % och 
20 % i fråga om fritt finansierade objekt till 31.12.2021. Enligt förslaget 
ska begynnelseårsnedsättningen beviljas på basis av att byggandet i 
området inte är fullbordat. Med anledning av detta tas 70 % av arrendet 
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ut i fråga om tomter med statligt stöd och 80 % i fråga om tomter med 
fri finansiering till 31.12.2021.

Affärslokaler, butiker, utställningslokaler eller andra motsvarande ut-
rymmen och kontor eller motsvarande utrymmen som eventuellt byggs 
på tomterna beaktas på samma sätt som bostäder då arrendet be-
stäms.

I fråga om lokaler för offentlig service (bl.a. daghem), lokaler för grupp-
hem eller andra lokaler enligt beteckningen Y som eventuellt förläggs 
till bostadstomterna bestäms årsarrendet så att poängtalet 100 för det 
officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av 
priset 19 euro per kvadratmeter våningsyta. Det föreslagna arrendet 
motsvarar den genomsnittliga arrendenivån för tomter för allmänna 
byggnader som motsvarar cirka hälften av arrendet för en motsvarande 
bostadstomt.

Om tomternas finansierings- och/eller upplåtelseformer ändras till ex-
empel med anledning av ett reserveringsbeslut eller en ändring av de-
taljplanen kan arrendet för tomterna i fråga bestämmas utifrån det pris 
som motsvarar den nya finansierings- och/eller upplåtelseformen.

Bostadskomplement som byggs utöver den våningsyta som anges i de-
taljplanen beaktas inte då arrendet bestäms.

Allmänt

Enligt stadsfullmäktiges beslut 1.10.1980 (ärende nr 18) ska årsarren-
det för bostadstomter motsvara 4 % och årsarrendet för andra tomter 
5 % av det kalkylmässiga tomtpriset baserat på den huvudsakliga tom-
tanvändningen.

En normal andel på 80 % av årsarrendet för bostadstomter för fritt fi-
nansierade objekt tas enligt förslaget ut av arrendet för objekt med stat-
ligt räntestöd så länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) 
på lån som beviljats för bostadsproduktionen.

Bostadstomternas kalkylmässiga pris per kvadratmeter våningsyta blir 
enligt förslaget ca 734 euro (det s.k. nedsatta Ara-priset ca 587 euro) i 
prisnivån 9/2017 (index 19,31). Enligt förslaget blir arrendets teoretiska 
effekt på boendekostnaderna på bostadstomterna i den angivna prisni-
vån ca 2,94 euro/m² bostadsvåningsyta i månaden (ca 2,35 euro/m² 
bostadsvåningsyta i månaden med den s.k. Ara-nedsättningen beak-
tad).

I de beräknade priserna ovan har den s.k. begynnelseårsnedsättning 
som föreslås för tomterna och som ska gälla till 31.12.2021 inte beak-
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tats. Begynnelseårsnedsättningen sänker i första fasen priset ovan 
med 30 % i fråga om objekt med statligt stöd och med 20 % i fråga om 
fritt finansierade objekt till 31.12.2021.

Arrendetid

Stadsfullmäktige beslutade 17.6.2015 (172 §) bemyndiga fastighets-
nämnden att från en av nämnden bestämd tidpunkt till 31.12.2075 utar-
rendera de tomter som ingår i detaljplaneändringen nr 12020 för 
20 stadsdelen (Västra hamnen) eller de tomter som bildas av dessa.

I de arrendegrunder som senast i år fastställts på Busholmen har en ar-
rendetid som slutar vid utgången av år 2080 tillämpats, vilket betyder 
att arrendetiden blir ca 60 år. Detta kan tillämpas även i detta fall. Ar-
rendetiden går enligt förslaget ut vid utgången av år 2080.

Tomten med beteckningen AKS i Västra Hertonäs

Förutom förslaget till arrendegrunder för tomterna på Busholmen fö-
reslås det att arrendegrunder ska fastställas för en enskild tomt för spe-
cialboende (AKS) 43122/2 i Hertonäs i delområdet Västra Hertonäs.

För tomten gäller detaljplaneändringen nr 12220 som godkändes av 
stadsfullmäktige 10.9.2014 och vann laga kraft 24.10.2014. Enligt den 
gällande detaljplanen utgör tomten 43122/2 kvartersområde för special-
boende (AKS). Byggrätten på tomten uppgår till 4 500 m vy². Tomten 
fördes in i fastighetsregistret 7.7.2017.

Stadsstyrelsen reserverade 23.11.2015 (1141 §) tomten 43122/2 för 
Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse sr för planering av stu-
dentbostäder med statligt stöd (långt räntestöd). På tomten byggs bo-
städer i enlighet med reserveringsbeslutet.

Stadsfullmäktige bemyndigade 11.10.2017 (374 §) stadsmiljönämnden 
att utarrendera bostadstomterna 43123/4–6, på vilka ägarbostäder med 
hitasvillkor eller bostadsrättsbostäder eller hyresbostäder med statligt 
stöd ska byggas (långt räntestöd) och vilka är belägna i samma detalj-
planeområde så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsin-
dexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 33 euro/m² vy. 

Det är skäl att fastställa samma arrendegrunder också för tomten i frå-
ga eftersom det i detta fall inte finns några tidsbundna skillnader eller 
sådana skillnader i tomternas egenskaper som skulle påverka prissätt-
ningen. Det konstateras att marken på tomten (AKS) 43122/2 som tidi-
gare var i servicestationsbruk har sanerats.

En andel på 80 % av årsarrendet för tomten tas ut så länge som ränte-
stöd betalas (s.k. Ara-nedsättning). 
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Det kalkylmässiga priset per kvadratmeter våningsyta blir enligt försla-
get ca 637 euro (det s.k. nedsatta Ara-priset ca 510 euro) i prisnivån 
9/2017 (index 19,31). Prissättningen överskrider inte det av Ara god-
kända högsta priset i området.

Den kalkylmässiga effekten på boendekostnaderna blir då ca 2,5 euro 
med Ara-nedsättningen obeaktad och ca 2 euro med Ara-nedsättning-
en beaktad.

Andra lokaler som följer det huvudsakliga användningsändamålet för 
tomten och som eventuellt byggs på tomten beaktas på samma sätt 
som bostäder då arrendet bestäms, såsom det föreslås ovan för tom-
terna på Busholmen. Undantag görs för lokaler för offentlig service 
(bl.a. daghem), lokaler för grupphem eller andra lokaler enligt beteck-
ningen Y för vilka arrendet bestäms enligt priset 17 euro per kvadrat-
meter våningsyta, vilket motsvarar hälften av priset per kvadratmeter 
bostadsvåningsyta. Prissättningen motsvarar denna på Busholmen och 
följer vedertagen praxis. 

Enligt vedertagen praxis beaktas bostadskomplement som byggs utö-
ver den våningsyta som anges i detaljplanen inte då arrendet bestäms.

Enligt förslaget utarrenderas tomterna till 31.12.2080. Också de bred-
vidliggande tomterna 43123/4–6 utarrenderas till 31.12.2080. Arrende-
tiden är därmed ca 60 år i enlighet med vedertagen praxis.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 kopio asemakaavan muutoksen nro 12270 kaavakartasta

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.12.2017 § 1108
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HEL 2017-012108 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan vuokraa-
maan Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) asema-
kaavan muutoksen nro 12270 alueelle sijoittuvat korttelin nro 20076 
tontit nro 1, 2 ja 3 (AK) tai niistä vastaisuudessa muodostettavat tontit 
lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka 
seuraavin ehdoin:  

1

Asuinkerrostalotonttien (AK) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana Hitas-asuntotuotannon, val-
tion korkotukeman vuokra-asuntotuotannon ja asumisoikeusasuntotuo-
tannon osalta 38 euroa. Laskennallinen k-m2 -hinta hintatasossa 
(9/2017, ind. 19,31) olisi tällöin noin 734 euroa (ns. alennettu Ara-hinta 
noin 587 euroa). 

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

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavista liike-, myymälä-, näyttely- 
tai muista vastaavista tiloista sekä mahdollisista toimisto- ja muista vas-
taavista tiloista peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien julkisten palvelutilojen 
(esim. päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoituksen mu-
kaisten tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen perusteena virallisen elin-
kustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 19 euroa. Laskennallinen kerrosneliömetrihinta 
hintatasossa (9/2017, ind. 19,31) olisi tällöin noin 367 euroa.

2

Alkuvuosialennuksen johdosta asuntotonttien maanvuokrasta peritään 
valtion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin asu-
inrakennusoikeuden osuudesta 70 % ja vapaarahoitteisilta tonteilta 
vastaavin periaattein 80 % 31.12.2021 saakka.

Tämän jälkeen valtion tukeman asuntotuotannon osalta asuntotonttien 
vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien 
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asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on mak-
samatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen raken-
tamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

3

Asuntotonttien rahoitus- ja/tai hallintamuodon muututtua esimerkiksi va-
rauspäätöksen tai kaavan muuttamisen johdosta po. tonttien osalta voi-
daan käyttää vuokran määräytymisen perusteena uutta rahoitus- ja/tai 
hallintamuotoa vastaavaa, siihen soveltuvaa edellä mainituille tonteille 
merkittyä hintaa.

4

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien vuo-
krausehtoja sekä kaupunkiympäristölautakunnan mahdollisesti päättä-
miä lisäehtoja. Hitas-kohteiden osalta noudatetaan lisäksi kaupungin-
valtuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä asuntojen hinta- ja laatu-
tason sääntelyä koskevia ehtoja.

B

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan vuokraa-
maan Helsingin kaupungin 43. kaupunginosan (Herttoniemi) asema-
kaavan muutoksen nro 12220 mukaisen valtion tukemana (pitkä korko-
tuki) opiskelija-asuntotuotantona toteutettavan erityisasumisen korttelin 
nro 43122 tontin nro 2 (AKS) 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin 43122/2 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen el-
inkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 33 euroa. Laskennallinen kerrosneliömetrihinta 
hintatasossa (9/2017, ind. 19,31) olisi tällöin noin 637 euroa (ns. alen-
nettu Ara-hinta noin 510 euroa).

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

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavista liike-, myymälä-, näyttely- 
tai muista vastaavista tiloista sekä mahdollisista toimisto- ja muista vas-
taavista tiloista peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien julkisten palvelutilojen (esim. 
päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoituksen mukaisten 
tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen perusteena virallisen elinkustan-
nusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosne-
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liömetrihintana 17 euroa. Laskennallinen kerrosneliömetrihinta hintata-
sossa (9/2017, ind. 19,31) olisi tällöin noin 328 euroa.

2

Tontin vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille raken-
nettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa 
on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen 
rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotu-
kea, pitkä korkotuki).

3

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien vuo-
krausehtoja sekä kaupunkiympäristölautakunnan mahdollisesti päättä-
miä lisäehtoja.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 21.11.2017 § 238

HEL 2017-012108 T 10 01 01 02

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
kiympäristölautakunta oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 
20. kaupunginosan (Länsisatama) asemakaavan muutoksen nro 12270 
alueelle sijoittuvat asuntotontit (AK) 20076/1-3 tai niistä vastaisuudessa 
muodostettavat tontit lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 
31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:  

1       

Asuinkerrostalotonttien (AK) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana Hitas-asuntotuotannon, val-
tion korkotukeman vuokra-asuntotuotannon ja asumisoikeusasuntotuo-
tannon osalta 38 euroa. Laskennallinen k-m2 -hinta hintatasossa 
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(9/2017, ind. 19,31) olisi tällöin noin 734 euroa (ns. alennettu Ara-hinta 
noin 587 euroa). 

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

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavista liike-, myymälä-, näyttely- 
tai muista vastaavista tiloista sekä mahdollisista toimisto- ja muista vas-
taavista tiloista peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien julkisten palvelutilojen 
(esim. päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoituksen mu-
kaisten tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen perusteena virallisen elin-
kustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 19 euroa. Laskennallinen k-m2 -hinta hintata-
sossa (9/2017, ind. 19,31) olisi tällöin noin 367 euroa.

2       

Alkuvuosialennuksen johdosta asuntotonttien maanvuokrasta peritään 
valtion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin asu-
inrakennusoikeuden osuudesta 70 % ja vapaarahoitteisilta tonteilta 
vastaavin periaattein 80 % 31.12.2021 saakka.

Tämän jälkeen valtion tukeman asuntotuotannon osalta asuntotonttien 
vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien 
asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on mak-
samatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen raken-
tamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

3       

Asuntotonttien rahoitus- ja/tai hallintamuodon muututtua esimerkiksi va-
rauspäätöksen tai kaavan muuttamisen johdosta po. tonttien osalta voi-
daan käyttää vuokran määräytymisen perusteena uutta rahoitus- ja/tai 
hallintamuotoa vastaavaa, siihen soveltuvaa edellä mainituille tonteille 
merkittyä hintaa.

4       

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien vuo-
krausehtoja sekä kaupunkiympäristölautakunnan mahdollisesti päättä-
miä lisäehtoja. Hitas-kohteiden osalta noudatetaan lisäksi kaupungin-
valtuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä asuntojen hinta- ja laatu-
tason sääntelyä koskevia ehtoja.

B
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Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
kiympäristölautakunta oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 
43. kaupunginosan (Herttoniemi) asemakaavan muutoksen nro 12220 
mukainen valtion tukemana (pitkä korkotuki) opiskelija-asuntotuotanto-
na toteutettava erityisasuminen tontti (AKS) 43122/2 31.12.2080 saak-
ka seuraavin ehdoin:

1

Tontin 43122/2 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen el-
inkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 33 euroa. Laskennallinen k-m2 -hinta hintata-
sossa (9/2017, ind. 19,31) olisi tällöin noin 637 euroa (ns. alennettu 
Ara-hinta noin 510 euroa).

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

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavista liike-, myymälä-, näyttely- 
tai muista vastaavista tiloista sekä mahdollisista toimisto- ja muista vas-
taavista tiloista peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien julkisten palvelutilojen (esim. 
päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoituksen mukaisten 
tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen perusteena virallisen elinkustan-
nusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosne-
liömetrihintana 17 euroa. Laskennallinen k-m2 -hinta hintatasossa 
(9/2017, ind. 19,31) olisi tällöin noin 328 euroa.

2

Tontin vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille raken-
nettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa 
on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen 
rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotu-
kea, pitkä korkotuki).

3

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien vuo-
krausehtoja sekä kaupunkiympäristölautakunnan mahdollisesti päättä-
miä lisäehtoja.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36438
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kristian.berlin(a)hel.fi
Katarina Nordberg, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 31800

katarina.nordberg(a)hel.fi
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§ 11
Delgeneralplan för Ärtholmen nr 12385

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände delgeneralplan för delområdet Ärtholmen i 
20 stadsdelen (Västra hamnen) och delområdet Västra holmarna i 
53 stadsdelen (Utöarna) enligt ritning nr 12385, daterad 19.1.2016 och 
ändrad 14.2.2017, och på de grunder som framgår av delgeneralplane-
beskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Hernesaaren osayleiskaavaehdotuksen nro 12385 kartta, päivätty 
19.1.2016 ja muutettu 14.2.2017

2 Hernesaaren osayleiskaavaehdotuksen nro 12385 selostus, päivätty 
19.1.2016, muutettu 14.2.2017 ja päivitetty 26.9.2017 (päivitetty Kylk:n 
26.9.2017 päätöksen mukaiseksi)

3 Vuorovaikutusraportti 7.2.2012, täydennetty 18.9.2012, 2.10.2012 ja 
29.1.2013 sekä keskustelutilaisuuksien muistiot

4 Vuorovaikutusraportti II 19.1.2016, täydennetty 31.1.2017 ja 26.9.2017
5 Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Närings-, trafik- och miljöcentra-
len i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
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Samkommunen Helsingforsre-
gionens trafik
Samkommunen Helsingforsre-
gionens miljötjänster/Vattenför-
sörjning
Trafikverket
Försvarsmakten Huvudstaben

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Delgeneralplanen gäller för Ärtholmen och vattenområdena kring den-
na söder om Grundsundsgränden. Delgeneralplanen gör det möjligt att 
upprätta en detaljplan för området och därigenom förlägga bostäder 
och arbetsplatser samt hamn- och parkområden till Ärtholmen. För 
kryssningsfartyg har det anvisats en ny kajplats förutom de två befintli-
ga kajplatserna.

I båthamnen planeras funktioner för underhåll och uppläggning av bå-
tar och en gästbåthamn. De mångsidiga turist- och fritidstjänsterna i 
området bidrar till dessa. På Ärtholmens östra strand har en strandpark 
planerats som förlängning av Havshamnen och Eirastranden. I strand-
parken placeras tjänster för näridrott och ett vattensportcenter.

Målet är att området ska utvecklas till en maritim koncentration av tu-
rist- och fritidstjänster i Helsingfors innerstad. Nya originella lösningar 
för stadsboende söks i området.

Det nuvarande markområdet för delgeneralplanen har en yta på cirka 
33 hektar. Enligt förslaget genomförs tilläggsutfyllnader i sjöområdena i 
ett område på cirka åtta hektar och schaktningarna omfattar två hektar, 
vilket innebär att förslaget gäller för ett markområde på sammanlagt 
39 hektar. Strandparken har en yta på 7,5 hektar. Målet är att bygga ny 
bostadsvåningsyta på cirka 285 000 m², vilket motsvarar cirka 6 900 in-
vånare. Målet är också att bygga våningsyta för arbetsplatser och 
tjänster på cirka 150 000 m², vilket motsvarar cirka 3 000 jobb.

När området bebyggs rivs de nuvarande byggnaderna med undantag 
av byggnaden för Fords fabrik, industrihuset på Munkholmen, statens 
spannmålsförråd, Löyly och Café Birgitta. Varvsfunktionerna flyttas norr 
om området. Någon helikopterplatta kommer inte längre att förläggas 
till området i fortsättningen.

Föredragandens motiveringar
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Lösningen i delgeneralplanen följer de riksomfattande målen för områ-
desanvändningen och de fastställda landskapsplanerna och bidrar till 
att staden kan uppnå sina strategiska mål.

Enligt Generalplan 2002 för Helsingfors utgör området i huvudsak ett 
område för arbetsplatser, industri, kontor och hamnfunktioner. Delge-
neralplanen har rättsverkningar och kommer att ersätta Generalplan 
2002 som nu gäller för området. I den nya generalplanen för Helsing-
fors har delgeneralplaneområdet för Ärtholmen antecknats som ett in-
nerstads- och vattenområde. Lösningen i delgeneralplanen följer målen 
i den nya generalplanen. Markområdet är i Helsingfors stads ägo. Plan-
läggningen inleddes på initiativ av staden.

Stadsplaneringsnämnden beslutade 28.2.2012 tillstyrka förslaget till 
delgeneralplan nr 12099 för Ärtholmen som gäller 20 stadsdelen (Väst-
ra hamnen) och 53 stadsdelen (Utöarna), daterat 7.2.2012, och före-
lägga stadsstyrelsen förslaget. Förslaget ändrades 2.10.2012 och ju-
sterades 5.2.2013. Stadsstyrelsen beslutade 19.6.2013 återremittera 
delgeneralplanen för ny beredning utgående från att man avstår från 
reserveringen av det nuvarande utredningsområdet och utrymmesbe-
hoven för bostadsbyggande och en hamn för kryssningsfartyg i första 
hand tillgodoses inom ramen för Ärtholmens befintliga område. Efter 
återremissen har numret 12099 för förslaget till delgeneralplan för Ärt-
holmen ändrats till 12385 av tekniska skäl.

Förslaget till delgeneralplan nr 12385 avviker i huvuddrag från det 
19.6.2013 återremitterade förslaget till delgeneralplan nr 12099 i och 
med att någon helikopterplatta inte kommer att placeras till området i 
fortsättningen, utfyllnaderna och schaktningarna har minskats i volym 
och den målsatta bostadsvåningsytan har höjts från 210 000 m² till 
285 000 m². Ändringarna i innehållet beskrivs i huvuddrag i generalpla-
nebeskrivningen under punkt 5 Suunnitteluvaiheet, Kaavaehdotuksen 
käsittely.

Utgångspunkter för området och nuläge

Ärtholmen har fungerat som varvsområde under flera årtionden. Ham-
nen för kryssningsfartyg medför många turister till området under som-
marmånaderna och under de senaste åren har fritidstjänster förlagts till 
området.

Kostnader

Genomförandet av delgeneralplanen medför följande kostnader för sta-
den (exklusive mervärdesskatt):

Grundberedning 40–45 mn euro
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Gator, öppna platser och trafikområden 25 mn euro
Parker och grönområden 15–20 mn euro
Båthamn 30 mn euro
Mottagningsplats för snö med körförbindelser 20 mn euro
Byggnader för offentlig service  20 mn euro
Kajen i hamnen för kryssningsfartyg 7 mn euro
Samhällsteknisk försörjning 15 mn euro
   
Kostnader sammanlagt  172–182 mn euro

Tomtinkomsterna beräknas uppgå till sammanlagt cirka 280 miljoner 
euro. Byggrättens värde har uppdaterats enligt fördelningen i det nuva-
rande BM-programmet. Följande värden har tillämpats: fritt finansierad 
bostadsproduktion 1 000 euro/m² vy, Ara-produktion 500 euro/m² vy 
och produktion av bostäder av mellanformstyp 650 euro/m² vy. I fråga 
om verksamhets- och affärslokaler har värdet 600 euro/m² vy tilläm-
pats.

Förslaget offentligt framlagt

Stadsplaneringsnämnden beslutade 14.2.2017 ändra förslaget till del-
generalplan, daterat 19.1.2016, och lägga fram förslaget på nytt.

Det kom in sex anmärkningar mot förslaget till delgeneralplan. Påpe-
kandena i anmärkningarna gällde stadsstrukturen och byggnadsvoly-
men, båthamnen och båtlivet, trafiken, parken, Fords byggnad och mil-
jökonsekvenserna.

Försvarsmakten, Trafikverket, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Ny-
land (NTM-centralen), Samkommunen Helsingforsregionens trafik 
(HRT), Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), bo-
stadsproduktionsbyrån (ATT), fastighetsnämnden, räddningsnämnden, 
nämnden för allmänna arbeten, miljönämnden och direktionen för 
stadsmuseet gav utlåtande om förslaget till delgeneralplan. Säkerhets- 
och kemikalieverket och Museiverket meddelade att de inte har någon-
ting att yttra.

Försvarsmaktens utlåtande gällde anvisandet av en ersättande helikop-
terplatta och samhällstekniken. Trafikverkets utlåtande gällde samman-
jämkningen av funktionerna i området och planeringen av fartygs- och 
båtleder. NTM-centralens utlåtande gällde säkerställandet av att 
spannmålssilon bevaras, bullret, vågigheten och styrningen av hur de 
olika trafikformerna ska utnyttjas. Samkommunen HRT:s utlåtande gäll-
de turisttrafiken och parkeringen samt planeringen av cykelstationer 
och kollektivtrafiken. Samkommunen HRM:s utlåtande gällde vattenför-
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sörjningen, användningen av förnybar energi och avfallshanteringen. 
Bostadsproduktionsbyråns utlåtande gällde produktionen av bostäder 
till rimliga priser, räddningsfrågor, bullret och lägena för samhällsteknis-
ka lokaler. Fastighetsnämndens utlåtande gällde markanvändningen, 
byggnadsvolymen och bestämmelserna i delgeneralplanen, parkering-
en och miljökonsten. Räddningsnämndens utlåtande gällde räddnings-
vägarna, utlåtandet från nämnden för allmänna arbeten gällde mottag-
ningen av snö och parkområdenas omfattning och skötselnivå, miljö-
nämndens utlåtande gällde miljökonsekvenserna av funktionerna i om-
rådet och stadsmuseets utlåtande gällde bevarandet av spannsmålssi-
lon.

Åtgärder efter det offentliga framläggandet

I rapporterna om växelverkan anges anmärkningarna och myndighets-
utlåtandena om förslaget till delgeneralplan i sammandrag och genmä-
lena till de påpekanden som framförts i dessa.

Med beaktande av målen för delgeneralplanen är det inte ändamålsen-
ligt att ändra förslaget med anledning av de anmärkningar som fram-
förts i samband med det offentliga framläggandet.

Inga ändringar gjordes i förslaget. De övriga kompletteringarna i materi-
alet anges i delgeneralplanebeskrivningen under rubriken Suunnittelu-
vaiheet.

Förslaget stämmer överens med stadsmiljönämndens framställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Hernesaaren osayleiskaavaehdotuksen nro 12385 kartta, päivätty 
19.1.2016 ja muutettu 14.2.2017

2 Hernesaaren osayleiskaavaehdotuksen nro 12385 selostus, päivätty 
19.1.2016, muutettu 14.2.2017 ja päivitetty 26.9.2017 (päivitetty Kylk:n 
26.9.2017 päätöksen mukaiseksi)

3 Vuorovaikutusraportti 7.2.2012, täydennetty 18.9.2012, 2.10.2012 ja 
29.1.2013 sekä keskustelutilaisuuksien muistiot

4 Vuorovaikutusraportti II 19.1.2016, täydennetty 31.1.2017 ja 26.9.2017
5 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
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2 Ilmakuva 31.1.2017
3 Havainnekuva 31.1.2017
4 Viistoilmakuvat  idästä ja etelästä päin katsottuna 31.1.2017
5 Arctech Helsinki shipyard -telakan vuokra-alue-kartta
6 Täyttö- ja kaivualueet
7 Hernesaaren liikennesuunnitelma ja katujen poikkileikkaukset, luonnos 

31.1.2017
8 Fordin talo, rakennushistoriaselvitys, Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto 

Talli, 18.4.2011,osa 1
9 Fordin talo, rakennushistoriaselvitys, Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto 

Talli, 18.4.2011, osa 2
10 Fordin talon kulttuurikäyttöselvitys, Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto 

Talli, 20.12.2011 (2)
11 Valtion viljavarasto, rakennushistoriaselvitys, Arkkitehtuuri- ja muotoilu-

toimisto Talli, 18.4.2011 (2)
12 Hernesaaren osayleiskaavan kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoit-

telu kaupunkirakenteeseen, Santasalo, 15.12.2015 (2)
13 Asumisen profiili Länsisataman alueella, kaupunkisuunnitteluvirasto, 

tutkimustoimisto, 18.11.2011
14 Hernesaaren osayleiskaavaehdotuksen varjotutkielma, kaupunkissuun-

nitteluvirasto, asemakaavaosasto 13.11.2015
15 Hernesaari, Länsisatama, Kaivu-, täyttö- ja pohjarakennetarkastelu, 

Ramboll, 30.9.2015, päivitetty 4.12.2015, kaupunkisuunnitteluviras-
to/tek

16 Hernesaari, Länsisatama, Kaivu-, täyttö- ja pohjarakennetarkastelun 
lisävaihtoehdot, Ramboll 15.12.2015, kaupunkisuunnitteluvirasto/tek (2)

17 Ympäristötekninen tutkimusraportti, täydentävät tutkimukset Hernesaa-
ren alueella, Vahanen Environment Oy, 4.11.2014, LUONNOS, kau-
punkisuunnitteluvirasto/tek

18 Sedimenttitutkimusraportti ja kustannusarvio, Hernesaari, Venesatama, 
rantapuisto ja risteilijälaituri, Vahanen Environment Oy, 13.11.2014, 
kaupunkisuunnitteluvirasto/tek

19 Vesihuollon yleissuunnitelma, kaupunkisuunnitteluvirasto/tek 2017
20 Hernesaaren osayleiskaava-alueen aallokkotarkastelu, Ilmatieteen lai-

tos, 2012 (päivitetty)
21 Hernesaari, ympäristömeluselvitys, Akukon Oy 10/2015, kaupunkisuun-

nitteluvirasto/tek
22 Hernesaaren osayleiskaava-alueen virtausmalliselvitys, Suomen ympä-

ristövaikutusten arviointikeskus Oy, 30.6.2011 (2)
23 Hernesaaren osayleiskaava-alueen tuulisuuskartoitus, WSP Finland 

Oy, 2012
24 Hernesaaren osayleiskaava-alueen meriluontoon liittyvät selvitykset 

2010, Alleco Oy, 5/2011
25 Hernesaaren osayleiskaavaluonnoksen mukaisten vesistötöiden vaiku-

tus alueen pohjaeläimistöön ja Vantaanjoen kalaväylään, Kala- ja vesi-
tutkimuskeskus Oy, 5/2011

26 Liikenteen typenoksidi- ja pienhiukkaspäästöjen leviämismallinnus Te-
lakkakadun alueella ja arvio ilmanlaadusta Hernesaaressa -selvitys. 
Ilmatieteen laitos - ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, 29.8.2012

27 Hernesaaren osayleiskaavaehdotus, viranomaisneuvottelumuistio 4.6. 
2012

28 Hernesaaren alueidentiteetti, Helsingin kaupunki, 2013
29 Hernesaaren liikennejärjestelmäselvitys KSV 31.1.2017.pdf
30 Hernesaaren osayleiskaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun 
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muistio 1.2.2008

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Närings-, trafik- och miljöcentra-
len i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Samkommunen Helsingforsre-
gionens trafik
Samkommunen Helsingforsre-
gionens miljötjänster/Vattenför-
sörjning
Trafikverket
Försvarsmakten Huvudstaben

För kännedom

Räddningsnämnden
Stadsmiljönämnden
Stadsmuseet
Bostadsproduktionen

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.01.2018 § 4

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 20. kaupunginosan (Länsisatama) Her-
nesaaren osa-alueen ja 53. kaupunginosan (Ulkosaaret) Länsi-saarten 
osa-alueen osayleiskaavaehdotuksen 19.1.2016 päivätyn ja 14.2.2017 
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muutetun piirustuksen numero 12385 mukaisena ja osayleiskaavase-
lostuksesta ilmenevin perustein. 

Käsittely

08.01.2018 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat tiimipäällikkö Matti Kaijansinkko sekä lii-
kenne- ja katusuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen. Asiantuntijat 
poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

27.05.2013 Palautettiin

20.05.2013 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 26.09.2017 § 109

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Hankenumero 0836_1, karttaruudut 671495, 670495, 671496 ja 670496

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 19.1.2016 päivätyn ja 14.2.2017 muutetun Hernesaaren osayleis-
kaavaehdotuksen nro 12385 hyväksymistä ja, ettei tehdyt muistu-
tukset ja annetut lausunnot anna aihetta muutoksiin. Hernesaaren 
osayleiskaavaehdotus koskee 20. kaupunginosan (Länsisatama) 
Hernesaaren osa-aluetta ja 53. kaupunginosan (Ulkosaaret) Länsi-
saarten osa-aluetta.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laituril-
la, Narinkka 2 sekä Internet-sivuilla: Päätöksenteko
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www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi. 

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

Käsittely

26.09.2017 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Jari Huhtaniemi ja diblomi-in-
sinööri Karri Kyllästinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen 
kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Matti Kaijansinkko, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi
Jari Huhtaniemi, arkkitehti, puhelin: 310 37197

jari.huhtaniemi(a)hel.fi
Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37490

teemu.vuohtoniemi(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 37403

juha-pekka.turunen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 09.05.2017 § 176

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Hernesaaren lumenvastaanottoasema on koko kantakaupungissa ai-
noa ja siksi teknisen huollon kannalta erittäin tärkeä.

Kaavamääräyksessä EL-alueella venesataman yhteydessä on sallittu 
lumenvastaanotto. Kaavamääräystä tulee muuttaa vastaamaan tekni-
sen verkoston toimintaa ja tarpeita. Lumenvastaanottopaikka ja lumen 
kaato mereen tulee sisältyä kaavamääräykseen niin, että lumenvastaa-
nottopaikka voi jatkaa toimintaa Hernesaaressa keskeytymättä riippu-
matta muista rakentamishankkeista.

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Lumenkäsittely vaatii yhteensä vähintään hehtaarin alueen. Nyt osayle-
iskaavaehdotuksessa tilaa on varattu noin 0,6 hehtaaria. Lumenkäsit-
telyyn on osayleiskaavassa osoitettava LS-alueelle vielä vähintään 0,4 
hehtaaria tilaa kaavamääräyksellä. Tämä on talvikauden toimintaa, 
mikä on päällekkäistä toimintaa veneensäilytyksen kanssa LS-alueella, 
joten tilavaraus liikenteellisesti toimivalla paikalla tulisi esittää kaa-
vakartassa.

Lumenvastaanottoasema on osoitettu osayleiskaavaehdotuksessa 
nykyiselle vesialueelle. Nykyiselle täyttöalueelle ollaan rakentamassa 
tilapäistä lumenvastaanottoasemaa. Tätä ei ole kuitenkaan merkitty 
osayleiskaavaehdotukseen. Koska venesataman toteutumisen aikatau-
lu on epävarma, tulee kaikki lumenvastaanottotoiminta osoittaa osayle-
iskaavassa. Lumenvastaanotto toiminta tulee turvata, vaikka osayleis-
kaavaehdotuksessa esitetty venesatama ja lumenvastaanottopaikka jä-
isivät toteutumatta.

Hernesaaren osayleiskaavaehdotuksen viheralueiden rakenne pe-
rustuu pitkään itärannan puistokaistaleeseen ja kolmeen pieneen tas-
kupuistoon kortteleiden välissä. Taskupuistot ovat liian pieniä puistiko-
iksi, jotta niistä muodostuisi valoisia ja miellyttäviä kaupunkitiloja. Toi-
mintojen järjestäminen ja muuntelu on rajoitettua tiukan mitoituksen 
takia. Olisikin tarkoituksenmukaisempaa muotoilla pienet puistikot suu-
remaksi kokonaisuudeksi, jotta saataisiin toimivia ja asukkaita palvele-
via puistoja. Osa viheralueesta on jo vuokrattu palvelutontiksi ravintola- 
ja saunayritys Löylylle. Tämä vähentää osayleiskaavaehdotuksessa 
esitettyä viheralueen pinta-alaa.

Puiston (VP) kaavamääräyksen mukaan alueelle saa sijoittaa mm. ra-
kennuksia. Kaavamääräyksellä tulisi varmistaa, että itärannan ranta-
vyöhykkeestä jää huomattava osa myös rakentamattomaksi puistoalue-
eksi kaupunkilaisten käyttöön.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt puiston yleissuunnitelman kaava-
työn taustaksi. Yleissuunnitelmaa laadittaessa ei ole käytetty riittävästi 
kaupungin puistosuunnittelun ja kustannusvaikutusten arvioinnin asian-
tuntemusta. Osayleiskaavaehdotuksen selostuksen perusteella puisto-
suunnitelmaa viety jo melko lailla sitovan ideasuunnitelman tasolla pit-
källe. Puiston ja rantarakenteiden suunnittelu vaatii myös kustannusten 
hallintaa, mikä saattaa muuttaa merkittävästi nyt esitettyjä ratkaisuita.

Puiston rakentamiskustannukset ovat suuret tuki- ja maaranteiden tar-
peen vuoksi. Osayleiskaavaehdotuksessa VP-alueella rantapuistossa 
on esitetty maanpinnan likimääräisiä korkeuslukuja, jotka ovat korkeim-
millaan +6-tasoa. Turhia maanpinnan korotuksia ja maatäyttöjä puisto-
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alueella tulee välttää. Puiston toimintojen järjestämiseksi korkeuseroja 
on tasattava tukimuurien avulla, mikä nostaa rakentamiskustannuksia.

Osayleiskaavaehdotuksessa on ohjeellinen määräys hulevesien hidas-
tamisesta ja hyödyntämisestä. Hernesaari sijaitsee merenrannassa 
suhteellisen kapeassa niemessä, joten hulevesien valuma-alue on pie-
ni. Hulevesien hyödyntämisen ratkaisujen laajuus, hyödyt ja kustannuk-
set jäävät arvioitavaksi jatkosuunnittelussa. Asemakaavoitusvaiheessa 
on varauduttava tutkimaan hulevesien käsittelyn teknisiä ratkaisuja, nii-
den kustannustehokkuutta ja toimivuutta. Osayleiskaavaehdotuksen 
kaavamääräystä hulevesien virtauksen hidastamisesta ja hyödyntämi-
sestä kortteli- ja yleisillä alueilla tulee tarkentaa siten, että tavoitteena 
on laadullinen hulevesien hallinta ja puhdistus ennen mereen purkua. 
Alue tulee suunnitella siten, että tulvareitit mereen toimivat katujen ajo-
ratojen yhteydessä riippumatta hulevesien hidastamisen ratkaisuista. 

Kaavaselostuksessa esitetyt kustannukset ovat vuodelta 2014, jonka 
vuoksi ne tulee tarkistaa ajan tasalle. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
puiston rakentamisen ja ylläpidon kustannuksiin ja määriteltävä sellai-
nen laatutaso, joka on mahdollista saavuttaa. Puistoalueet tulee suun-
nitella niin, että niitä ylläpidetään hoitoluokissa käyttöviheralue A2 ja 
käyttö- ja suojaviheralue A3. Nyt esitetty rakentamisen taso ei vastaa 
Helsingin puistojen ja viheralueiden ylläpidolle asetettuja tiukkoja kust-
annusraameja. Puiston investointikustannukset ovat suuret kohoten 
15‒20 miljoonaan euroa.

Käsittely

09.05.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Jussi Heinämies: Puiston (VP) kaavamääräyksen mukaan alueelle saa 
sijoittaa mm. rakennuksia. Kaavamääräyksellä tulisi varmistaa, että itä-
rannan rantavyöhykkeestä jää huomattava osa myös rakentamatto-
maksi puistoalueeksi kaupunkilaisten käyttöön.

Kannattaja: Henrik Nyholm

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Puiston (VP) kaavamääräyksen mukaan alueelle saa sijoit-
taa mm. rakennuksia. Kaavamääräyksellä tulisi varmistaa, että itäran-
nan rantavyöhykkeestä jää huomattava osa myös rakentamattomaksi 
puistoalueeksi kaupunkilaisten käyttöön.
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Jaa-äänet: 1
Maria Landén

Ei-äänet: 6
Jussi Heinämies, Henrik Nyholm, Eija Paananen, Dennis Pasterstein, 
Mariam Rguibi, Pörrö Sahlberg

Tyhjä: 1
Terhi Koulumies

Poissa: 1
Tuomo Valokainen

25.04.2017 Pöydälle

05.04.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

15.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunginarkkitehti
Jussi Luomanen

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

Kiinteistölautakunta 04.05.2017 § 212

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle Helsingin 
kaupungin 20. kaupunginosaa (Länsisatama) sekä 53. kaupunginosaa 
(Ulkosaaret) koskevasta Hernesaaren osayleiskaavasta nro 12385 
seuraavan lausunnon:  

Taustaa

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti 26.1.2016 19.1.2016 päivätyn 
osayleiskaavaehdotuksen nro 12385 hyväksymistä. Kaavaehdotus oli 
julkisesti nähtävillä 12.2. - 14.3.2016 ja siitä saatujen lausuntojen, mu-
istutusten ja kirjeiden perusteella kaavaehdotukseen on nyt tehty muu-
toksia. Muutokset ilmenevät seikkaperäisesti kaavaselostuksen luvusta 
5 Suunnitteluvaiheet. Kiinteistölautakunnan 7.4.2016 (150 §) antaman 
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lausunnon johdosta kaavakarttaan on lisätty P/TP-alue (palvelujen ja 
hallinnon alue sekä työpaikka-alue) LV-alueen itäpuolelle.

19.1.2016 päivätty kaavakartta on liitteenä nro 1 ja uusi päivitetty kaa-
vakartta on liitteenä nro 2. Kaava-alueen päivitetty havainnekuva puo-
lestaan on liitteenä nro 3.  

Osayleiskaavasta yleisesti

Länsisataman Hernesaaren osayleiskaava koskee Hernesaarta ja sitä 
ympäröiviä vesialueita Matalasalmenkujan eteläpuolella (jäljempänä 
”kaava-alue”). Osayleiskaavan perusteella vastaisuudessa laadittava 
asemakaava/-kaavat luovat toteutuessaan maankäytölliset edellytykset 
uuden asuin- ja työpaikka-alueen sekä satama- ja puistoalueiden to-
teuttamiselle Hernesaareen. Osayleiskaavan keskeisenä tarkoituksena 
on liittää Hernesaari toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti osaksi ym-
päröivää kantakaupunkia. Tavoitteena on, että kaavoituksellisesti luo-
daan edellytykset laadukkaalle, monipuoliselle ja omaleimaiselle asun-
torakentamiselle sekä mahdollistetaan tarkoituksenmukainen ja alueel-
le sopiva toimitila-, palvelu- ja liikerakentaminen. 

Alueen nykyinen maapinta-ala on noin 33 hehtaaria, mutta meri-aluei-
den lisätäyttöjen ja kaivauksien myötä kaava-alueen maapinta-ala tulee 
olemaan noin 39 hehtaaria. Asuntorakentamisen kerrosalatavoitetta on 
nostettu aiemmasta noin 250 000 k-m²:stä (noin 6 000 asukasta) noin 
285 000 k-m²:iin (noin 6 900 asukasta), mitä voidaan pitää erittäin kan-
natettavana. Työpaikka- ja palvelukerrosalatavoite, noin 150 000 k-m² 
(noin 3 000 työpaikkaa), on pysynyt ennallaan aiemmin esiteltyyn osay-
leiskaavaehdotukseen verrattuna. Edellä mainittujen lukujen perusteel-
la kyse on siten kaupungin strategisten tavoitteiden kannalta varsin 
merkittävästä uudesta osayleiskaavasta.

Kaavan toteuttamisen myötä alueella nykyisin sijaitsevat rakennukset 
puretaan lukuun ottamatta Fordin tehdasrakennusta, Munkkisaaren te-
ollisuustaloa, Valtion viljavarastoa, Löylyä ja Cafe Birgittaa. Helikopteri-
kenttää ei enää suunnitella sijoitettavan kaava-alueelle.

Osayleiskaavaa voitaneen kokonaisuutena arvioiden pitää melko yksi-
tyiskohtaisena, sillä etenkin sen selostusosassa on esitetty varsin yksi-
tyiskohtaisia ja tulevaa asemakaavoitusta ohjaavia suunnittelu- ja to-
teutusperiaatteita. Näin ollen kiinteistölautakunnan lausunnossa on ki-
innitetty erityistä huomiota juuri selostusosasta ilmeneviin suunnittelun 
ja toteuttamisen periaatteisiin siltä osin kuin po. asioilla on relevanssia 
kiinteistötoimen näkökulmasta.

Huomioita osayleiskaavan selostuksesta
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Kerrostalovaltainen asuntoalue (AK)

Selostuksen mukaan kaava-alueelle tutkitaan vaihtoehtoisia kaupunkia-
sumisen malleja kaupunkisuunnitteluviraston laatimiin selvityksiin tu-
keutuen, ja merelle avautuvat näkymät ovat merkittäviä kaavoitukseen 
vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena on tehdä houkuttelevaa, laadukasta ja 
urbaania kerrostaloasumista. Laadukkailla asuntoalueilla taataan moni-
puolinen väestö- ja asuntorakenne, jossa painotetaan asumismuotojen 
moninaisuutta, runsautta ja uudentyyppisiä kaupunkiasumisen muotoja. 

Laivakadun, kaava-alueen kokoajakadun, varrelle ollaan suunnittele-
massa 8-9 kerrosta korkeita kerrostaloja, ja asuinkortteleiden kerroslu-
ku pienenee asteittain mentäessä kohti itäpuolen rantapuiston korttelei-
ta, joiden suunniteltu kerrosluku on kuusi kerrosta. Tavoiteltua kerros-
korkeutta rantapuiston puolella on nostettu aiemmasta viidestä kuu-
teen. Samoin kaava-alueen eteläkärkeen on uudessa havainnekuvassa 
lisätty yksi kokonaan uusi asuinkortteli. Edellä mainittuja nostetun asu-
inkerrosalatavoitteen toteuttamiseen tähtääviä muutoksia voidaan pitää 
kannatettavina. 

Pysäköinti tultaisiin lähtökohtaisesti sijoittamaan pääosin asuinkorttelei-
den pihakansien alle ja osin maanpäällisiin pysäköintitaloihin. Kaava-
alueen suunnitellusta korkotasosta johtuen pysäköinnin toteuttaminen 
ei selostuksen mukaan edellytä merkittävästi kustannuksia nostavia eri-
koisratkaisuja. 

Kiinteistölautakunta toteaa, että asuntorakentamisen kerrosalatavoit-
teen nostoa (noin 285 000 k-m², 6 900 asukasta) voidaan pitää kanna-
tettavana ottaen huomioon kiinteistötoimelle asetetut vuotuiset tavoitte-
et liittyen mm. luovutettuun asuinkerrosalaan sekä tonttien maanmyyn-
ti- ja vuokratuloihin. Toteutuessaan osayleiskaavaehdotus tukee hyvin 
em. tavoitteiden saavuttamista. Kiinteistölautakunta toteaa kuitenkin, 
että jatkosuunnittelun yhteydessä voitaisiin paikoin tutkia edellytyksiä 
vieläkin tiiviimmälle asuntorakentamiselle, mikäli suunnittelun reunaeh-
dot mm. pysäköinnin järjestämiseen liittyen tämän mahdollistavat. Ha-
vainnekuvasta ilmenevien kortteleiden sisäpihat vaikuttavat paikoitellen 
melko väljiltä, joten jatkosuunnittelun yhteydessä voisi tutkia pihojen tii-
vistämisen ja toisaalta rakennusalan lisäämisen mahdollisuuksia.  

Kiinteistölautakunta toteaa kaavaselostuksen mukaisesti, että kaava-
alueen pitkänomainen muoto ja kolmelle puolelle avautuva meri tekevät 
mahdolliseksi merinäköalan melkein kaikista asunnoista. Tämän vuoksi 
yleiskaavaratkaisu luo hyvät edellytykset tonttien luovuttamiselle sään-
telemättömään asuntotuotantoon hinta- ja laatukilpailuilla AM-ohjelman 
asettamat rahoitus- ja hallintamuotojakaumatavoitteet huomioiden. Eri-
tyisesti kaava-alueen itäpuolelle tulevan puiston yhteyteen rajautuvat 
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tontit sekä eteläkärkeen sijoittuvat tontit soveltuvat varsin hyvin mai-
nittuun tarkoitukseen. Po. tontit tultaneen luovuttamaan pääosin 
myymällä. Kaava-alueen keski- ja pohjoisosaan Laivakadun itäpuolelle 
sijoittuvat tontit soveltuvat taas paremmin säänneltyyn ja välimuodon 
(ml. Hitas, ASO, opiskelija-, nuoriso- ja senioriasunnot) asuntotuotan-
toon. Mainitut tontit luovutetaan lähtökohtaisesti pitkäaikaisilla maanvu-
okrasopimuksilla. Kaupunginhallitus päättää asuntotonttien rahoitus- ja 
hallintamuotojakaumasta ja muista varaus- ja luovutusehdoista aika-
naan järjestettävien tontinvarauskierrosten yhteydessä.

Kaavaselostuksen mukaisesti asuntoalueen pohjoisosaan on suunnitel-
tu kaava-alueen suurimmat päivittäistavarakaupat. Liitteenä olevan ha-
vainnekuvan mukaisesti päivittäistavarakaupat näyttäisivät sijoittuvan 
samaan kortteliin asuinkerrostalohankkeiden kanssa ja niillä olisi aina-
kin yhteinen korttelipiha.

Lopuksi kiinteistölautakunta toteaa tältä osin, että havainnekuvasta il-
menevä korttelirakenne johtaa joka tapauksessa siihen, että asuinkort-
teleiden toteuttaminen tulee edellyttämään monimutkaisten yhteisjär-
jestely- ja/tai rasitesopimusten laatimista eri hankkeiden kesken. Näin 
ollen hankkeiden rakentamisen koordinointiin ja hankkeiden toteutumi-
sen edellytysten arviointiin ja varmistamiseen on kiinnitettävä erityistä 
huomiota myös kiinteistötoimen osalta.

Julkisten palvelujen ja hallinnon alue (PY)

Osayleiskaavan selostuksessa todetaan, että laivaliikenteen melusta, 
ranta-alueen tuulisuudesta ja kaupunkikuvallisista syistä johtuen PY-
kortteli on sijoitettu keskeisesti alueelle raitiotiepysäkin ja palvelujen lä-
heisyyteen. Mainittuun kortteliin ollaan alustavasti suunnittelemassa al-
kuopetuskoulua, päiväkotia, pelikenttää ja leikkipihoja. Kiinteistölauta-
kunta toteaa, että mainittu kortteli muodostaa selkeän ja toiminnallisesti 
tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden, eikä esimerkiksi suurta päiväko-
din yksikköä ole järkevää sijoittaa asuinkortteleiden yhteyteen, koska 
varhaiskasvatuksen järjestämisen edellytykset ja tarveharkinta saatta-
vat ajan kuluessa muuttua. Lautakunta katsoo kuitenkin, että tarvittaes-
sa myös kivijalkatiloihin voisi tutkia sijoitettaviksi yksityisiä päiväkoteja 
täydentämään alueen palvelutarjontaa, etenkin alueen rakentumisen 
vaiheittaisuudesta johtuen. 

Kiinteistölautakunta toteaa, että mainitulle alueelle sijoittuvat hankkeet 
on järkevintä toteuttaa selkeästi yhdessä korttelikokonaisuudessa, jollo-
in Helsingin kaupunki vastannee pääosin niiden rakennuttamisesta.

Palvelujen ja hallinnon alue sekä työpaikka-alue (P/TP)
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Palvelujen ja hallinnon sekä työpaikkojen alueet sijoittuvat kaava-alu-
een pohjois-, keski- ja eteläosiin, kaava-alueen länsipuolelle. Aiemmas-
sa kaavakartassa ollut julkisten palvelujen ja hallinnon alue sekä työ-
paikka-alue (PY/TP) on uudessa kaavakartassa muutettu osaksi pal-
velujen ja hallinnon aluetta sekä työpaikka-aluetta (P/TP). Samoin uu-
dessa kaavakartassa palvelujen ja hallinnon sekä työpaikkojen alueek-
si on merkitty LV-alueen itäpuolelle sijoittuva kapea kaistale kaava-alu-
een eteläkärjestä. Po. alueen varaamista mainittuun tarkoitukseen voi-
daan pitää varsin kannatettavana, koska se elävöittää Hernesaarta 
mm. tarjoten palveluja venesataman käyttäjille. 

Mainitulle alueelle sijoittuvat myös muun ohella Valtion viljavaraston vil-
jasiilo sekä Fordin tehdasrakennus 1940-luvulta. Jatkosuunnittelun yh-
teydessä viljasiilolle etsitään selostuksen mukaan toiminnallisesti ja ta-
loudellisesti nykyistä viljan varastointia perustellumpi käyttötarkoitus. 
Ns. Fordin talo on jatkosuunnittelun yhteydessä tarkoitus suojella ja 
sen kulttuurikäyttömahdollisuuksia tullaan jatkossa tarkemmin sel-
vittämään. Kiinteistölautakunta katsoo, että ajateltujen suojelumääräys-
ten ei tulisi olla tarpeettoman tiukkoja ja että kaavamääräyksin tulisi 
mahdollistaa po. rakennuksen tuleva mahdollisimman monipuolinen ja 
vaihtoehtoinen käyttö myös nykyinen käyttötarkoitus huomioon ottaen. 
Kiinteistölautakunta toteaa vielä, että edellä mainittujen säilyvien raken-
nusten pysäköinnin uudelleen järjestämisen edellytyksistä tulisi olla so-
vittu kiinteistötoimen ja rakennusten omistajien kanssa ennen kuin py-
säköinnin uudelleen järjestämiseen tähtäävät kaavoitukselliset edel-
lytykset ratkaistaan jatkosuunnittelun yhteydessä. Asian ratkaiseminen 
edellyttää näin ollen virastojen välistä koordinaatiota ja yhteistyötä. 

Kaava-alueen eteläosaan venesatama-alueen pohjoispuolelle sijoittuu 
vielä palvelujen ja hallinnon alue sekä teollisuusalue (P/TY), jonne ol-
laan suunnittelemassa veneilyn ja siihen liittyvän elinkeinotoiminnan 
keskittymää.

Huomioita osayleiskaavamerkinnöistä

Kiinteistölautakunta toteaa, että kaava-alue on varsin selkeästi ja tarko-
ituksenmukaisesti jaettu kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi sekä 
muiksi alueiksi, jotka muodostuvat pääasiassa palvelujen ja hallinnon 
sekä työpaikkojen alueista. Erilaisten toimintojen eriyttäminen helpotta-
nee kaava-alueen tulevaa toteutumista, sillä asuntorakentamisen on 
mahdollista edetä ripeälläkin tahdilla olematta liikaa toiminnallisesti tai 
alueellisesti sidoksissa kaava-alueen muun käyttötarkoituksen mukai-
seen rakentamiseen. Osayleiskaavamerkinnät (”PY”, ”P/TP”, ”P/TY”) 
ovat melko yleisluonteisia ja mahdollistavat erilaisten toimintojen sijoit-
tamisen kaava-alueelle vastaisuudessa laadittavien tarkentavien ase-
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makaavojen perusteella. Näin ollen niiden tarkempaan läpikäyntiin ei 
tässä suunnitteluvaiheessa ole edellä esitettyä suurempaa tarvetta.

Muita huomioita osayleiskaavaratkaisuista

Kiinteistölautakunta kehottaa vielä kiinnittämään huomiota venesata-
ma-alueeseen liittyvän kapean laiturikaistaleen sijoittamispaikkaan. 
Kaavaselostuksen korkotasoselvityksen (s. 35) mukaan näyttäisi siltä, 
että mainitun kaistaleen siirtäminen hiukan lännemmäksi mahdollistaisi 
sen, että po. kaistale sijoittuisi ainakin osittain mereen matalammalle ja 
mahdollisesti kallion päälle, jolloin laiturikaistaleen paikan siirrolla olisi 
kaiketi mahdollista saavuttaa kustannussäästöjä. 

Kaava-alueen havainnekuvasta ilmenee, että veden sisääntuloväylät 
ovat paikoitellen varsin kapeat. Näin ollen lautakunta kehottaa vielä ki-
innittämään huomiota veden vaihtuvuuden varmistamiseen liittyviin 
näkökohtiin venesatama-alueella, kaava-alueen eteläkärkeen sijoittu-
valla uimaranta-alueella ja muilla kaava-alueeseen kuuluvilla vesialueil-
la.

Osayleiskaavan selostuksessa todetaan, että jatkosuunnittelun yhtey-
dessä selvitetään keinoja alueen rakentamisaikaisten ja pysyvien julkis-
ten ympäristötaidehankkeiden edistämiseksi. Kiinteistölautakunta tote-
aa, että erityisesti rakennusaikaisten ympäristötaidehankkeiden edistä-
miseen tulisi lähtökohtaisesti suhtautua varauksella, sillä on tarpeeton-
ta lisätä kaava-alueen toteuttamisen ja rakentamisen kustannuksia 
etenkään, mikäli kyse on ainoastaan väliaikaisista ratkaisuista. Myös 
pysyviksi tarkoitettujen ympäristötaidehankkeiden toteuttamiseen tulisi 
suhtautua varauksellisesti ottaen muun ohella huomioon vallitsevat ta-
loudelliset olosuhteet.  

Maanomistus- ja hallinta

Helsingin kaupunki omistaa kaava-alueen maan, joten kaava-alueella 
ei tarvitse tehdä maankäyttösopimuksia.

Alueella on maanvuokrasopimuksia useiden eri toimijoiden kanssa, jo-
ista merkittävin on Arctech Helsinki Shipyard Oy. Maanvuokrasopimus 
käsittää alueita kaava-alueen pohjois- ja keskiosissa. Arctech Helsinki 
Shipyard Oy:n telakkatoiminnot on tarkoitus siirtää kaava-alueen pohjo-
ispuolelle mainitun maanvuokrasopimuksen päätyttyä, ja kiinteistötoimi 
on jo käynyt alustavia neuvotteluja asiasta vuokralaisen kanssa. Kiintei-
stölautakunta toteaa, että kaava-alueeseen kohdistuvat maanvuokraso-
pimukset ja niiden hallinnointi tulee ottaa huomioon kaava-alueen jatko-
suunnittelussa ja toteutussuunnittelussa niin, ettei kaava-alueen toteut-
taminen niiden vuoksi viivästy tarpeettomasti.                  
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Autopaikoituksesta

Kiinteistölautakunta pitää perusteltuna, että alueen tulevassa asema-
kaavoituksessa tutkittaisiin asuntotonttien autopaikkavelvoitteiden osal-
ta mahdollisuutta määrittää velvoiteautopaikkamäärät nykykäytäntöä 
huomattavasti markkinaehtoisemmin. Tällöin tonttien rakentajille ja ra-
kennuttajille tarjottaisiin siis lähtökohtaisesti mahdollisuus toteuttaa vain 
kysyntää vastaava määrä autopaikkoja. Tämä voisi mahdollistaa osal-
taan tehokkaamman maankäytön asuinkortteleissa ja sillä voisi olla po-
sitiivinen vaikutus myös rakennusoikeuden arvoon. Lisäksi autopaik-
kamäärien markkinaehtoisella toteuttamisella voisi olla alueen sijainti 
huomioiden myönteisiä liikenteellisiä vaikutuksia.   

Autopaikkojen markkinaehtoisen toteuttamisen salliminen edellyttää 
kuitenkin todennäköisesti, että alueen tulevassa asemakaavoituksessa 
varattaisiin alueita mahdollisia myöhemmin toteutettavia pysäköintilai-
toksia varten, jotta mahdolliseen myöhemmin ilmenevään alueen auto-
paikkatarpeeseen voidaan vastata. Nämä aluevaraukset voisivat sijo-
ittua osayleiskaavaehdotuksessa osoitetun alueen kokoojakadun länsi-
puolelle, jolla satamatoiminnasta johtuva melu ei ainakaan lähtökohtai-
sesti mahdollista asuntorakentamista. Mikäli tällaisia pysäköintilaitoksia 
tulevaisuudessa toteutettaisiin, vaatisi se todennäköisesti kaupungin 
aktiivista osallistumista, koska yksittäisten taloyhtiöiden toimesta niiden 
toteuttaminen lienee varsin epärealistista.    

Lopuksi

Kiinteistölautakunta puoltaa Hernesaaren osayleiskaavan nro 12385 
hyväksymistä edellä esitetyin huomioin.

Lopuksi kiinteistölautakunta toteaa, että osayleiskaavan perusteella jat-
kossa laadittavat asemakaavat tulee tarvittavilta osin valmistella yhtei-
styössä kiinteistötoimen ja kaupungin muiden eri hallintokuntien kans-
sa.

Käsittely

04.05.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Sami Haapanen: Muutan esitystäni seuraavasti:

Lausuntoehdotuksen 11. kappaleen toinen virke muutetaan kuulumaan 
seuraavasti: Tämän vuoksi yleiskaavaratkaisu luo hyvät edellytykset 
tonttien luovuttamiselle sääntelemättömään asuntotuotantoon hinta- ja 
laatukilpailuilla AM-ohjelman asettamat rahoitus- ja hallintamuotojakau-
matavoitteet huomioiden.



Helsingfors stad Protokoll 1/2018 243 (361)
Stadsfullmäktige

Ärende/11
17.01.2018

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

Lausuntoehdotuksen 11. kappaleen viimeisen virkkeen sana "kiintei-
stölautakunta" korvataan sanalla "kaupunginhallitus".

Lausuntoehdotuksen 12. kappaleen kaksi viimeistä virkettä poistetaan.

07.04.2016 Ehdotuksen mukaan

14.06.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36438

kristian.berlin(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 03.05.2017 § 37

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Nimistötoimikunta on käsitellyt Hernesaaren nimistöä kokouksissaan 
29.4.2015, 8.10.2014, 10.9.2014, 13.8.2014 ja 12.3.2014. 

Projektipäällikkö, arkkitehti Matti Kaijansinkko esitteli Hernesaaren su-
unnittelun nykyistä vaihetta ja nimitarpeita.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia nimiä, joista suurta 
osaa on jo esitetty aiemmin:

Airokalanaukio–Sillkungsplatsen
(aukio)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merenelävät); airokalan (Regalecus 
glesne) mukaan;

Atollikuja–Atollgränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (merenalaiset muodostelmat); atollin eli kehäriu-
tan mukaan; liitynnäinen, Atollipuiston mukaan;

Atollipuisto–Atollparken
(puisto)
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Perustelu: Ryhmänimi (merenalaiset muodostelmat); atollin eli kehäriu-
tan mukaan;

Henry Fordin aukio–Henry Fords plats
(aukio)
Perustelu: Muistonimi, yhdysvaltalaisen yrittäjän ja suurliikemiehen 
Henry Fordin (1863–1947) mukaan, jonka perustama Ford Motor Com-
pany vuokrasi 1920-luvun puolivälissä Hernesaaresta tehdas- ja kont-
toritilat, joihin suunniteltiin myös kokoonpanotehdasta. Alueella on si-
jainnut vuodesta 1945 Henry Fordin katu–Henry Fords gata;

Hernesaarenranta–Ärtholmsstranden
(puisto)
Perustelu: Liitynnäinen, Hernesaaren osa-alueen ja mantereeseen yh-
distetyn saaren mukaan;

Korallikatu–Korallgatan
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merenelävät); korallieläinten luokan 
(Anthozoa) mukaan; liitynnäinen, Korallikujan mukaan;

Korallikuja–Korallgränden
(katu)
Perustelu: Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merenelävät); korallielä-
inten luokan (Anthozoa) mukaan;

Laguunikuja–Lagungränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (merenalaiset muodostelmat), laguunin (= 
särkän tai riutan merestä erottama lahti, myös atollin keskusjärvi) mu-
kaan; liitynnäinen, Laguunipuiston mukaan;

Laguunipuisto–Lagunparken
(puisto)
Perustelu: Ryhmänimi (merenalaiset muodostelmat), laguunin (= 
särkän tai riutan merestä erottama lahti, myös atollin keskusjärvi) mu-
kaan;

Laivakatu–Skeppsgatan
(katu)
Perustelu: Käytössä oleva nimi. Nimi on valittu Masa Yards Oy:n järje-
stämän nimikilpailun vastauksista vuonna 1998 ja se on vahvistunut 
ensi kertaa asemakaavassa 10683, joka on saanut lainvoiman vuonna 
1999;
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Matalasalmenkatu–Grundsundsgatan
(katu)
Perustelu: Liitynnäinen, salmen nimestä Grundsundet, joka on sijainnut 
nykyiseen mantereeseen yhdistetyn Munkkisaaren ja mantereen välillä 
ja merkitty karttaan mm. vuonna 1722. Alueella on sijainnut vuodesta 
1963 Matalasalmenkuja–Grundsundsgränden. Nimi Matalasalmenka-
tu–Grundsundsgatan oli käytössä alueella vuosina 1934–1961;

Meduusankatu–Manetgatan
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merenelävät); meduusojen luokan 
(Scyphozoa) mukaan;

Merihevosenkatu–Sjöhästgatan
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merenelävät); merihevosten luokan 
(Hippocampus) mukaan;

Merisiilinkatu–Sjöborregatan
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merenelävät); merisiilien luokan 
(Echinoidea) mukaan;

Miekkakalanaukio–Svärdfiskplatsen
(aukio)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merenelävät); miekkakalan (Xiphias 
gladius) mukaan;

Munkkisaarenlaituri–Munkholmskajen
(katu)
Perustelu: Liitynnäinen, mantereeseen yhdistetyn Munkkisaaren mu-
kaan;

Mureenankatu–Murängatan
(katu)
Perustelu: Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merenelävät); mureenoi-
den heimon (Muraenidae) mukaan;

Pallokalanaukio–Blåsfiskplatsen
(aukio)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merenelävät); pallokalojen heimon 
(Tetraodontidae) mukaan;

Purjekalanaukio–Segelfiskplatsen
(aukio)



Helsingfors stad Protokoll 1/2018 246 (361)
Stadsfullmäktige

Ärende/11
17.01.2018

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

Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merenelävät); purjekalan (Istiopho-
rus platypterus) mukaan; liitynnäinen, Purjekalankadun mukaan;

Purjekalankatu–Segelfiskgatan
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merenelävät); purjekalan (Istiopho-
rus platypterus) mukaan;

Riuttakuja–Korallrevsgränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (merenalaiset muodostelmat); riutta = suunnil-
leen merenpinnan tasoon ulottuva pitkähkö hiekka-, kallio- tai koralli-
muodostuma; liitynnäinen, Riuttapuiston mukaan;

Riuttapuisto–Korallrevsparken
(puisto)
Perustelu: Ryhmänimi (merenalaiset muodostelmat); riutta = suunnil-
leen merenpinnan tasoon ulottuva pitkähkö hiekka-, kallio- tai koralli-
muodostuma; 

ja

Vuokkokalankatu–Clownfiskgatan
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merenelävät); vuokkokalan (Amp-
hiprion ocellaris) mukaan.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 02.05.2017 § 44

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi lausunnon asemakaavanmuutosehdotuksesta 
nro 12385, Hernesaaren osayleiskaava, Länsisatama (20.ko) ja Ulko-
saaret (53.ko):

Asemakaavan puitteissa on varmistettava riittävä sammutusveden 
saanti.

Asemakaavaa laadittaessa on pyrittävä minimoimaan ja / tai etsimään 
vaihtoehtoisia ratkaisuja liikenteen ruuhkautumisen estämiseksi. Erityi-
stä huomiota tulee kiinnittää Laivakatu – Hylkeenpyytäjänkatu – Herne-
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saarenranta – Eiranranta –risteykseen. Edellä mainitun risteysalueen 
ruuhkautuminen voi muodostua vakavaksi esteeksi mahdolliselle pe-
lastusliikenteelle.

Asemakaavaa Hernesaaren alueelle laadittaessa tulee pyrkiä muod-
ostamaan katuverkko, jossa umpikujien määrä on mahdollisuuksien 
mukaan minimoitu.

Kaavoitettaessa umpikortteleita on jo kaavoitusvaiheessa syytä ohjata 
suunnittelua siten, että rakennussuunnittelussa harkittaisiin omaehtoi-
sia poistumisjärjestelyjä asuinrakennusten varapoistumisteitä suunnitel-
taessa.

Raitioliikenteen infrastruktuuria suunniteltaessa tulee pyrkiä järje-
stämään ajojohtimien ripustus omiin pilareihinsa katualueelle seinäkiin-
nitysten sijaan. Tämä sen vuoksi, että mahdollisessa pelastustilantees-
sa ajojohtimien kannattimet eivät muodostuisi pelastustöitä hidastavak-
si esteeksi.

15.03.2016 Ehdotuksen mukaan

08.05.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimisto 2.5.2017

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Hernesaaren asuntorakentamisen kerrosalatavoite on noin 285 000 k-
m2, joka vastaa noin 6 900 asukasta. Työpaikka- ja palvelukerrosalata-
voite on noin 150 000 k-m2, joka vastaa noin 3 000 työpaikkaa.

Hernesaaren alueella on loistava sijainti ja paljon potentiaalia asuntora-
kentamiselle. Kaava-alueen keski- ja pohjoisosaan Laivakadun itäpuo-
lelle sijoittuvat tontit soveltunevat säänneltyyn ja välimuodon asuntotuo-
tantoon.

Vaativat maaperäolot muodostavat hankkeille korkeat kustannukset. 
Tämän lisäksi kustannuksia voi muodostua maanalaisesta, mahdolli-
sesti kaksikerroksisesta pysäköinnistä sekä liikenne- ja laivamelusta. 
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Jo lähtökohtaisesti korkea kustannustaso asettaa kohtuuhintaisen 
asuntotuotannon toteuttamiselle isoja haasteita. Jatkosuunnittelussa 
hankkeiden taloudellisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta 
kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteuttamiskelpoisuus ei vaarannu.

Jatkosuunnittelussa katujen ja puistoyhteyksien mitoitukseen tulee kiin-
nittää huomiota siten, että pelastusautojen toiminta onnistuu. Lisäksi 
huomioitava, että raitiovaunukiskot, ajolangat, puuistutukset tai kivetyk-
set eivät muodostu esteeksi pelastustöille Laivakadulla.

Osayleiskaava-alueelle, erityisesti sen länsiosaan kokoojakadun var-
ressa aiheutuu voimakasta melua katuliikenteen lisäksi satamatoimin-
nasta (risteilylaivat). Haasteena jatkosuunnittelussa on asuntojen 
avautuminen sekä parveke- ja terassiratkaisut Laivakadun suuntaan, 
joiden toteutusmahdollisuuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Jätehuolto on suunniteltu järjestettävän imukeräysjärjestelmällä, joka 
osaltaan tuo hankkeisiin lisäkustannuksia. Alueelle on suunniteltu kym-
menen uutta jakelumuuntamoa kiinteistöjen yhteyteen rakennettavaksi. 
Muuntamoiden sijoittaminen asuinrakennuksiin ei ole toivottavaa. Se 
vaikuttaa suunnitteluun ja tuottaa normaalista asuntorakentamisesta 
poikkeavia ratkaisuja hankkeisiin. Muuntamoille tulisi miettiä vaihto-
ehtoisia sijoituspaikkoja.

ATT pyytää huomioimaan Hernesaaren kaavan valmistelussa kohtuu-
hintaisen asuntotuotannon toteuttamisedellytykset ja huomioimaan 
kaavan jatkovalmistelussa erityisesti, että hankkeiden kustannuksia li-
sääviä seikkoja pyritään välttämään. Säännellyssä, kaupungin omassa 
asuntotuotannossa hyöty hankkeiden taloudellisuudesta siirtyy asukka-
ille ja hankkeiden toteutuskelpoisuudella myös kaupunginosien moni-
puolinen hallintamuotojakauma voidaan turvata.

Lisätiedot
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi
Jussi Hyvärilä, rakennuttaja-arkkitehti, puhelin: 040 334 5978

jussi.hyvarila(a)att.hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 25.04.2017 § 34

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Lausunto

Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa Hernesaaren osayleiskaa-
vaehdotuksesta seuraavan lausunnon:
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Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen 
aluetta. Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on pääosin työpaikka-, teol-
lisuus-, toimisto- ja satamatoimintojen aluetta. Asuminen ei ole yleis-
kaavan mukainen toiminto, minkä vuoksi osayleiskaava on laadittu. 
Osayleiskaava on oikeusvaikutteinen ja tulee korvaamaan alueellaan 
voimassa olevan yleiskaava 2002:en.

Osayleiskaavaehdotus on uudestaan lausunnolla, koska kaupunginhal-
litus päätti 19.6.2013 palauttaa osayleiskaavan valmisteltavaksi siten, 
että mm. asuntorakentamisen ja risteilijälaivasataman tilatarpeet toteu-
tetaan ensisijaisesta olemassa olevan Hernesaaren puitteissa. Myös 
helikopterikentästä on luovuttu.

Merellisen maiseman ja näkymien osalta muutos nykyiseen verrattuna 
on huomattava, kun Hernesaari muuttuu teollisuus- ja varastohallien 
alueesta asuinalue- ja virkistysaluepainotteiseksi. Tasaisella kentällä si-
jaitsevien, lähinnä telakan käytössä olleiden suurikokoisten hallien tilal-
le tulee asuinrakentamista, rantapuisto ja venesatama. Risteilijöille va-
rattu laiturialue jatkaa alueen käyttöä risteilijäsatamana.

Edellisestä vaiheesta poiketen osayleiskaava-alueella on vain yksi sr-
merkinnällä suojeltava rakennus, Fordin tehdasrakennus, jonka suun-
nitteli vuosina 1943–45 arkkitehti Gunnar Nordström. Kookas kalkkihi-
ekkatiilinen rakennus on edustava esimerkki aikakauden teollisuusark-
kitehtuurista. Aiemmassa osayleiskaavavaiheessa myös valtion viljava-
raston käyttöön suunniteltu rakennuskokonaisuus oli merkitty sr-mer-
kinnällä. Sen ovat suunnitelleet vuonna 1953 arkkitehdit Aili ja Niilo 
Pulkka. Rakennuksen korkea siilo-osa on kaupunkikuvallisesti merkit-
tävä. Kaupunginmuseon johtokunta pitää erittäin valitettavana, ettei vil-
javarastorakennus siiloinen ole nyt esillä olevassa osayleiskaavaehdo-
tuksessa huomioitu suojeltavana rakennuksena, vaikka sen kulttuuri-
historialliset ja rakennustaiteelliset sekä maisemalliset arvot on todettu 
ja tunnistettu. Johtokunta korostaa, että asemakaavoja laadittaessa on 
otettava huomioon rakennusten kulttuurihistoriallinen arvo Hernesaaren 
teollisesta historiasta kertovina ja arkkitehtonisesti arvokkaina raken-
nuksina, toiminnaltaan alueen luonnetta rikastavana osana sekä mai-
semallisina maamerkkeinä.

Kaupunginmuseon johtokunta puoltaa osayleiskaavaehdotusta muilta 
osin, mutta vetoaa valtion viljavaraston säilyttämisen turvaamisen puo-
lesta, ja siihen että rakennuksen alkuperäinen käyttötarkoitus olisi mah-
dollista säilyttää.

24.04.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
museonjohtaja
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Tiina Merisalo

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

sari.saresto(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 04.04.2017 § 112

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Hernesaaren tarkistettu osayleiskaavaehdotus antaa hyvän lähtökoh-
dan kaupunkirakennetta tiivistävän, joukkoliikenteeseen tukeutuvan ja 
energiatehokkaan kaupunginosan jatkosuunnittelulle. Kantakaupunkisi-
jainti, raitiotieyhteys sekä hyvät kävely- ja pyöräily-yhteydet mahdol-
listavat vähäpäästöisen liikkumisen kehittämisen. Hernesaaren itäreu-
nalle suunniteltu rantapuisto täydentää hyvin Kaivopuistosta alkavaa 
kantakaupungin etelärannan puistoketjua ja jalankulkuympäristöä. 

Erityisiä haasteita jatkosuunnittelulle tuovat ihmisten terveyteen ja vi-
ihtyisyyteen liittyvät tekijät kuten laivaliikenteen ja raskaan liikenteen ai-
heuttama melu, liikenteen ja laivojen päästöt ja maaperän pilaantunei-
suus. Osayleiskaavaehdotus kuitenkin mahdollistaa jatkosuunnittelun 
siten, että terveellinen asuinympäristö voidaan saavuttaa.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen

Osayleiskaavaehdotukseen sisältyvät kaavamääräykset koskien ener-
giatehokkaita ja ympäristöystävällisiä menetelmiä, rakenteita ja materi-
aaleja ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöä sekä hulevesien viivyttä-
mistä ja hyödyntämistä ovat ympäristölautakunnan mielestä tarpeellisia 
ja ne ohjaavat asemakaavoitusta ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen 
sopeutumisen osalta. Kaikkien uusien rakentamisalueiden tulee mah-
dollistaa kaupunkirakenteen hiilineutraalisuus, jotta koko kaupunkia ko-
skeva tavoite, hiilineutraali Helsinki, voidaan saavuttaa viimeistään 
2050. 

Tiiviin rakentamisen vastapainoksi tulee asemakaavoituksessa kiinnit-
tää erityistä huomiota myös korttelialueiden vehreyteen ja viihtyisyy-
teen. Esimerkiksi hulevesien luonnonmukainen viivyttäminen, vet-
täläpäisevät pinnat, viherkatot, puut ja muu viherrakentaminen lisäävät 
viihtyisyyttä ja terveellisyyttä. Viherkertoimen käyttöä on syytä harkita. 

Ympäristölautakunta korostaa edelleen tarvetta laatia aluetason energi-
ataseselvitys. Asemakaavavaiheessa energiataseselvityksen tulosten 
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pohjalta voidaan määritellä yksityiskohtaiset keinot, joilla rakentamis-
vaiheessa mahdollistetaan hiilineutraalisuustavoitteen saavuttaminen.

Melu

Kaava-alueelle aiheutuu paikoin voimakastakin melua katuliikenteestä 
sekä laivoista ja mahdollisesti pohjoisosiin myös lämpövoimalasta. 
Osayleiskaavaehdotuksessa onkin aiheellisesti määräys, jonka mu-
kaan jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota riittävään 
meluntorjuntaan. 

Haasteena jatkosuunnittelussa on etenkin yöaikainen laivamelu ker-
rostalovaltaisen asuinalueen länsiosissa. Jatkossakin tulee ottaa huo-
mioon sataman ympäristöluvan mukaiset lupaehdot sekä satamatoi-
mintojen kasvusuunnitelmat. Kaavoituksen rooli meluhaittojen ehkäise-
misessä on erittäin merkittävä tilanteessa, jossa asuminen tuodaan toi-
mivan sataman lähiympäristöön. Jälkikäteen haittojen torjunta on erittä-
in haastavaa, muutoin kuin toiminnanharjoittajan toimintaedellytyksiä 
rajaamalla. 

Kesäisin risteilysataman toiminta lisää merkittävästi liikennettä. Risteily-
alusten bussiliikenne kuten raskas lumenkuljetusliikennekin yhtyy sata-
ma-alueelta Munkkisaaren laiturilta Laivakadulle Hernesaaren pohjoi-
sosassa, jossa raskaan liikenteen aiheuttamien meluhaittojen torjun-
taan tulee asemakaavavaiheessa kiinnittää erityistä huomiota. 

Raitiolinjan kääntöpaikka on meluntorjunnallisesti haastava. Kaarteissa 
syntyy häiritsevää melua, jota ei voida ottaa huomioon laskennallisissa 
meluselvityksissä. Se on kuitenkin syytä ottaa huomioon asemakaava-
vaiheen meluntorjunnan mitoituksessa kuten myös raitioliikenteen ai-
heuttamat enimmäisäänitasot. Raitioliikenne saattaa aiheuttaa asuinra-
kennuksiin runkoääntä tai tärinää, mikä on myös syytä erikseen tar-
kastella jatkosuunnittelussa.

Ilmanlaatu

Liikenteestä, laivoista ja Munkkisaaren lämpövoimalasta aiheutuu il-
manlaatua heikentäviä päästöjä. Pitoisuuksien ei kuitenkaan arvioida 
ylittävän ohje- tai raja-arvoja siten, että ne rajoittaisivat alueen jatkosu-
unnittelua. Päästövaikutuksia on mahdollista vähentää esimerkiksi talo-
jen ilmanottoaukkojen sijoittamisella.

Telakka

Arctech Helsinki Shipyard Oy:n telakan ympäristöselvitysten ajantasai-
suus kannattaa tarkastaa asemakaavoitusvaiheessa. Esimerkiksi vuon-
na 2016 telakan VOC-päästöt olivat lähes 40 tonnia.
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Lumen vastaanottoalue

Tarkistetussa osayleiskaavaehdotuksessa venesataman eteläpuolelle 
on merkitty 0,9 hehtaarin suuruinen lumen vastaanottoalue. Tilavarauk-
sen todetaan olevan riittävä lumien käsittelylle roskaantumisen vä-
hentämiseksi. 

Helsingin kaupunki on viime vuosina tehnyt ja tekee parhaillaan selvi-
tyksiä lumen vastaanoton ja käsittelyn vaihtoehdoista sekä mahdolli-
sista paikoista, joissa voisi käsitellä tai varastoida lunta. Ympäristölaut-
akunnan mielestä kaupungin tulee pyrkiä luopumaan lumen suorasta 
merikaadosta mahdollisimman pian, kun vaihtoehtoiset ratkaisut on 
saatu tehtyä. Muun muassa Itämerihaasteen kautta Helsinki on sitoutu-
nut selvittämään keinoja lumen suorasta merikaadosta aiheutuvan ros-
kaantumisen vähentämiseksi ja vaihtoehtoisia menetelmiä lumen suo-
ralle merikaadolle. 

Lumen vastaanottoalueen mahdollistaminen Hernesaareen on kanna-
tettavaa, mikäli mereen ei johdeta puhdistamatonta sulamisvettä, eikä 
toiminnasta ja siihen välittömästi liittyvästä kuljetusliikenteestä aiheudu 
kohtuutonta meluhaittaa asukkaille. Hernesaaren lumen vastaanottoa-
sema on tällä hetkellä koko kantakaupungin ainoa, minkä vuoksi yöai-
kaisten lumikuljetusten määrä on todella merkittävä ja lumenkuljetuk-
sen aiheuttamat meluhaitat kuormittavat nykyisiä asukkaita kuljetusrei-
tin varrella. Normaalitalven kiireisenä päivänä (laskettu 26.1.2016), 
vastaanottopaikalle tuodaan 1 200 kuormaa vuorokaudessa, eli 2 400 
edestakaista ajoa. Liikenne jakautuu siten, että 53 % kuormista tuo-
daan päiväaikaan klo 7–22 ja 47 % yöaikaan klo 22–7.

Nykyisen kaltainen koko kantakaupunkia palveleva lumen vastaanotto-
toiminta voi aiheuttaa kohtuutonta haittaa asukkaille. Erityisesti yöaika-
isten meluhaittojen torjumiseksi lumen käsittelyalueita tulisi olla kan-
takaupunginkin alueella monia, jotta kuljetusten haitat eivät kohtuutto-
masti kuormittaisi samoja asukkaita kuljetusreittien varrella. Kantakau-
pungin alueelle tulisi osoittaa sellainen lumenkäsittelyn ja kuljetusten 
kokonaisuus, jossa meluhaitat yölläkään eivät olisi kohtuuttomia ja jos-
sa myös vesiensuojelulliset tavoitteet voidaan saavuttaa.

Kaavaselostuksen mukaan lumen vastaanottopaikan toiminnan vaik-
utusten arvioidaan olevan asumisen kannalta vähäiset ja samalla tode-
taan, että meluvaikutuksia tutkitaan tarkemmin asemakaavoitusvaihe-
essa. Arviointiin tulee sisältyä myös lumen vastaanottopaikkaan liitty-
vän liikenteen haittojen vaikutusten arviointi.

15.03.2016 Ehdotuksen mukaan

08.05.2012 Ehdotuksen mukaan
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17.04.2012 Pöydälle

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

anu.haahla(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 § 83

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Ksv 0836_1, karttaruudut 671495, 670495, 671496 ja 670496

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 asettaa 19.1.2016 päivätyn ja 14.2.2017 muutetun Hernesaaren 
osayleiskaavaehdotuksen nro 12385 julkisesti uudelleen nähtäville 
30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 §:n mukaisesti. 
Hernesaaren osayleiskaava koskee 20. kaupunginosaa (Länsisata-
ma) ja 53. kaupunginosaa (Ulkosaaret).

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti 
esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla 
kohdassa Päätöksenteko.

www.hel.fi/ksv

  

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot.

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

Lisäksi lautakunta päätti

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

http://www.hel.fi/ksv
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31.01.2017 Pöydälle

26.01.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

19.01.2016 Pöydälle

05.02.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

29.01.2013 Pöydälle

02.10.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

18.09.2012 Pöydälle

28.02.2012 Ehdotuksen mukaan

14.02.2012 Pöydälle

07.02.2012 Pöydälle

Esittelijä
vs. asemakaavapäällikkö
Pia Sjöroos

Lisätiedot
Matti Kaijansinkko, projektipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi
Jari Huhtaniemi, arkkitehti, puhelin: 310 37197

jari.huhtaniemi(a)hel.fi
Sanna Ranki, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37146

sanna.ranki(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 37403

juha-pekka.turunen(a)hel.fi

Opetusvirasto Opetustoimen johtaja 19.10.2016

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Hernesaaren osayleiskaava-alue sijaitsee Helsingin kantakaupungin 
eteläisellä ranta-alueella Eiran ja Ullanlinnan länsipuolella. Alue ra-
jautuu pohjoisessa Matalasalmenkujaan sekä Laivakatuun ja muilta 
osin mereen. Hernesaari on ollut vuosikymmeniä telakka- ja sata-
makäytössä, toiminta jatkunee aina vuoteen 2017 asti. Alueen länsiran-
nalla sijaitsee kaksi risteilyalusten laituripaikkaa. Eteläosassa sijaitse-
vat helikopterikenttä, lumenkaatopaikka ja veneiden huoltotoimintaa se-
kä väliaikainen maanläjitysalue.  Alueen nykyiset meluhaitat syntyvät 
ajoneuvoliikenteestä sekä satama- ja helikopteritoiminnasta. Satamato-
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iminta on vilkkainta Jätkäsaaren matkustajasataman puolella. Herne-
saaren eteläkärjessä sijaitsevan helikopterilentopaikan toiminnan mer-
kittävin melu aiheutuu Tallinnaan suuntautuvasta reittiliikenteestä. Melu 
on voimakkainta helikopterien nousu- ja laskeutumisvaiheissa. Yöai-
kaan kenttää voidaan käyttää ainoastaan hätä- ja pelastuslentoihin. 
Jätkäsaaren matkustajasataman ja Hernesaaren risteilylaiturien 
aluksista aiheutuu myös ilma- ja hajupäästöjä alueelle. Alueen pohjois-
puolelle Hietalahteen jää telakkatoimintaa. Hernesaareen on suunnitel-
tu raitiotieyhteys keskustaan. Yhteyden myötä Hernesaaren asema 
kaupunkirakenteessa muuttuu keskeisemmäksi. Hernesaareen tulee 
sijoittumaan asumista, työpaikkoja sekä vapaa-aikaan ja matkailuun liit-
tyviä toimintoja. 

Asuinrakennusten kerrosluku on keskimäärin Helsingin kantakaupungil-
le tyypillinen 6–7 kerrosta. Korttelirakenne on tiivis ja kaupunkimainen 
ja rakennukset rajaavat katutilaa. Rakennettua puistoa tulee yhteensä 
noin 6,4 ha, eli noin 12,4 m2 asukasta kohden. Asuinkylien välissä si-
jaitsevat kolme pienimittakaavaista puistoaluetta ovat varsinaista ranta-
puistoa suojaisempia. Niille voidaan sijoittaa oleskelupaikkoja, leikki-
paikkoja ja pieniä pelikenttiä. Asuntorakentamisen kerrosalatavoite on 
noin 210 000 k-m2, joka vastaa noin 5 100 asukasta. Suurimman haas-
teen alueen suunnittelulle asuinkäyttöön aiheuttaa laivaliikenteen ja he-
likopteritoiminnan edellyttämät meluntorjuntatoimet. Asuinkylien länsi-
reuna rakennetaan mahdollisimman umpinaisena. Rakennusten päädyt 
voidaan suunnata kohti satama aluetta, jolloin kortteleiden parvekkeet, 
terassit ja piha-alueet avataan itään kohti merinäkymiä. Asemakaavoi-
tuksessa joudutaan lisäksi kiinnittämään huomiota rakenteiden äänene-
ristävyyteen.

Hernesaari kuuluu eteläisen suurpiirin yhteiseen Kampinmalmin, Ullan-
linnan, Vironniemen ja Suomenlinnan tarkastelualueeseen. Opetusvi-
rastossa on nähty tarkoituksenmukaiseksi varata Hernesaaresta tilaa 
luokkien 1-2 opetusta varten n. 100 lapselle päiväkodin yhteyteen. Lap-
set ovat kuitenkin tavanomaista alttiimpia ilman epäpuhtaus- ja melu-
haitoille ja tästä johtuen on toivottu että PY-kortteleiden sijoitusta tutkit-
taisiin, jotta lasten käytössä olevat tilat ja liikuntakentät voitaisiin sijoit-
taa suojaisiin paikkoihin, joissa ilmanlaatu- ja melutilanne on mahdolli-
simman hyvä. Opetusvirasto on aikaisemmin todennut että alueelta pu-
uttuu 283–604 lähikoulupaikkaa tarkasteluajankohtana 2012–2021 ja 
että alueen suunnitellun asukasmäärän mukaan karkeasti arvioiden 
alue tuottaisi n. 600 laskennallista peruskouluikäistä oppilasta.

Uusien ennusteiden oppilasmäärät näyttävät että kasvuvauhti on aikai-
sempaa ennustetta nopeampaa ja koulutilojen tarve näyttäytyy näiden 
lukujen valossa suuremmalta kun mitä on ollut nähtävissä. Eteläiseen 
suurpiirin alueelle tullaan tarvitsemaan sekä ruotsinkielisille että suo-
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menkielisille koulut lähitulevaisuudessa.  Mitoitusta on syytä tarkastella 
uudelleen suunnittelun edetessä, mutta jo nyt voidaan olettaa että va-
raus suomenkieliselle alkuopetuskoululle tulee jäämään liian pieneksi, 
tarve on koululle joka sisältää 1-6 luokat. Koululle pitää myös varata ri-
ittävästi tilaa koulupihaa varten.

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 14.04.2016 § 53

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon 20. kaupunginosaa 
(Länsisatama) ja 53. kaupunginosaa (Ulkosaaret) koskevasta Herne-
saaren osayleiskaavaehdotuksesta nro 12385:

Lautakunta pitää hyvinä ehdotukseen liittyviä hahmotelmia vesiurheilu-
keskuksesta ja uudesta venesatamasta (W/LV) sekä veneilyyn liitty-
vistä kaupallisista tiloista (P/TY). Venesatama-alue mahdollistaa muun 
muassa noin 770 uutta venepaikkaa (sisältäen vierasvenesataman pai-
kat), laituripaikkoja vesibussiliikenteelle sekä vesiurheilukeskuksen. 
Merellisen Helsingin kehittämistä varten kyseiset toiminnot ovat tärkei-
tä. Toiminnot täydentävät Helsingin virkistyspalveluja, matkailupalveluja 
ja merellisiä liikuntapalveluja sekä niiden muodostamaa palveluverk-
koa. 

Koivusaarta rakennettaessa alueelta häviää suuri osa siellä olevista ve-
neiden talvisäilytyspaikoista sekä kerhorakennus. Näille korvaavat alu-
eet ja tilat on suunniteltu Hernesaareen. Hernesaaren osayleiskaa-
vaehdotukseen nykyisessä laajuudessaan merkityt merelliset palvelut 
mahdollistavat, että muilta alueilta häviäville talvisäilytyspaikoille ja seu-
rojen kerhotiloille saadaan korvaavat paikat ja tilat. Helsingin jatkuva 
kasvu luo yhä lisääntyvää kysyntää merellisille palveluille. Liikuntalaut-
akunta pitää tärkeänä, että osayleiskaavaehdotuksen merelliset toimin-
not säilytetään siinä laajuudessa, kun ne ehdotuksessa on merkitty.  

Asuntorakentamisen itäpuolelle, merenrantaan, on osoitettu noin kuu-
den hehtaarin puisto, joka koostuu puistokaistaleesta ja kolmesta kort-
teleiden välisestä taskupuistosta. Taskupuistoihin on suunniteltu leikki- 
ja lähiliikunta-alueita. Taskupuistojen pieni koko hankaloittaa monipuo-
listen ja korkealaatuisten lähiliikunta-alueiden toteuttamista. Suurem-
mat puistokokonaisuudet olisivat tästä näkökulmasta tarkoituksenmu-
kaisempia, sillä ne helpottaisivat tasokkaiden lähiliikunta-alueiden to-
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teuttamista. Puistoon suunniteltua esteetöntä jalankulun ja pyöräilyn 
virkistysreittiä liikuntalautakunta pitää hyvänä.

Liikuntavirasto on tähän asti ollut mukana osayleiskaavaehdotuksen 
suunnittelussa ja tämä suunnitteluyhteistyö on toiminut hyvin. Liikun-
talautakunnan mielestä tämän yhteistyön tulisi edelleen jatkua ja li-
ikuntaviraston tulisi olla mukana muun muassa venesatama-alueen ja 
vesibussiliikenteen jatkosuunnittelussa. 

24.04.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
osastopäällikkö
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Martina Jerima, suunnittelija, puhelin: 310 87967

martina.jerima(a)hel.fi
Matti Kuusela, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Ari Maunula, vs. Osastopäällikkö, puhelin: 310 87809

ari.maunula(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 12.2.2016

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 5.2.2016

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Hernesaaren osayleiskaavaehdotuksesta. Kaupunginmuseo on päät-
tänyt antaa seuraavan lausunnon. 

Osayleiskaavan tavoitteena on liittää Hernesaari rakenteellisesti ja kau-
punkikuvallisesti osaksi kantakaupunkia. Rantapuisto, risteilijäsatama, 
veneily ja vesiurheilu tekevät uudesta asuinalueesta monipuolisen ja ki-
innostavan kaupunginosan. Merellisen maiseman ja näkymien osalta 
muutos nykyiseen verrattuna on huomattava.

Asemakaavavaiheessa on otettava huomioon Fordin tehdasrakennuk-
sen ja valtion viljavaraston rakennusten suojeluarvo. Ne kertovat Her-
nesaaren teollisesta historiasta ja ne ovat arkkitehtonisesti, kaupun-
kikuvallisesti ja maisemallisesti arvokkaita rakennuksia. Toiminnallaan 
ne edelleenkin rikastuttavat alueensa luonnetta.

Aiemmasta ehdotusvaiheesta poiketen ainoastaan Fordin tehdasraken-
nus on merkitty osayleiskaavaehdotuksessa suojeltavaksi sr-merkin-



Helsingfors stad Protokoll 1/2018 258 (361)
Stadsfullmäktige

Ärende/11
17.01.2018

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

nällä. Kaupunginmuseo pitää puutteena, ettei valtion viljavaraston ra-
kennuskokonaisuuden kulttuurihistoriallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja 
ole osayleiskaavassa otettu huomioon. Kaupunginmuseo esittää, että 
myös viljavarastorakennus merkitään kaavakarttaan suojeltavaksi ra-
kennukseksi.

13.12.2011 Lausunto annettu

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

sari.saresto(a)hel.fi

Helsingin Energia -liikelaitos 24.5.2012

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Helsingin Energian lausunto liitteessä 1.

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

jouni.kivirinne(a)helen.fi

Opetuslautakunta 15.05.2012 § 74

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Her-
nesaaren osayleiskaavaehdotuksesta seuraavan lausunnon.

Hernesaaren suurimpia suunnitteluun liittyviä haasteita ovat katu-, lai-
va- ja helikopteriliikenteeseen liittyvät melutekijät sekä Länsisataman 
matkustajaliikenteeseen liittyvät ilma- ja hajupäästöt. Julkisten palvelu-
jen ja hallinnon PY-kortteleiden sijoitusta tulee vielä tutkia, jotta lasten 
käyttöön tulevat koulutilat ja liikuntapaikat sijoittuisivat ilmanlaatu- ja 
melutilanteen kannalta mahdollisimman suotuisiin paikkoihin. 

Osayleiskaavan tulee mahdollistaa koulun mitoituksen tarkistaminen 
alueen rakentumisen edetessä ottaen huomioon lähialueiden oppilas-
kehitys. Lasten ja nuorten toimintatilojen oikea sijoittaminen ja mitoitta-
minen edellyttää yhteistyötä kaavoittajan ja palveluhallintokuntien 
välillä.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila
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Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 15.05.2012 § 88

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausun-
non:

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta toteaa, ettei sillä ole omalta osaltaan hu-
omautettavaa Hernesaaren osayleiskaavaehdotuksesta, joka rakentaa 
merellistä Helsinkiä. 

Kaavan toteuttamisen lähtökohdiksi kulttuuri- ja kirjastolautakunta tote-
aa, että Hernesaaren alueelle on jo nyt hakeutunut runsaasti ns. luovi-
en alojen yritystoimintaa. Tämän toimintaedellytysten turvaaminen alu-
eella on tärkeää ja vahvistaa alueen elinvoimaisuutta jatkossakin 

Koko vapautuvaa telakka-aluetta tulisikin tarkastella kokonaisuutena si-
ten, että siellä varataan eri vaiheissa mahdollisuuksia luovien alojen  ja 
myös suosittujen Pop up –yritysten  käyttöön. Tähän liittyen tilojen väli-
aikaiskäyttöä alueella tulisi systemaattisesti kehittää.  

Kaava-alueen ulkopuolella kokonaisuuteen liittyy mm. Konepaja, joka 
ollaan kunnostamassa Elävän musiikin yhdistyksen Elmu Ry:n 
käyttöön. Rantapuistoon syntyvät luovat toiminnot tukevat alueen kiin-
nostavuutta myös matkailun näkökulmasta. 

Kaupunginvaltuuston 14.12.2011 hyväksymässä Helsingin kaupungin 
kulttuuristrategiassa (luvussa ympäristö ja kaupunkirakenne) todetaan, 
että kaupunki varmistaa uusien alueiden suunnittelussa ja vanhoja, tyh-
jentyviä tiloja korjattaessa myös kulttuurin käyttömahdollisuudet. Tällai-
sissa hankkeissa lähtökohtana on, että ulkopuoliset tahot ovat päätoi-
mijoina. Hyviä kansainvälisiä esimerkkejä tällaisista löytyy esimerkiksi 
Creative Metropoles Eu-hankkeen julkaisusta How to support Creative 
industries.  

Kaupunkisuunnitteluvirasto tilasi Hernesaaren kaavavalmisteluun liitty-
en Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy:ltä Fordin taloa koskevan 
rakennushistoriaselvityksen (18.4.2011). Fordin talon katsotaan muod-
ostavan erittäin mielenkiintoisen ja muutoksista huolimatta hyvin säily-
neen, arvokkaan arkkitehtonisen kokonaisuuden, jonka kerroksisella 
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historialla on erityistä merkitystä tulevaisuuden uuden kaupunginosan 
siteenä Hernesaaren teolliseen menneisyyteen.  

Erillisessä ideasuunnitelmassa Talli (arkkitehti Pia Ilonen ja Karoliina 
Hoppu 20.12.2011) tutki suojeltavan rakennuksen käyttömahdollisu-
uksia erilaiseen kulttuurikäyttöön (mm. tanssi, elokuva, kuvataide). Tilo-
ja vuokrattaisiin vaiheittain taiteilijoille ja taidealan yrittäjille Kaapeliteh-
taan mallin mukaisesti. Kulttuurikeskuksella sekä rakennusta vuokraa-
valla kiinteistösijoitusyhtiöllä (Ovenia Oy) on ollut ohjausryhmässä edu-
stus. 

Suunnitelman lähtökohtana on pidetty Fordin talon toimintojen ja synty-
vän vetovoimaisen kulttuurikeskuksen liittämistä merellisen alueen uu-
teen konseptiin, jossa risteilymatkustajien ulottuville luodaan uusi mat-
kustajaterminaali, hotelli- ja kongressikeskus, liiketilaa ja kulttuurisesti 
kiinnostava ympäristö. Vastaavia toteutettuja malleja on mainittu mm. 
Amsterdamista (risteilyterminaali, musiikkitalo, hotelli). Hernesaaren 
alue on myös ollut osana yhdeksän kaupungin satama-aluiden uusio-
käyttöä tutkivaa Urbact II -hanketta CTUR. 

Rakennusten uusiokäyttöön liittyvistä esimerkeistä Helsingissä ideasu-
unnitelmassa mainitaan Kaapelitehdas, siihen hallinnollisesti liitetty Su-
vilahti sekä Tennispalatsi, Lasipalatsi ja Korjaamo. Nämä ovat nykyisin 
kaupungin omistuksessa, mutta toimivat kiinteistöyhtiöinä tai kokonaan 
kulttuurialan yrittäjille vuokrattuina. 

Fordin talon huoneistoala on n. 12 500 m2, josta on jo vuokrattu tiloja 
tapahtumatoimistolle ja mm. tanssin harjoituskäyttöön. Fordin talolle on 
kaavassa mahdollistettu myös laajennusosa. Ideasuunnitelman mu-
kaan eri käyttötarkoituksiin tarvittavia muutoksia voidaan toteuttaa aste-
ittain monivaiheisessa prosessissa, johon selvityksellä pyritään luo-
maan puitteet. Pienin muutoksin kulttuuritoimijoita voitaisiin nykyistä 
enemmänkin sijoittaa jo nyt. 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta katsoo, että kaupunkisuunnitteluviraston 
ja Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy:n esitykset luovat hyvän 
pohjan Hernesaaren kaava-alueen, telakka-alueen ja Fordin talon jat-
kokehittelylle.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Veikko Kunnas

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

paiju.tyrvainen(a)hel.fi
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Helsingin Satama -liikelaitos 15.5.2012

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Kaupunkisuunnitteluviraston valmistelussa olevasta otsikossa mainitus-
ta osayleiskaavaehdotuksesta Helsingin Satama toteaa mielipiteenään 
seuraavaa:  

Osayleiskaavaehdotuksessa esitetään asumisen, työpaikkojen sekä 
vapaa-aikaan ja matkailuun liittyvien palveluiden sijoittamisen Herne-
saareen. Risteilylaivoille on osoitettu kahden nykyisen laituripaikan li-
säksi yksi uusi laituripaikka. Helikopterikentälle on osoitettu uudelle 
täyttömaalle pysyvä sijainti. Lisäksi alueelle on sijoitettu kaksi venesa-
tamaa: purjevenesatama ja vesiurheilukeskus.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut 
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on pääosin työpaikka-, teolli-
suus-, toimisto- ja satamatoimintojen aluetta. Aluetta kehitetään tuotan-
non ja varastoinnin, palvelujen, toimitilojen sekä sataman käyttöön. Li-
säksi alueelle saa rakentaa tiloja julkisten palvelujen, yhdyskuntatekni-
sen huollon, virkistyksen ja liikenteen käyttöön. Alueen eteläkärkeen on 
varattu hallinnon ja julkisten palvelujen alue. Aluetta kehitetään hallin-
non, julkisten palvelujen, korkeakoulutuksen ja ympäristöhaittoja ai-
heuttamattomien toimitilojen, asumisen ja virkistyksen sekä alueelle 
tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen käyttöön. Alueen 
kaakon ja lounaan puoleisille rannoille on osoitettu puistoalueet. Kaa-
kon puoleinen rantapuisto on osa Helsinki-puistoa. Keskustan kulttuuri-
puistoa ja alueellisia kaupunkipuistoja kehitetään monipuolisina toimin-
ta-, kohtaamis-, kulttuuri- ja luontoympäristöinä. Alueelle saa rakentaa 
tarpeellisia yhdyskuntateknisen huollon tiloja ja liikenneväyliä. 

Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 
8.12.2010, tullut kaava-alueella voimaan 10.6.2011) alueen kaakkoi-
sosassa on merkintä nykyiset rakennetut maanalaiset tilat.

Alueella ovat voimassa asemakaavat n:o 10800 / 14.11.2001(Kvsto), 
10683 / 24.3.1999 (Kvsto), 6154 / 21.4.1970 (Sis.as.min.), 8775/ 
23.12.1983 (Sis.as.min,), 4940 / 26.5.1961 (Sis.as.min.), 8761 / 
16.3.1984 (Ympäristömin.) ja 8418 / 9.2.1982 (Sis.as.min.). Kaavojen 
mukaan alue määritetty pääosin teollisuus- ja varastorakennusten kort-
telialueiksi, satama-, rautatie- ja katualueiksi ja puistoalueiksi.

Osayleiskaavaa laadittaessa tulee varmistaa, että suunnittelualueen 
maankäyttö ei ole ristiriidassa satamatoiminnan vaatimusten kanssa. 
Erityisesti on selvitettävä asumisen edellytykset ja viihtyvyystekijät läh-
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tien siitä, että asumisen välittömässä läheisyydessä on vilkas laivalii-
kenne ja laituritoimintoja. Sataman läheisyyteen sijoittuvissa asuinkort-
teleissa on rakenteellisin ratkaisuin huomioitava laivaliikenteen asetta-
mat rajoitukset äänieristykseen ja kortteleiden ilmanlaatuun.  

Helsingissä käy vuosittain touko – lokakuun välisen aikana keskimäärin 
250 kansainvälistä risteilyalusta. Risteilymatkustajien määrä ja alusten 
koko kasvavat jatkuvasti. Vuonna 2011 Hernesaaressa vieraili noin 300 
000 risteilyvierasta. Kaikki Helsinkiin saapuvat yli 214 metriä pitkät ris-
teilyalukset ohjataan Hernesaaren risteilylaituriin, johon tällä hetkellä 
mahtuu yhtä aikaa kaksi 300 metriä pitkää alusta. Suurimmissa aluksis-
sa on 2 000 - 3 000 matkustajaa.

Risteilyvieraat tekevät useimmiten ohjatun päiväkierroksen tilausbus-
seilla, joita voi olla jopa 60 laivaa kohden. Risteilymatkustajia palveleva 
turvatoimialue (ISPS-alue) on aidattu ja sen tämän hetkinen pinta-ala 
on noin 2,1 hehtaaria. Alueella on matkamuistomyymälöitä ja muuta pi-
enimuotoista palvelutoimintaa. Risteilyalukset ovat toistaiseksi tehneet 
päivävierailuja, eivätkä ne ole yöpyneet Hernesaaressa.

Nyt lausunnoilla olevassa osayleiskaavaehdotuksessa satama-alueelle 
osoitetaan lisää laituritilaa, jolla pyritään mahdollistamaan kolmen riste-
ilyaluksen vierailu Hernesaaressa samanaikaisesti. Nykyiset laiturialue-
et ovat kiinteästi aidattua Sataman turvatoimialuetta (ISPS-alue), ja ka-
ikki satamaan ja laivoihin liittyvä toiminta tapahtuu suljetun alueen sisä-
puolella. Laiturialueen mitoituksessa onkin huomioitava laivaliikenteen 
kannalta merkittävät toiminnot eli laivojen kiinnittäminen laituriin sekä 
laivojen huollon ja risteilymatkustajia noutavien tilausbussien vaatima 
tilantarve. Terminaalirakennuksen suunnittelussa on huomioitava sata-
matoiminnan luonne ja turvattava näiden tilojen käyttö Sataman tarpei-
siin erityisesti matkustajien vaihtoon liittyvissä aluskäynneissä (esim. 
tulli - ja rajamuodollisuudet). Uuden risteilylaiturin toiminnallisen levey-
den tulee olla noin 60m.

LS -merkintää (Risteilyliikenteen satama-alue. Alue varataan liikenteen 
hoidon kannalta tarpeellisia tiloja varten. Aluetta voidaan käyttää venei-
den talvisäilytykseen satamatoiminnan sen mahdollistaessa.) tulisi täs-
mentää muiden määräysten lisäksi siten, että alue on ensisijaisesti ris-
teilyalusten käytössä. Tämä siksi, että ajoittain voi olla tarvetta esim. 
odotuslaiturille, miehistön vaihtoon tms.

Osayleiskaavaehdotuksessa vesialueelle (W) esitetään mahdollisuutta 
rakentaa siltoja ja satamatoiminnan kannalta tarpeellisia rakenteita. Sil-
lan tms. toteuttamista varten tulee kaavaehdotuksen merkintää täs-
mentää siten, että jatkosuunnittelussa otetaan huomioon alueen tekni-
set vaatimukset (tuulikuorma, korkeustaso, turvallisuus ja alusten ti-
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lantarve korkeussuunnassa) sekä hankkeen taloudelliset seikat. Tule-
vaisuudessa risteilylaituriin tulee mahdollisesti päästä kiinnittymään 
myös yli 60 metriä korkealla aluksella. Tanskan salmessa Stora Beltin 
sillan alituskorkeus on 65 metriä, mikä mahdollistaa suurten alusten 
saapumisen Itämerelle. 

Hernesaaren eteläkärjen ja Pihlajasaaren välissä meren vesisyvyys on 
rantojen lähellä noin 0-8 metriä ja Länsisatamaan johtavalla Lokkiluoto-
Saukonnokka laivaväylällä noin 10–13 metriä. Hernesaaren ja Jätkä-
saaren välisen vesialueen syvyys on (9) - 11 metriä, Hernesaaren riste-
ilylaiturien kohdalla syvyys on 9,8 ja 9,0 m metriä. Hernesaaren ja Sir-
palesaaren välisellä vesialueella vesisyvyys on noin 15 metriä lukuun 
ottamatta paria selännettä, joiden kohdalla vesisyvyys on noin 9 metriä. 
Yksi tällainen selänne on noin 400 metrin etäisyydellä Hernesaaren 
rannasta.

Hernesaaren eteläkärkeen suunnitellun helikopterikentän toimivuutta 
on tarkasteltu erillisessä viitesuunnitelmassa (Hernesaaren helikopteri-
kenttä). Jatkosuunnittelussa on huomioitava satamatoiminta sekä Jät-
käsaaressa että Hernesaaressa ja laivaväylän sijainti suhteessa heli-
kopterikenttään sekä se, että risteilylaituriin tulee mahdollisesti päästä 
kiinnittymään myös yli 60 metriä korkealla aluksella. 

Suunnittelualueen halki kulkeva kokoojakatu on risteilysataman liiken-
nettä välittävä katu. Sen tilavarauksessa tulee huomioida kaikki liiken-
nemuodot (autoliikenne, pyöräily, jalankulku, joukkoliikenne) sekä ym-
päröivien kortteleiden synnyttämän liikenteen liittyminen katuverkkoon. 
Erityisesti on huomattava risteilymatkustajasataman toiminnan luontee-
seen liittyvä jalankulku ja tilausbussiliikenne sekä laivojen ja terminaalin 
tarvitsema huoltoliikenne.

Helsingin Satama pitää hyvinä suunnitelmia joukkoliikenteen ja jalan-
kulkureittien kehittämisestä alueella, samoin kuin satama-alueen liittä-
mistä osaksi kaupunkirakennetta.

Lisätiedot
Lehtonen Satu, suunnittelupäällikkö, puhelin: +358931033527

satu.lehtonen(a)hel.fi

Terveyslautakunta 08.05.2012 § 115

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Päätös
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Terveyslautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Her-
nesaaren osayleiskaavaehdotuksesta seuraavan, esittelijän ehdotuk-
sen mukaisen lausunnon:

"Hernesaaren noin 5 100 asukkaan palvelujen järjestämisen on tarkoi-
tus tukeutua pääosin olemassa olevaan sosiaali- ja terveystoimen pal-
veluverkkoon. Hernesaaren väestöpohja ei edellytä omaa terveysase-
maa. 

Hernesaaren terveyspalvelut sijaitsevat Viiskulman terveysasemalla. 
Jatkossa terveysasemapalvelut tulevat sijaitsemaan Marian sairaalan 
alueella, kun sinne rakennetaan Viiskulman korvaava terveysasema. 
Terveyspalvelujen saavutettavuuden kannalta hyvät liikenneyhteydet 
Hernesaaresta Marian alueelle ovat keskeisiä. 

Jatkosuunnittelussa tulee huomioida, että sosiaali- ja terveystoimi yh-
distetään vuoden 2013 alussa. Terveyskeskus ja sosiaalivirasto ovat 
osallistuneet viranomaisyhteistyöhön Hernesaaren osayleiskaavaehdo-
tusta valmisteltaessa. Valmistelu on pohjautunut nykytilanteen palvelu-
verkon tavoitteisiin. 

Terveyslautakunnalla ei ole huomautettavaa Hernesaaren osayleiskaa-
vaehdotukseen." 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 02.05.2012 § 142

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Her-
nesaaren osayleiskaavaehdotuksesta seuraavan sisältöisen lausun-
non.

Hernesaaren noin 5 100 asukkaan palvelujen järjestämisen on tarkoi-
tus tukeutua pääosin olemassa olevaan sosiaali- ja terveystoimen pal-
veluverkkoon. Hernesaaren väestöpohja ei edellytä omaa terveysase-
maa. Hernesaaren lapsiperheiden kotipalvelun ja varhaisen tuen, per-
heneuvolan ja lastensuojelun palvelut tullaan järjestämään osana etelä-
isen alueen palveluja. Aikuisten ja ikääntyvien palvelut tukeutuvat myös 
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olemassa olevaan palveluverkkoon. Hernesaaren suunnittelussa tulee 
kuitenkin varautua itsenäisen toimeentulon mahdollistaman erityisasu-
misen sijoittumiseen asuntokortteleihin. 

Hernesaaren osayleiskaavaehdotus vastaa päivähoidon palveluverkon 
tarpeisiin. Hernesaari kuuluu Kallio-Ullanlinna-Vironniemi päivähoitoa-
lueeseen. Päivähoitoalueella päivähoidon tarve on keskimääräistä suu-
rempi suhteessa alle kouluikäiseen väestöön. Hernesaaren vuosien 
2020-2045 rakentamis- ja väestöennusteen mukaan päivähoidon pal-
velujen suurin tarve ajoittuisi vuoden 2030 paikkeille. Ennusteen perus-
teella laskennallinen päivähoidon tarve Hernesaaressa vaihtelisi noin 
130-260 päivähoitopaikan välillä 60 %:n kattavuudella. 

Hernesaaressa tavoitteena on täydentää päivähoidon palveluverkkoa 
isommilla omilla tonteilla sijaitsevilla toimipisteillä. Kerrostalojen alaker-
taan sijoittuvia ns. kivijalkapäiväkoteja tarvitaan mahdolliseen tilapäi-
seen päivähoidon tarpeeseen ruuhkahuippuina. Päivähoidon ja leikki-
puistotoiminnan palvelut sijoittuvat hyvin kaavassa osoitetuille julkisten 
palvelujen ja hallinnon alueille. Päivähoidon palveluverkon suunnit-
telussa varaudutaan kahden Y-tontilla sijaitsevan päiväkodin tarpee-
seen, joiden kummankin laajuudeksi arvioidaan 1 200-1 500 brm2 ja ul-
kotilat 1 700-2 500 brm2. Leikkipuisto- ja kerhotoiminnan mitoituksena 
käytetään noin 250-300 brm2 huomioiden lasten vapaan liikkumisen 
mahdollistamat ulkotilat puistossa. 

Jatkosuunnittelussa tulee huomioitavaksi, että sosiaali- ja terveystoimi 
yhdistetään vuoden 2013 alussa ja päivähoito muodostaa samaan ai-
kaan oman varhaiskasvatuksen käsittävän virastonsa. Sosiaalivirasto 
mukaan lukien päivähoito ja terveyskeskus ovat osallistuneet virano-
maisyhteistyöhön Hernesaaren osayleiskaavaehdotusta valmisteltaes-
sa. Siten valmistelu on pohjautunut nykytilanteessa käytettävissä ole-
vaan tietoon palveluverkon tavoitteista Hernesaaressa. 

Sosiaalilautakunnalla ei ole huomautettavaa Hernesaaren osayleiskaa-
vaehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Inkeri Rehtilä, erityisasiantuntija, puhelin: 310 62841

inkeri.rehtila(a)hel.fi
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§ 12
Detaljplaneändring nr 12451 för Munksnäs, Granö (Krogiusvägen 
15)

HEL 2014-009619 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 8 i kvarteret 
30080 i 30 stadsdelen (Munksnäs, Granö) enligt ritning nr 12451, date-
rad 7.3.2017 och ändrad 9.11.2017, och på de grunder som framgår av 
detaljplanebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12451 kartta, päivätty 7.3.2017, 
muutettu 9.11.2017

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro12451 selostus, päivätty 
7.3.2017, muutettu 9.11.2017

3 Vuorovaikutusraportti 7.3.2017, täydennetty 9.11.2017
4 Tehdyt muutokset
5 Osa päätöshistoriaa
6 Asemakaavoituspalvelun tarkistettu esitys kaupunginhallitukselle Munk-

kiniemi, Kuusisaari (Krogiuksentie 15) asemakaavan muuttamiseksi  
(nro 12451) - allekirjoitettu

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Närings-, trafik- och miljöcentra-
len i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
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Bilaga 6

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplaneändringen gäller en bostadstomt på Granö, mellan Krogius-
vägen och Granövägen. Detaljplanelösningen gör det möjligt att höja 
tomtexploateringstalet från 0,25 till 0,30 i enlighet med ändringsprinci-
perna i detaljplanen för Granö. Tomtexploateringstalet är 0,17 för detta 
objekt. 

Målet är att främja kompletterande byggande på Granö. Som en följd 
av ändringen kan man bygga två eller tre nya byggnader på tomten. På 
tomten finns ett bostadshus från 1950-talet som ska skyddas. 

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningen följer de riksomfattande målen för områdesan-
vändningen och generalplanen med rättsverkningar och bidrar till att 
staden kan uppnå sina strategiska mål. 

Utgångspunkter för området och nuläge

På tomten vid Krogiusvägen 15 finns två småhus varav stadsmuseet 
har fastställt att det äldre, ett bostadshus byggt på 1950-talet, är kultur-
historiskt värdefullt. Det nyare bostadshuset byggt på 1960-talet är tek-
niskt i dåligt skick och har inte ansetts som värdefullt i stadsmuseets in-
ventering. Byggnaderna på tomten är omgivna av riklig växtlighet och 
de bildar en stilig helhet. 

En detaljplan från år 1956 gäller för området. Enligt detaljplanen får 
man på tomten bygga bostadshus i högst två våningar som är högst 7 
meter höga. Högst 1/8 av tomtens areal får användas till bostäder. 
Tomten är i privat ägo. Detaljplanelösningen har utarbetats på ansökan 
och innehållet i lösningen har diskuterats med sökanden. 

Kostnader

Det uppstår inga kostnader för staden av att genomföra detaljplanen 
och ingen betydande nytta för markägaren, varför det inte föreligger be-
hov för ett förfarande med markanvändningsavtal. 

Utlåtanden

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), stadsmuse-
et, fastighetskontoret och nämnden för allmänna arbeten gav utlåtan-
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den om detaljplaneförslaget. De som gav utlåtande kommenterade inte 
innehållet i detaljplanen. 

Helen Ab, Helen Elnät Ab, räddningsnämnden, byggnadstillsynsverket 
och miljöcentralen meddelade att de inte yttrar sig om förslaget.

Inga anmärkningar gjordes mot förslaget. 

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

På den sökandes initiativ gjordes justeringar av teknisk natur i detalj-
planeförslaget. Ändringarna är inte väsentliga, och förslaget behöver 
därför inte läggas fram på nytt.

Beslutsförslaget motsvarar detaljplaneläggningstjänstens justerade 
framställning. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12451 kartta, päivätty 7.3.2017, 
muutettu 9.11.2017

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro12451 selostus, päivätty 
7.3.2017, muutettu 9.11.2017

3 Vuorovaikutusraportti 7.3.2017, täydennetty 9.11.2017
4 Tehdyt muutokset
5 Osa päätöshistoriaa
6 Asemakaavoituspalvelun tarkistettu esitys kaupunginhallitukselle Munk-

kiniemi, Kuusisaari (Krogiuksentie 15) asemakaavan muuttamiseksi  
(nro 12451) - allekirjoitettu

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, ändring av detaljplan

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Närings-, trafik- och miljöcentra-
len i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, ändring av de-
taljplan
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
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Bilaga 5
Bilaga 6

För kännedom

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
Stadsmuseet
Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.01.2018 § 5

HEL 2014-009619 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Kuusi-
saari) korttelin 30080 tontin 8 asemakaavan muutoksen 7.3.2017 pä-
ivätyn ja 9.11.2017 muutetun piirustuksen numero 12451 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 21.09.2017 § 29

HEL 2014-009619 T 10 03 03

Hankenumero 0740_36

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12451 pohjakartan 
kaupunginosassa 30 Munkkiniemi. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut
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Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on val-
mistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12451
Kaupunginosa: 30 Munkkiniemi
Kartoituksen työnumero: 43/2016
Pohjakartta valmistunut: 12.10.2016
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden 
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten 
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot 
-yksikön päällikölle.

Lisätiedot
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 15.5.2017

HEL 2014-009619 T 10 03 03

Kuusisaari, Krogiuksentie 15

Kiinteistövirasto toteaa, että asemakaavan muutosehdotus koskee 
Munkkiniemen Kuusisaaressa sijaitsevaa rakennettua asuintonttia 
30080/8. Tontti on yksityisomistuksessa. 

Muutos mahdollistaa tonttitehokkuuden nostamisen e=0,25:stä 
e=0,32:een. Tehokkuuden noston myötä tontille tulee uutta asuntoker-
rosalaa 161 k-m². 

Kaavamuutos ei korota tontin arvoa merkittävästi, joten kaupunginhalli-
tuksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaisia neuvot-
teluja ei ole tarpeen käydä tontinomistajan kanssa. 

Kiinteistövirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksen 
suhteen.
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Lisätiedot
Kirsi Federley, vs. toimistopäällikkö, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 09.05.2017 § 175

HEL 2014-009619 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavan muutos koskee asuintonttia, joka sijaitsee Krogiuksenti-
en ja Kuusisaarentien välissä Kuusisaaressa, Munkkiniemen kaupungi-
nosassa.

Kaavamuutoksella mahdollistetaan tontin tiivistäminen ja täydennysra-
kentaminen. Tontin käyttötarkoitus ei muutu. Kuusisaaren 1950-luvun 
rakennuskantaan kuuluva kulttuurihistoriallisesti arvokas asuinraken-
nus suojellaan.

Kaavan toteuttaminen ei aiheuta kustannuksia rakennusvirastolle.

Esittelijä
vs. kaupunginarkkitehti
Jussi Luomanen

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 8.5.2017

HEL 2014-009619 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
asemakaavan muutosehdotuksesta, joka koskee Kuusisaaressa sijait-
sevaa asuintonttia osoitteessa Krogiuksentie 15 (30080/8). Kaupungin-
museo arvioi hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja 
on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Voimassa olevassa asemakaavassa (1956) alueella on merkintä A, 
jonka mukaan tontille saa rakentaa enintään 2-kerroksisia ja 7 m kor-
keita asuinrakennuksia. Rakentamatta jäävät tontinosat on määrätty 



Helsingfors stad Protokoll 1/2018 272 (361)
Stadsfullmäktige

Ärende/12
17.01.2018

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

istutettaviksi. Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty pientalovaltaiseksi 
alueeksi. Kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymässä uudessa yle-
iskaavaehdotuksessa (tarkistettu ehdotus 14.6.2016) alue on merkitty 
asuntovaltaiseksi alueeksi A4, jota on tarkoitus kehittää pääasiassa 
asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä lähipalvelujen 
käyttöön.

Tontilla sijaitsee nykyisin kaksi erillispientaloa. Vanhempi taloista on 
arkkitehti E. Linnasalmen 1950-luvun alussa suunnittelema vaaleaksi 
rapattu kaksikerroksinen rakennus, joka on määritelty Helsingin kau-
punginmuseon laatimassa Munkkiniemen rakennusinventoinnissa 
(2003-2005) kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi rakennukseksi, jonka 
arkkitehtuuri on harkittua ja viimeisteltyä. Lisäksi rakennus on säilynyt 
hyvin alkuperäisessä asussaan.

Tontilla sijaitseva toinen omakotitalo on rakennettu 1964. Kaksikerrok-
sisen, noppamaisen kahitiilellä vuoratun omakotitalon on suunnitellut 
arkkitehti Helmine Snellman. Savitiilellä katetut vaaleat rakennukset 
muodostavat viehättävän kokonaisuuden vehreine pihoineen. Kau-
punginmuseon inventoinnissa ei 1960-luvun omakotitalon kulttuurihisto-
riallisia ja arkkitehtonisia arvoja pidetty niin merkittävinä tai erityisinä, 
että rakennukselle olisi esitetty suojelutavoitteita. Kuitenkin on raken-
nusperinnön vaalimisen näkökulmasta valitettavaa, kun omintakeinen 
ja ympäristöön hyvin sopiva rakennus asemakaavan muutoksen to-
teutuessa puretaan.

Muodostuvan AO-tontin määräys on seuraava: Erillispientalojen kortte-
lialue, joka on kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas. Tontilla 
oleva arvokas puusto tulee säilyttää ja uusia siten, että sen maisema-
kuvallinen arvo säilyy.

Vaikutukset:

Tontille tulee kaksi uutta rakennuspaikkaa ja 1960-luvun rakennus voi-
daan korvata uudisrakennuksella. Uudisrakennukset ovat kaksikerrok-
sisia ja ne on ilmeeltään ja mittakaavaltaan sovitettava arvokkaaseen 
pientaloympäristöön.

Kaavaratkaisun myötä tontti muuttuu tiiviimmin rakennetuksi. Tontin ve-
hreyttä pyritään vaalimaan kaavamääräyksillä säilytettävästä ja istu-
tettavasta kasvillisuudesta. Mikäli puita joudutaan kaatamaan tai kasvil-
lisuutta poistamaan esimerkiksi rakentamisen yhteydessä, poistettujen 
tilalle on istutettava uusia puita ja kasveja, myös isokokoisiksi kasvavia 
puita.

Kulttuuriympäristön ja maiseman suojelu:
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Tontin ympärille jätetään istutusvyöhyke, jossa kasvillisuus tulee säilyt-
tää ja tarvittaessa uudistaa. Kuusisaarentien puolella säilyy nykyisen-
kaltainen melumuurimainen rakenne ja runsas puusto. Krogiuksentien 
maisema muuttuu enemmän, kun tontille rakennetaan uusi ajoliittymä 
ja uudet rakennukset näkyvät kadulle enemmän kuin Kuusisaarentien 
puolella.

Asemakaavalla suojellaan kulttuurihistoriallisesti arvokas 1950-luvun 
asuinrakennus sr-2 -merkinnällä rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistori-
allisesti arvokkaana rakennuksena. Suojelumääräys on kaupunginmu-
seon mielestä asianmukainen. Uudempi 1960-luvun asuinrakennus on 
mahdollista säilyttää, mutta kaava ei estä rakennuksen purkamista. Uu-
den rakentamisen tulee sopia Kuusisaaren arvokkaaseen rakennettuun 
ympäristöön ja tontin ilmeeseen. 

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdo-
tuksesta.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 19.9.2016

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

sari.saresto(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 02.05.2017 § 52

HEL 2014-009619 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon asemakaavan muutok-
sesta nro 12451:

Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta pelastustoimeen, joten asi-
asta ei ole lausuttavaa.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Markku Holopainen, palomestari, puhelin: 310 30224

markku.holopainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 25.04.2017 § 125

HEL 2014-009619 T 10 03 03



Helsingfors stad Protokoll 1/2018 274 (361)
Stadsfullmäktige

Ärende/12
17.01.2018

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

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

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.03.2017 § 134

HEL 2014-009619 T 10 03 03

Ksv 0740_36, karttaruutu 674492

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 asettaa 7.3.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12451 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 30. kau-
punginosan (Munkkiniemi, Kuusisaari) korttelin 30080 tonttia 8. 

 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-sivuil-
la: kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/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 hakijalta Kus-
tannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykus-
tannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

http://www.hel.fi/ksv
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Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12451 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
Leena Paavilainen, arkkitehti, puhelin: 310 64424

leena.paavilainen(a)hel.fi
Anu Kuutti, projektipäällikkö, puhelin: 310 37154

anu.kuutti(a)hel.fi
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi
Niina Strengell, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37458

niina.strengell(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

Rakennusvirasto 19.9.2016

HEL 2014-009619 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1263-00/16 Krogiuksentie 15 / Kuu-
sisaarentie 24. Määräaika on 7.10.2016.

Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta.

Rakennusviraston yhteyshenkilöinä kaavahankkeessa ovat lisätiedo-
nantajat.

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 1.9.2016

HEL 2014-009619 T 10 03 03
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Tontti sijaitsee alueella, josta Kv/geoteknisen osaston tietokannassa ei 
ole lainkaan vanhoja pohjatutkimustietoja. Kuusisaarentien pohjoispuo-
lella on kantakartan mukaan avokalliota. Oletettavasti tontti sijaitsee kit-
kamaa-alueella, ja pohjavettä esiintyy lähellä kallionpintaa. Mahdollisis-
sa louhintatöissä tulee huomioida naapurirakenteille aiheutuvat tärinät.

Lisätiedot
Mirva Koskinen, geotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 37821

mirva.koskinen(a)hel.fi
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§ 13
Den av ledamoten Paavo Arhinmäki väckta motionen om utvidgning 
av området för stadscyklar till hela staden

HEL 2017-006917 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Paavo Arhinmäki väckta 
motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Paavo Arhinmäki och 15 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att systemet med stadscyklar ska utvidgas så att det omfattar hela 
Helsingforsområdet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsstyrelsen hänvisar till erhållna utlåtanden och konstaterar att sta-
tionerna för stadscyklar har placerats så tätt som möjligt tillsammans 
med kollektivtrafiksystemet. År 2018 finns det 150 stationer och 1 500 
cyklar i Helsingforsområdet. Stationerna finns på stadsudden ända upp 
till höjden av Munksnäs–Åggelby och i väster också på Drumsö.

En utvidgning av systemet så att det omfattar hela staden skulle kräva 
hundratals nya stationer och tusentals nya cyklar. Då behövs det nya 
stationer även i det nuvarande nätverket. Stadsstyrelsens förslag till 
budget för år 2018 och ekonomiplan för åren 2018–2020 innehåller ett 
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vid budgetförhandlingarna överenskommet årligt anslag på 0,5 miljoner 
euro till trafikaffärsverket för utvidgning av stadscykelsystemet. Ansla-
get är avsett för planeringen av den fortsatta utvidgningen. Stadscykel-
systemet byggs planmässigt ut i hela stadsområdet.

HST har tillsammans med stadsmiljösektorn inlett en behovsutredning 
för utvidgningen. Det är meningen att utredningen ska vara klar våren 
2018. På basis av behovsutredningen bedöms förutsättningarna för att 
starta ett projektplaneringen under 2018.

HST utreder som bäst också hur en eventuell utvidgning kan genomfö-
ras i enlighet med de bestämmelser som gäller offentlig upphandling 
såsom en utvidgad tjänst eller som en tjänst som anpassas till den nu-
varande stadscykeltjänsten.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 29.11.2017 § 443

HEL 2017-006917 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet till stads-
fullmäktiges sammanträde 17.1.2018.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 20.11.2017 § 1064
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HEL 2017-006917 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Paavo Arhinmäen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Käsittely

20.11.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Perusteluosan neljännen kappaleen kaksi viimeistä 
virkettä poistetaan ja niiden tilalle:

"Määräraha on tarkoitettu jatkolaajentamisen suunnitteluun. Kaupun-
kipyöräjärjestelmää laajennetaan suunnitelmallisesti koko kaupungin 
alueella."

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Paavo Arhinmäen vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

13.11.2017 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 14.09.2017 § 51

HEL 2017-006917 T 00 00 03

Lausunto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon 
kaupunginhallitukselle Paavo Arhinmäen valtuustoaloitteeseen koskien 
kaupunkipyöräpalvelun toiminta-alueen laajentamista:

HKL:n johtokunta on hyväksynyt Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmälle 
päivitetyn hankesuunnitelman 23.3.2014. Hankesuunnitelmassa kau-
punkipyörien tavoitteeksi määritettiin joukkoliikenteen palvelutason pa-
rantaminen. Joukkoliikennejärjestelmän joustavuus ja saavutettavuus 
paranevat, kun liityntämatkoihin voi käyttää kaupunkipyöriä. HKL:n joh-
tokunta päätti kaupunkipyöräjärjestelmän hankinnasta 20.10.2015. 
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Kaupunkipyöräasemien ensimmäisen vaiheen asemapaikoista on tehty 
liikennesuunnittelupäällikön päätös 12.2.2016 (piirustus 6546-3) ja lo-
puista sadasta asemapaikasta 9.12.2016 (piirustus 6675-2)

Kaupunkipyöräpalvelun perustavoitteiden mukaisesti kaupunkipyörien 
nykyiset asemat on sijoitettu mahdollisimman tiiviisti yhteen joukkolii-
kennejärjestelmän kanssa. Kansainvälisten esimerkkien mukaisesti 
kaupunkipyöräpalvelun hyvän palvelutason ja saavutettavuuden takaa-
miseksi pyöräasemia ja pyöriä on oltava tarjolla tarpeeksi tiheässä, no-
in 300-400 metrin välein. Palvelun on tarkoitus tukea ja kannustaa kau-
punkipyörän käyttöä niin, että pyörää ei turhaan pidetä omaan käyttöön 
varattuna, vaan se otetaan vain matkan ajaksi ja palautetaan toiselle 
asemalle heti määränpäässä. Tehokkaasti toimiva kaupunkipyöräkon-
septi edellyttää, että pyöriä pitää olla tarjolla lähellä matkan lähtöpistet-
tä ja pyörän palauttamisen pitää onnistua määränpäässä ilman varsi-
naista siirtymää, jotta pyörät palvelevat suunnitellulla tavalla. Asema-
paikkojen huolellisesti ja toiminnallisesti harkittu sijoittelu mahdollistaa 
korkean palvelutason.

Kaupunkipyöräjärjestelmän hankesuunnitelman mukainen täysi laajuus 
on 150 pyöräasemaa, jotka mahdollistavat pysäköinnin 1 500 kaupun-
kipyörälle. Näistä 10 asemaa ja 100 pyörä ovat lainalla Espoossa vuo-
den 2017 ja palaavat Helsinkiin vuonna 2018. Asemat muodostavat yh-
tenäisen kokonaisuuden Helsingin tiiveimmällä alueella, jossa alueen 
sisällä matkoja on helppo tehdä kaikkiin suuntiin.

Ilman asemien lukumäärän kasvattamista, kaupunkipyöräverkoston 
alueen laajentaminen nykyisestä johtaisi nykyistä harvempaan asema-
verkostoon, ja heikentäisi sen palvelukykyä; juuri asemien tiheys tekee 
palvelusta toimivan ja houkuttelevan, kun asemia on katettavalla alue-
ella aina lähettyvillä. Myös järjestelmän ylläpitäminen on tiiviillä alueella 
tehokkaampaa.

Itä- ja Pohjois-Helsingin kattaminen vastaavasti toimivalla pyöräasema-
verkostolla vaatisi jopa enemmän asemia kuin koko nykyisessä järjes-
telmässä on, jotta verkosto pysyy tarpeeksi tiheänä ja järjestelmä pal-
velisi asiakkaita kokonaisuutena, hyvällä palvelutasolla. Uusia asemia 
tarvittaisiin myös nykyisen verkon alueelle, sillä laajentunut alue ja pyö-
rien lukumäärä toisivat lisää käyttäjiä myös keskustaan, joka on usein 
matkojen kohde. Jos asemia tulevaisuudessa sijoitetaan uudelleen tai 
nykyverkostoa laajennetaan, on itä kuitenkin mahdollinen suunta.

Kaupunkipyöräpalvelulla on kansainvälisesti vertailtuna ja pyörien 
määrään nähden paljon aktiivisia käyttäjiä. Järjestelmään on rekisteröi-
tynyt 33 880 koko kauden käyttöoikeudesta maksanutta asiakasta ja li-
säksi useita tuhansia viikon tai päivän mittaisen käyttöoikeuden valin-
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nutta. Kaupunkipyörillä on tällä kaudella tehty jo yli miljoona matkaa. 
Matkoja tehdään keskimäärin noin 7,5 päivässä jokaista pyörää koh-
den, vilkkaimpina päivinä matkoja on tehty jopa yli 11 matkaa jokaista 
pyörää kohden. Tämän käyttöasteen arvioidaan olevan tasolla, jolla 
nykyinen palvelu tehokkaasti pystyy toimimaan. Käyttömäärien lisään-
tyminen tai lisääminen edellyttäisi palvelun kasvattamista. Hyvän vas-
taanoton ja aktiivisen käytön johdosta voi odottaa palvelun toimivan hy-
vin myös muualla Helsingissä ja pyörien sekä asemien lisääminen jo si-
nällään parantaisi palvelua nykyisellä alueellakin. Kaupunkipyöräpal-
velusta ennakoitiin saatavan käyttömaksujen muodossa tuloja puolet 
siitä, mitä HKL maksaa sen toteuttamisesta. HKL maksaa palvelusta 
vuosittain palvelumaksuja yhteensä 1,295 miljoonaa euroa ja tällä kau-
della kolmen ensimmäisen kuukauden aikana tuloja on kertynyt jo 
1.034.609 euroa eli odotuksia huomattavasti enemmän.

HKL tervehtii ilolla kaupunkipyörien kysyntää nykyistä laajemmalla alu-
eella ja suhtautuu positiivisesti järjestelmän laajentamiseen Itä-Helsin-
kiin ja muille alueille. HKL näkee laajentamisen järkevänä, mutta se 
vaatii lisäresursseja. HKL:llä ei nykyisten hankintapäätösten puitteissa 
ole mahdollisuutta lisätä kaupunkipyöräasemien määrä tai kaupun-
kipyörien määrää niin, että kaupunkipyöräpalvelu voitaisiin laajentaa 
koko Itä-Helsinkiin aloitteessa esitetyllä tavalla. HKL kuitenkin selvittää 
parhaillaan miten mahdollisilla uusilla päätöksillä laajentaminen voisi 
tapahtua julkisia hankintoja koskevan sääntelyn puitteissa niin, että laa-
jennus voidaan toteuttaa yhteiskunnan kannalta kokonaistaloudellisesti 
edullisesti joko nykyisen palvelun laajennuksena tai joka tapauksessa 
nykyisen kaupunkipyöräpalvelun kanssa täysin yhteensopivana pal-
veluna.

Käsittely

14.09.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anu Suoranta: Lisäys viimeisen kappaleen alkuun: "HKL tervehtii ilolla 
kaupunkipyörien kysyntää nykyistä laajemmalla alueella ja suhtautuu 
positiivisesti järjestelmän laajentamiseen Itä-Helsinkiin ja muille alueille. 
HKL näkee laajentamisen järkevänä, mutta se vaatii lisäresursseja."

Johtokunta päätti yksimielisesti hyväksyä Suorannan muutosehdotuk-
sen.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753
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samuli.makinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 12.09.2017 § 91

HEL 2017-006917 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkipyörähanke on toteutettu HKL:n erillisrahoituksella ja HKL 
vastaa järjestelmän mahdollisesta laajentumisesta. 

Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmälle on hyväksytty päivitetty han-
kesuunnitelma (23.3.2014) HKL:n johtokunnassa. Hankesuunnitelmas-
sa kaupunkipyörien tavoitteeksi määritettiin joukkoliikenteen palveluta-
son parantaminen. Joukkoliikennejärjestelmän joustavuus ja saavu-
tettavuus paranevat, kun liityntämatkoihin voi käyttää kaupunkipyöriä.

Kaupunkisuunnitteluviraston vastuulla oli asemapaikkojen suunnittelu. 
Suunnitelmaa varten kaupunkisuunnitteluvirasto teki viranomaisyhtei-
styötä Helsingin kaupungin liikelaitoksen, rakennusviraston, rakennus-
valvontaviraston ja Helsingin seudun liikenteen (HSL) kanssa. Tämän 
lisäksi saatiin tietoa käytännön kokemuksista, järjestelmän toteuttami-
sesta ja ylläpidosta CityBike Finland Oy:lta. Suunnitelman laati SWE-
CO Ympäristö Oy.

Kaupunkipyöräasemien ensimmäisen vaiheen asemapaikoista on tehty 
liikennesuunnittelupäällikön päätös (piirustus 6546-3, päivätty 
12.2.2016). Kaupunkipyörien laajenemissuunnitelma (6675-2) vastaa 
hankkeen tavoitteisiin siten, että asemat on sijoitettu mahdollisimman 
tiiviisti yhteen joukkoliikennejärjestelmän kanssa. Asemat ovat osa 
joukkoliikenneketjua ja rinnastettavissa bussipysäkkeihin. Asemat ovat 
kansainvälisten esimerkkien mukaan noin 300 - 400 metrin välein toi-
sistaan. Tiiviillä asemapaikkojen sijoittelulla mahdollistetaan korkea pal-
velutaso. Laajenemissuunnitelmassa esitettiin hankesuunnitelman mu-
kaisesti kaupunkipyöräjärjestelmän täyttä laajuutta; 150 pyöräasemaa, 
jotka mahdollistavat pysäköinnin 1 500 kaupunkipyörälle. Näistä 10 
asemaa ja 100 pyörä ovat lainassa Espoossa vuoden 2017 ja palaavat 
Helsinkiin vuonna 2018. 

Suunnitelmia varten laadittiin paikkatietotarkasteluita, joissa selvitettiin 
asumisen ja työpaikkojen volyymit, jotta pyörät saadaan mahdollisim-
man tehokkaaseen käyttöön. Tämän lisäksi asukkailla oli mahdollisuus 
kommentoida suunnitelmaluonnosta loppukesällä 2016 Kerro kantasi -
palvelussa noin kuukauden ajan. Vastauksia saatiin yli 1 300 asukkaal-
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ta ja niitä hyödynnettiin suunnittelussa. Kyselyn vastaukset ovat yhä 
nähtävissä osoitteessa https://kerrokantasi.hel.fi/hearing/kaupunkipyo-
rat.

Palvelu oli suosittu kaudella 2016 ja sen suosio on laajentumisen 
myötä kasvanut vuonna 2017. Yhdellä kaupunkipyörällä on tällä kau-
della tehty keskimäärin 7,7 matkaa per päivä. 

Järjestelmän laajentaminen koko kaupungin kattavaksi vaatisi huo-
mattavan suuren lisäyksen asemia ja pyöriä. Nyt 150 aseman palvelua-
lue kattaa noin kolmasosan Helsingin väkiluvusta ja pinta-alasta huo-
mattavasti pienemmän osan. Uusia asemia tarvittaisiin useita satoja ja 
uusia pyöriä useita tuhansia, jotta palvelun vaatima tiheä verkko pystyt-
täisiin laajentamaan koko kaupunkiin. Uusia asemia tarvittaisiin myös 
nykyisen verkon alueelle, jotta nykyalueen kapasiteetti kestäisi lisätty-
jen asemien luoman paineen kysytyimmillä alueilla. 

Kaupunkipyörät toimivat parhaiten sekoittuneessa kaupunkirakentees-
sa, jossa liikkumistarve hajaantuu tasaisemmin koko vuorokauden ajal-
le. Tämän vuoden dataa tarkastellessa on huomattavissa eroja 
käyttömäärissä sekoittuneiden ja asumispainotteisempien alueiden 
välillä. Sekoittuneilla alueilla pyörien käyttömäärät ovat useita kertoja 
suurempia. Järjestelmä toimii pienemmästä kysynnästä huolimatta 
myös asumispainotteisilla alueilla eikä järjestelmän laajentamiselle ko-
ko kaupunkiin näyttäsi toiminnallisesta näkökulmasta olevan esteitä. 
Mahdollinen laajentaminen vaatisi kuitenkin tarkemman paikkatietotar-
kastelun ennen lopullisen päätöksen tekemistä.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Niklas Aalto-Setälä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37348

niklas.aaltosetala(a)hel.fi
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§ 14
Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om uppmärksam-
mande av de röda fånglägrens historia

HEL 2017-005428 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta 
motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att möjligheterna utreds att såsom det 
föreslås i motionen främja att namnen på dem som vilar i massg-
raven lyfts fram i samarbete med försvarsmakten, Santahamina-
seura och eventuella andra parter som en del av tilldragelserna 
under minnesåret. Exempelvis stadsmuseet, stadens historiekom-
mitté och faktacentralen kan från stadens sida medverka i utred-
ningen av ett sådant samarbetsprojekt. (Veronika Honkasalo)

Behandling

Ledamoten Veronika Honkasalo understödd av ledamoten Laura Kolbe 
föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att möjligheterna utreds att såsom det 
föreslås i motionen främja att namnen på dem som vilar i massg-
raven lyfts fram i samarbete med försvarsmakten, Santahamina-
seura och eventuella andra parter som en del av tilldragelserna 
under minnesåret. Exempelvis stadsmuseet, stadens historiekom-
mitté och faktacentralen kan från stadens sida medverka i utred-
ningen av ett sådant samarbetsprojekt.

  
 Uppgifterna i motionen om dem som avled på det röda fånglägret 

i Helsingfors 1918 och är begravna i massgraven i Sandhamn har 
utretts i undersökningen Krigsdöda i Helsingfors, som genomför-
des i samverkan mellan Helsingfors faktacentral, Arbetararkivet, 
Folkets Arkiv och försvarsmakten. Dessa uppgifter finns att tillgå 
elektroniskt och kan för rätt små kostnader offentliggöras till 
exempel i en webbpublikation i anslutning till gravplatsen i Sand-
hamn. Webbpublikationen kan finnas tillgänglig också vid stads-
museets och Sveaborgsmuseets utställningar som en del av pla-
neringen av hela minnesåret.
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Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

1 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att möjligheterna utreds att 
såsom det föreslås i motionen främja att namnen på dem som vilar i 
massgraven lyfts fram i samarbete med försvarsmakten, Santahamina-
seura och eventuella andra parter som en del av tilldragelserna under 
minnesåret. Exempelvis stadsmuseet, stadens historiekommitté och 
faktacentralen kan från stadens sida medverka i utredningen av ett så-
dant samarbetsprojekt.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 72
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajär-
vi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, 
Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Laura 
Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjan-
ne, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hern-
berg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, 
Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivu-
laakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, 
Petra Malin, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami 
Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Johanna Nuorteva, Maria 
Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakari-
nen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Ranta-
la, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Mirita Saxberg, 
Daniel Sazonov, Satu Silvo, Osmo Soininvaara, Juhani Strandén, Leo 
Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Ur-
ho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Mauri Ve-
nemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 3
Atte Kaleva, Pia Kopra, Otto Meri

Blanka: 9
Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, 
Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Mari Rantanen, Wille Ryd-
man

Frånvarande: 1
Sampo Terho

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Veronika Honkasalos förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Yrjö Hakanen och 49 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att Helsingfors stad ska hedra minnet av dem som avled på Sveaborgs 
fångläger genom att lyfta fram deras namn vid massgraven i Sand-
hamn. Detta kan göras exempelvis med ett digitalt minnesmärke som 
utarbetas av stadsmuseet och försvarsmakten tillsammans. I motionen 
föreslås även en eventuell digital karttjänst. I den tjänsten ska man be-
rätta om händelser och minnesplatser med anknytning till Helsingfors 
historia 1918.

Stadsstyrelsen hänvisar till kultur- och fritidsnämndens utlåtande. Av 
utlåtandet framgår att nämnden anser att det som föreslås i motionen 
är värdefullt och viktigt. Samtidigt konstaterar nämnden att stadsmuse-
et inte har de resurser som behövs för ett så stort minnesprojekt. Pro-
jektet skulle kräva såväl forskningsresurser som digital kompentens. 
Dessutom ligger minnesmärket på ett slutet område som är svårt att 
nå. Målgruppen blir då mycket liten. Nämnden anser därför att de som 
är verksamma på området, såsom Sandhamnsföreningen och försvars-
makten är mer lämpliga att driva ett sådant projekt.

I utlåtandet konstateras ytterligare att stadsmuseet önskar att medbor-
garna självmant ska ta initiativ till att lyfta fram kulturarvet. Därför är 
öppna data viktigt enligt museets riktlinjer. Samlingsmaterialet och data 
förknippat med det har öppnats för allmänheten via Finnaportalen och 
tjänsten helsinkikuvia.fi. Museet utreder också möjligheterna att främja 
projektet till minnet av inbördeskriget på så sätt att museet t.ex. gör ett 
särskilt album med temat 1918 i helsinkikuvia.fi. Slutligen konstateras i 
utlåtandet att minnesåret efter kriget 1918 syns i stadsmuseets verk-
samhet bl.a. som en fotoinstallation och det dramapedagogiska pro-
grammet Ungdomar i kriget.

Föredragande
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Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 29.11.2017 § 445

HEL 2017-005428 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet till stads-
fullmäktiges sammanträde 17.1.2018.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 20.11.2017 § 1066

HEL 2017-005428 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Käsittely

20.11.2017 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Perusteluosan loppuun lisätään uusi kohta: 
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"Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteessa mainitut tiedot 1918 
Helsingin punavankileireillä menehtyneistä ja Santahaminan joukko-
hautaan haudatuista on selvitetty Helsingin sotasurmat -tutkimuksessa, 
joka toteutettiin yhteistyössä Helsingin tietokeskuksen, Työväen ar-
kiston, Kansan Arkiston ja puolustusvoimien kanssa. Nämä tiedot ovat 
olemassa sähköisesti ja voidaan melko pienin kustannuksin saada esil-
le esimerkiksi Santahaminan hautapaikan yhteyteen liittyvällä verk-
kojulkaisulla. Verkkojulkaisu voisi olla käytettävissä myös kaupungin-
museon ja Suomenlinna-museon näyttelyissä. Kaupunginhallituksen 
mielestä on syytä selvittää mahdollisuudet edistää aloitteessa esitettyä 
joukkohaudan vainajien nimien esille saamista yhteistyössä puolustus-
voimien, Santahamina-seuran ja mahdollisten muiden kumppaneiden 
kanssa. Kaupunginmuseo ja tietokeskus voisivat olla kaupungin puolel-
ta mukana tällaisen yhteistyöhankkeen selvittämisessä."

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutet-
tuna.

Jaa-äänet: 10
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Tomi Sevander, An-
ni Sinnemäki, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 5
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Maria Ohisalo, Reetta Vanha-
nen, Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 - 5.

13.11.2017 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 31.10.2017 § 66

HEL 2017-005428 T 00 00 03
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Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Yrjö Hakanen ja 49 muuta valtuutettua ovat tehneet aloitteen 1918 pu-
navankileirien historian muistamisesta. Aiheesta on vuosien varrella 
tehty useita aloitteita, mm. 2005, 2006 ja 2014. Kaupungin historiatoi-
mikunta on tukenut aiheesta tehtyä tutkimushanketta Helsingin sotasur-
mat 1917–1918, jonka loppuraportti valmistui 2015.

Santahaminan joukkohauta on Helsingin ja Suomen sisällissodan suu-
rimpia joukkohautoja. Joukkohaudan luo pystytettiin Uuno F. Inkisen 
suunnittelema punagraniittinen muistomerkki vuonna 1949. Sitä on hoi-
dettu lähinnä Entiset Punakaartilaiset ry:n, SKP:n Helsingin piirijärje-
stön ja Helsingin Vasemmistoliiton varoilla. Helsingin kaupungin raken-
nusvirasto, nykyinen kaupunkiympäristön toimiala huolehtii muistomer-
kin ympäristöstä.

Uudessa aloitteessa esitetään, että kaupunki kunnioittaa Suomenlinnan 
vankileireillä menehtyneiden muistoa vastaamalla omaisten toiveisiin 
saada vainajien nimet esille Santahaminan joukkohaudan yhteyteen 
esim. digitaalisella muistotaululla. Toteuttajatahoiksi aloitteessa esite-
tään kaupunginmuseota ja puolustusvoimia. Lisäksi aloitteessa esite-
tään selvitettäväksi mahdollisuutta tuottaa digitaalinen karttapalvelu, 
jolla kerrotaan vuoden 1918 tapahtumista ja muistopaikoista. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää ehdotettua hanketta arvokkaa-
na ja tärkeänä – kuten myös kaupunginmuseon edellinen johtokunta 
lausunnossaan 21.1.2014, § 4, jossa se esitti digitaalisten
mahdollisuuksien hyödyntämistä. Samalla lautakunta kuitenkin toteaa, 
että kaupunginmuseolla ei valitettavasti ole käytettävissään resursseja 
aloitteessa esitettyyn mittavaan muistohankkeeseen, joka edellyttäisi 
usean toimijan yhteistyötä. Hankkeeseen tarvittaisiin lisäksi niin tutkija- 
tai koordinaattoriresursseja kuin digitaalista osaamista ja suunnittelua 
sekä mahdollisesti myös osallisuus- ja vuorovaikutusresurssia. Lisäksi 
muistomerkin sijaitseminen suljetulla sotilasalueella hankaloittaa laa-
jempien yleisöjen pääsyä muistopaikalle ja hankkeen kohderyhmä jäisi 
näin ollen varsin suppeaksi. Hankkeen omistajatahoiksi soveltuisivat lu-
ontevimmin esimerkiksi alueella jo toimivat tahot, Santahamina-seura 
ja/tai puolustusvoimat tai Maanpuolustuskorkeakoulu. Myös vainajien 
omaisilla on tällaisessa hautapaikkaan liittyvässä hankkeessa keskei-
nen rooli.

Kaupunginmuseolla ei ole vuosiin ollut määrärahoja toteuttaa itse 
minkäänlaisia muistolaatta- tai vastaavia hankkeita kaupungin eri alu-
eille, vaikka tällaisia on useissa aloitteissa esitettykin. Koska museo ei 
voi olla tekemässä kaikkia toivottuja hankkeita itse, onkin museo pyr-
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kinyt kannustamaan kansalaisia omatoimiseen kulttuuriperinnön esiin 
nostamiseen ja käyttämiseen. Siksi museo on linjannut avoimen datan 
tärkeäksi painopisteekseen, sillä kokoelma-aineistojen ja niihin liittyvän 
tiedon julkaiseminen ja avaaminen kansalaisten käyttöön Finnaportaa-
lin ja Helsinkikuvia.fi-palvelun kautta toteuttaa museon roolia mahdol-
listajana aivan kaupungin strategian mukaisesti. Aineistoa saavat ja vo-
ivat kaikki tahot, järjestöt ja yksityiset käyttää vapaasti lähteet mainiten 
juuri edellä kuvatun kaltaisiin hankkeisiin.  Resurssiensa puitteissa mu-
seon on mahdollista edistää sisällissodan muistohanketta avaamalla 
tähän aiheeseen liittyvät omat aineistonsa ja tekemällä yleisön käyttöön 
esim. Helsinkikuvia.fi.-palveluun 1918-teemainen albumikokonaisuus. 
Myös Museoliiton ylläpitämän Seinätön museo -alustan soveltumista di-
gitaliseksi palveluksi voidaan vielä selvittää, mutta sopivia tekijöitä ja si-
sällöntuottajia ei museossa tällä hetkellä ole.

Sisällissodan muistovuoden ohjelmaan kaupunginmuseo tuottaa Haka-
salmen huvilaan keväälle 2018 Sirpa Kähkösen käsikirjoittaman Vihan 
kevät - Helsinki 1918 -draamaproduktion ja Japo Knuutilan ja Jan Kai-
lan valokuvainstallaation sekä siihen liittyvän yläkouluikäisille suunna-
tun laajan Nuoret sodassa -draamapedagogisen ohjelman. Syksyllä 
2018 Hakasalmen huvilassa suunnataan sodasta rauhan vuosiin 1920-
lukua käsittelevässä näyttelyssä.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Tiina Merisalo, museonjohtaja, puhelin: +358 9 310 36485

tiina.merisalo(a)hel.fi
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§ 15
Den av ledamoten Anna Vuorjoki väckta motionen om fler snabbre-
sor inom färdtjänsten för svårt handikappade

HEL 2017-003888 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Anna Vuorjoki väckta 
motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det vid utarbetandet av principer-
na för konkurrensutsättning av färdtjänsten klargörs om det är 
möjligt att uppskatta hur många snabbresor som behövs för att 
de personer som använder färdtjänsten ska ha jämlika möjlighe-
ter att arbeta, studera, ha hobbyer och påverka i samhället 
jämfört med personer utan funktionsnedsättning. (Anna Vuorjoki)

Behandling

Ledamoten Anna Vuorjoki understödd av ledamoten Mari Rantanen fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det vid utarbetandet av principer-
na för konkurrensutsättning av färdtjänsten klargörs om det är 
möjligt att uppskatta hur många snabbresor som behövs för att 
de personer som använder färdtjänsten ska ha jämlika möjlighe-
ter att arbeta, studera, ha hobbyer och påverka i samhället 
jämfört med personer utan funktionsnedsättning.

Stadsfullmäktige godkände först stdsstyrelsens förslag enhälligt.

2 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det vid utarbetandet av prin-
ciperna för konkurrensutsättning av färdtjänsten klargörs om det är 
möjligt att uppskatta hur många snabbresor som behövs för att de per-
soner som använder färdtjänsten ska ha jämlika möjligheter att arbeta, 
studera, ha hobbyer och påverka i samhället jämfört med personer ut-
an funktionsnedsättning.
NEJ-förslag: Motsätter sig
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Ja-röster: 65
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Katju Aro, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika 
Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Jasmin Hamid, Atte Harjan-
ne, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Ho-
lopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Ju-
va, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura 
Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Pet-
ra Malin, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, 
Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Aleksi Niskanen, Jo-
hanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, 
Jenni Pajunen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mar-
cus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Mirita Saxberg, Satu 
Silvo, Osmo Soininvaara, Juhani Strandén, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanha-
nen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjo-
ki, Ozan Yanar

Blanka: 19
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Joel Harkimo, 
Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Pia Pakari-
nen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, 
Ulla-Marja Urho, Juhana Vartiainen

Frånvarande: 1
Maija Anttila

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Anna Vuorjokis förslag till hem-
ställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.
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Föredragandens motiveringar

Ledamoten Anna Vuorjoki och 25 andra ledamöter föreslår i sin motion 
en ökning av antalet snabbresor inom färdtjänsten för svårt handikap-
pade.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsstyrelsen hänvisar till social- och hälsovårdsnämndens utlåtande 
och konstaterar att färdtjänsterna för svårt handikappade i Helsingfors i 
regel har ordnats genom Helsingin Matkapalvelut. Resan ska reserve-
ras i god tid, minst 40 minuter före den önskade avgångstiden. Varje 
klient har rätt till två snabbresor per resetyp.

Inom en kalendermånad kan klienten göra två snabbresor. Bilen kom-
mer inom 15 minuter från beställningen, om klienten kan resa i en van-
lig personbil. Handikappbilen kommer senast inom 45 minuter från be-
ställningen.

Snabbresorna ökar flexibiliteten i systemet för färdtjänster. Flexibiliteten 
ökar kontrollen över livet för svårt handikappade. Bland annat blir ar-
betsmöjligheterna bättre för personer med oregelbundet arbete. Princi-
perna för färdtjänsterna utreds inom den närmaste framtiden eftersom 
upphandlingsavtalen upphör i juni 2018. Det i motionen upptagna be-
hovet att eventuellt öka antalet snabbresor för svårt handikappade ut-
reds under beredningen och beaktas inom ramen för anslagen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 29.11.2017 § 447

HEL 2017-003888 T 00 00 03
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Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet till stads-
fullmäktiges sammanträde 17.1.2018.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 13.11.2017 § 1033

HEL 2017-003888 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Anna Vuorjoen aloitteen loppu-
un käsitellyksi.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.08.2017 § 231

HEL 2017-003888 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan esittelijän ehdotuksesta 
poikkeavan lausunnon valtuutettu Anna Vuorjoen valtuustoaloitteesta 
pikamatkojen lisäämiseksi vaikeavammaisten kuljetuksissa:

"Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite vammaispalvelulain nojalla kulje-
tuspalvelua saavien asiakkaiden pikamatkojen lukumäärän nostamisen 
kuuteen yhdensuuntaiseen matkaan kuukaudessa selvittämiseksi 
nostaa esiin tärkeän asian. Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen 
tarkoituksena on mahdollistaa henkilön osallistuminen yhteiskuntaan.

Helsingissä vaikeavammaisten henkilöiden kuljetuspalvelut on järjestet-
ty pääsääntöisesti Helsingin Matkapalvelun kautta. Matkapalvelusta 
matka tulee tilata hyvissä ajoin, vähintään 40 minuuttia ennen toivottua 
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lähtöaikaa. Jokaisella asiakkaalla on käytössään matkatyyppikohtai-
sesti kaksi pikatilausmatkaa. 

Kalenterikuukaudessa voidaan tehdä kaksi pikatilausmatkaa, jolloin 
kuljetus saapuu 15 minuutin kuluessa tilauksesta, mikäli asiakas pystyy 
matkustamaan tavallisella henkilöautolla. Inva-auto saapuu viimeistään 
45 minuutin kuluessa tilauksesta.

Helsingin hankintasopimukset liikennöinnin osalta päättyvät kesäkuus-
sa 2018. Hankinnan yhteydessä selvitetään kuljetuspalvelujen periaat-
teet.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Pikatilausmatkat lisäävät kuljetuspalvelujärjestelmän joustavuutta. 
Vaikka niiden määrällä ei ole merkittävää yleistä vaikutusta kuntalais-
ten terveyteen ja hyvinvointiin, lisäävät ne selkeästi vaikeavammaisten 
elämänhallintaa. Erityisesti epäsäännöllistä työtä tekeville vaikeavam-
maisille pikatilausmatkojen lisäys kohentaa heidän elämänhallintaansa 
ja työssäkäynnin mahdollisuuksia. Sosiaali- ja terveyslautakunta edel-
lyttää, että kun matkapalvelun hankinnan ehdoista seuraavan kerran 
sovitaan vuonna 2018, otetaan sopimuksissa huomioon erityisesti työs-
säkäyvien vaikeavammaisten pikatilausmatkojen lisäystarve.

Käsittely

29.08.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Katriina Juva: Korvataan lausunnon viimeinen kappale (terveys- 
ja hyvinvointivaikutusten arviointi) seuraavalla tekstillä: "Pikatilausmat-
kat lisäävät kuljetuspalvelujärjestelmän joustavuutta. Vaikka niiden 
määrällä ei ole merkittävää yleistä vaikutusta kuntalaisten terveyteen ja 
hyvinvointiin, lisäävät ne selkeästi vaikeavammaisten elämänhallintaa. 
Erityisesti epäsäännöllistä työtä tekeville vaikeavammaisille pikatilaus-
matkojen lisäys kohentaa heidän elämänhallintaansa ja työssäkäynnin 
mahdollisuuksia. Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että kun mat-
kapalvelun hankinnan ehdoista seuraavan kerran sovitaan vuonna 
2018, otetaan sopimuksissa huomioon erityisesti työssäkäyvien vaikea-
vammaisten pikatilausmatkojen lisäystarve."

Kannattaja: Jäsen Karita Toijonen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
pohjalta:
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1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Katriina Juva): Korvataan lausun-
non viimeinen kappale (terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi) seu-
raavalla tekstillä: "Pikatilausmatkat lisäävät kuljetuspalvelujärjestelmän 
joustavuutta. Vaikka niiden määrällä ei ole merkittävää yleistä vaikutus-
ta kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin, lisäävät ne selkeästi vaikea-
vammaisten elämänhallintaa. Erityisesti epäsäännöllistä työtä tekeville 
vaikeavammaisille pikatilausmatkojen lisäys kohentaa heidän elämän-
hallintaansa ja työssäkäynnin mahdollisuuksia. Sosiaali- ja terveyslaut-
akunta edellyttää, että kun matkapalvelun hankinnan ehdoista seuraa-
van kerran sovitaan vuonna 2018, otetaan sopimuksissa huomioon eri-
tyisesti työssäkäyvien vaikeavammaisten pikatilausmatkojen lisäystar-
ve."

Jaa-äänet: 3
Sami Heistaro, Markus Kalliola, Daniel Sazonov

Ei-äänet: 9
Katju Aro, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Et-
holen, Katriina Juva, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Mari Rantanen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Katriina Juvan vastaehdo-
tuksen äänin 9 - 3 (poissa 1).

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuomas Päivinen, kuljetuspalvelupäällikkö, puhelin: 310 51991

tuomas.paivinen(a)hel.fi
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§ 16
Den av ledamoten Jukka Järvinen väckta motionen om yrkesexa-
men i rusmedelsarbete

HEL 2017-006098 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Jukka Järvinen väckta 
motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm: 

 Vid godkännandet av stadsstyrelsens svar begär fullmäktige att 
stadsstyrelsen utreder om staden i sitt rusmedelsarbete på bästa 
möjliga sätt utnyttjar kompetensen hos erfarenhetsexperter och 
dem som avlagt yrkesexamen i rusmedelsarbete. (Thomas 
Wallgren)

Behandling

Ledamoten Jukka Järvinen understödd av ledamoten Thomas Wallgren 
föreslog att stadsfullmäktige skulle återremittera ärendet för ny bered-
ning utgående från att yrkesexamen i rusmedelsarbete ska godkännas 
som officiell yrkesbeteckning också i Helsingfors, vilket är förenligt med 
EU:s linje.

3 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, åtteremiss NEJ

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att 
yrkesexamen i rusmedelsarbete ska godkännas som officiell yrkesbe-
teckning också i Helsingfors, vilket är förenligt med EU:s linje.

Ja-röster: 66
Alviina Alametsä, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Eva Biaudet, 
Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Laura Finne-Elonen, 
Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harki-
mo, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyt-
tinen, Kati Juva, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Ki-
vekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa 
Korkkula, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Petra Ma-
lin, Otto Meri, Silvia Modig, Elina Moisio, Seija Muurinen, Björn Måns-
son, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård, 
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Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Par-
pala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Mari Ranta-
nen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Ryd-
man, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Osmo Soininvaara, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, 
Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, 
Ozan Yanar

Nej-röster: 10
Zahra Abdulla, Pentti Arajärvi, Eero Heinäluoma, Jukka Järvinen, Abdi-
rahim Mohamed, Sami Muttilainen, Aleksi Niskanen, Ilkka Taipale, Tho-
mas Wallgren, Mauri Venemies

Blanka: 7
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Eveliina Heinäluo-
ma, Ville Jalovaara, Juhani Strandén, Pilvi Torsti

Frånvarande: 2
Kauko Koskinen, Sara Paavolainen

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Ledamoten Thomas Wallgren understödd av ledamoten Jukka Järvinen 
föreslog följande hemställningskläm:

 Vid godkännandet av stadsstyrelsens svar begär fullmäktige att 
stadsstyrelsen utreder om staden i sitt rusmedelsarbete på bästa 
möjliga sätt utnyttjar kompetensen hos erfarenhetsexperter och 
dem som avlagt yrkesexamen i rusmedelsarbete.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

4 omröstningen

Ledamoten Thomas Wallgrens hemställningskläm JA, motsätter sig 
NEJ

JA-förslag: Vid godkännandet av stadsstyrelsens svar begär fullmäkti-
ge att stadsstyrelsen utreder om staden i sitt rusmedelsarbete på bästa 
möjliga sätt utnyttjar kompetensen hos erfarenhetsexperter och dem 
som avlagt yrkesexamen i rusmedelsarbete.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 66
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo 
Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogo-
moloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Mia Haglund, Juha 
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Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, 
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Hon-
kasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte 
Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, 
Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Heimo Laak-
sonen, Petra Malin, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, 
Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Aleksi Niskanen, Jo-
hanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Petrus 
Pennanen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto 
Rautava, Satu Silvo, Juhani Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydän-
maa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, 
Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, 
Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 2
Ted Apter, Otto Meri

Blanka: 16
Laura Finne-Elonen, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Pia Pakarinen, Matti Par-
pala, Terhi Peltokorpi, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, 
Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Ulla-Marja Urho

Frånvarande: 1
Sara Paavolainen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Thomas Wallgrens förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Jukka Järvisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar
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Ledamoten Jukka Järvinen och 40 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att yrkesexamen i rusmedelsarbete ska godkännas som en officiell 
behörighet för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsstyrelsen hänvisar till social- och hälsovårdsnämndens utlåtande 
och konstaterar att Valvira och regionförvaltningsverket har kontaktats 
med anledning av motionen. Valvira beviljar rätten att utöva ett yrke in-
om socialvården som legitimerad yrkesutbildad person eller rätten att 
använda en skyddad yrkesbeteckning inom socialvården. Yrkesexa-
men i rusmedelsarbete är inte en examen som berättigar till att ansöka 
om rätten att utöva ett yrke inom socialvården som legitimerad yrkesut-
bildad person och den berättigar inte till att använda en skyddad yrkes-
beteckning inom socialvården. Det hör inte till regionförvaltningsverkets 
uppgifter att godkänna examina som officiella behörigheter. Regionför-
valtningsverket kan dock ge utlåtande om de yrkesbeteckningar som 
redan har registrerats av Valvira.

En yrkesexamen inom social- och hälsovården är till exempel yrkesex-
amen för närvårdare. Yrkesexamen i rusmedelsarbete är inte en grun-
dexamen inom social- och hälsovården. Yrkesexamen i rusmedelsar-
bete fås genom gemensam yrkesmässig tilläggsutbildning inom social- 
och hälsovårdsbranschen och ger behörighet för fortsatta yrkeshögsko-
lestudier inom branschen.

Då anställningar tillsätts ska lagen om yrkesutbildade personer inom 
socialvården (817/2015) beaktas. Lagen trädde i kraft 1.3.2016. Lagen 
föreskriver om beviljande och registrering av yrkesgruppernas rätt att 
utöva yrket, skyddet för yrkesbeteckningen för yrkesutbildade personer, 
styrningen av och tillsynen över yrkesutbildade personer och tillsyns-
myndigheternas uppgifter och arbetsfördelning. Lagen om behörighets-
villkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005) har 
upphävts.

Inom social- och hälsovårdssektorns psykiatri- och missbrukartjänster 
uppskattas tilläggsexamen i rusmedelsarbete, men uppgifternas kravni-
vå inom missbrukarvården förutsätter en grundexamen inom social- 
och hälsovården eller till exempel sjukskötar- eller socionomutbildning. 
Inom branschen finns anställda som förutom grundexamen också har 
yrkesexamen i rusmedelsarbete. Som bäst inleds läroavtalsutbildning 
som syftar till yrkesexamen i rusmedelsarbete. Cirka 30 anställda inom 
branschen deltar i utbildningen.
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Enligt uppgifter som social- och hälsovårdssektorn har fått är det aktu-
ellt med en reform av yrkesexamen i mentalvårds- och rusmedelsarbe-
te. När grunderna för den nya examen är klara, tar social- och hälso-
vårdssektorn på nytt ställning till om examen ger behörighet för uppgif-
ter inom missbrukarvården. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Jukka Järvisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 29.11.2017 § 448

HEL 2017-006098 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet till stads-
fullmäktiges sammanträde 17.1.2018.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 20.11.2017 § 1069

HEL 2017-006098 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Jukka Järvisen aloitteen loppu-
un käsitellyksi. 
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13.11.2017 Poistettiin

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.09.2017 § 254

HEL 2017-006098 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuutettu 
Jukka Järvisen valtuustoaloitteesta hyväksyä päihdetyön ammattitutkin-
to viralliseksi pätevyydeksi:

"Valtuutettu Jukka Järvinen esittää aloitteessaan, että Helsingin kau-
punki hyväksyisi päihdetyön ammattitutkinnon viralliseksi kuten Valvira 
ja AVI. Lisäksi aloitteessa mainitaan, että opetushallitus on hakenut pä-
ihdehuollon ammattitutkinnolle virallisen EU-luokituksen kansallisesti ja 
kansainvälisesti, ja että päihdetyön ammattitutkinto on ylempi kuin pe-
rustutkinto. Jukka Järvinen esittää aloitteessaan myös huolensa siitä, 
että päihdetyön ammattilaiset jäävät pois kentältä ja samaan aikaan 
päihdehaitat kasvavat sekä taloudellisesti että sosiaalisesti.

Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto, 
joka valvoo sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholielinkeinon sekä ym-
päristöterveydenhuollon toiminnan asianmukaisuutta. Valviran tehtäviin 
kuuluu myöntää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden lail-
listus, nimikesuojaus ja määräaikaiset luvat.

Päihdetyön ammattitutkinnosta on oltu yhteydessä sekä Valviraan että 
Aluehallintovirastoon (AVI:in). Valvira myöntää oikeuden harjoittaa so-
siaalihuollon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä tai antaa oikeu-
den käyttää nimikesuojattua sosiaalihuollon ammattinimikettä. Päihde-
työn ammattitutkinto ei ole tutkinto, jonka perusteella voi hakea oikeutta 
harjoittaa sosiaalihuollon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä eikä 
sen perusteella saa nimikettä, joka on nimikesuojattu sosiaalihuollon 
ammattinimike. Aluehallintovirastosta kerrottiin, että (AVI:n) tehtäviin ei 
kuulu tutkintojen hyväksyminen viralliseksi kelpoisuudeksi. Aluehallinto-
virasto voi kuitenkin antaa lausunnon niistä nimikkeistä, jotka jo kuulu-
vat Valviran rekisteröinnin piiriin.
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Päihdetyön ammattitutkinto ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon pe-
rustutkinto, kuten lähihoitajan tutkinto. Päihdetyön ammattitutkinto on 
sosiaali- ja terveysalan yhteistä ammatillista lisäkoulutusta, joka antaa 
jatko-opintokelpoisuuden vastaavan alan ammattikorkeakouluopintoi-
hin.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annettu laki (817/2015) tuli voimaan 
1. päivänä maaliskuuta 2016. Laissa säädetään keskeisten ammat-
tiryhmien ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisestä, ammatinharjo-
ittamisoikeuden rekisteröinnistä, ammattihenkilön nimikesuojasta, am-
mattihenkilöiden ohjauksesta ja valvonnasta sekä valvontaviranomais-
tentehtävistä ja työnjaosta. Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksista annettu laki on kumottu. Sosiaalihuollon am-
mattihenkilölain myötä työnantajalla on mahdollisuus muita kuin kysei-
seen lakiin liittyviä virkoja ja toimia perustaessaan määritellä kyseinen 
tehtävänimike ja tehtävässä tarvittava osaamisvaatimus. 

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain ulkopuolelle jäävien ammattiryhmi-
en / tehtävänimikkeiden osalta työnantajien liikkumavara on laajentu-
nut. Tehtäviä täytettäessä tulee ottaa huomioon sosiaali- tai terveyden-
huollon ammattihenkilölaki ja asetus sekä mahdolliset erillislainsäädän-
nön säädökset. 

Toimialalla on 1.6.2017 tullut voimaan pysyväisohje ”Kelpoisuus, am-
matinharjoittamisoikeudet ja ammattihenkilöiden valvonta sosiaali- ja 
terveystoimessa”. Ohjeen mukaan kouluasteisissa ohjaajan tehtävissä 
edellytetään tehtävään soveltuvaa sosiaali- ja terveysalan ammatillista 
perustutkintoa (lähihoitaja) tai muuta soveltuvaa tutkintoa. 

Psykiatria- ja päihdepalveluissa arvostetaan päihdetyön ammattitutkin-
toa lisätutkintona, mutta tehtävien vaativuus edellyttää päihdehuollon 
tehtävissä myös sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa tai esimerkiksi 
sairaanhoitajan tai sosionomin pätevyyttä. Toimialalla on työntekijöitä, 
joilla on perustutkinnon lisäksi päihdetyön ammattitutkinto. Juuri nytkin 
on alkamassa työntekijöille oppisopimuksena päihdetyön ammattitut-
kintokoulutus, johon osallistuu noin 30 toimialan työntekijää."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sari Torres, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 24109

sari.torres(a)hel.fi
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§ 17
Den av ledamoten Reetta Vanhanen väckta motionen om främjande 
av avgiftsfria preventivmedel för ungdomar under 25 år

HEL 2017-007557 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Reetta Vanhanen väck-
ta motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av svaret till mo-
tionen att i Helsingfors utreds möjligheten till effektivare samar-
bete mellan sektorerna i sexualfostran för ungdomar som en 
del av den större helheten med stöd inför vuxenlivet. (Seija 
Muurinen)

Behandling

Ledamoten Mika Ebeling understödd av ledamoten Mauri Venemies fö-
reslog att stadsfullmäktige skulle återremittera ärendet till stadsstyrel-
sen för ny beredning utgående från att Helsingfors i fortsättningen inom 
de gränser som lagen medger avstår från handlingar som leder till att 
människoliv avslutas.

Under diskussionen om återremiss framställdes ett annat förslag om 
återremiss:

Ledamoten Terhi Koulumies understödd av ledamoten Tapio Kelemetti 
föreslog att stadsfullmäktige skulle återremittera ärendet till stadsstyrel-
sen för ny beredning utgående från att det ska beaktas att sexuella för-
hållanden nuförtiden inte alltid begränsas till fasta parförhållanden. Fö-
rebyggandet av oönskade graviditeter kan därför inte alltid utgöra hu-
vudperspektivet till främjandet av den sexuella och reproduktiva hälsan 
hos ungdomar. Sexuellt överförda sjukdomar ska förebyggas med 
minst lika stor prioritet.

Det är motiverat att i första hand främja det mål som anges i motionen 
så att ungdomar under 25 år i större utsträckning än i nuläget erbjuds 
gratis kondomer, sexualupplysningen effektiviseras och utbudet av att 
testa könssjukdomar görs mångsidigare. I preventivmedelsrådgivning-
en ska det beaktas att hormonala preventivmedel inte skyddar mot 
könssjukdomar, utan det enda effektiva sättet att hindra sådana är att 
använda kondom. Ungdomar ska dessutom informeras om andra än 
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hormonala preventivmedel som medför skadliga och också allvarliga 
bieffekter för en del av användarna.

Jämställdhet mellan könen ska beaktas i främjandet av den sexuella 
och reproduktiva hälsan hos ungdomar. Att hormonala preventivmedel 
framhävs ger ungdomar en alldeles felaktig uppfattning om att förhind-
rande av graviditet i intima förhållanden är på kvinnans ansvar. Preven-
tivmedelstjänsterna ska riktas till alla ungdomar oberoende av kön. Det 
är viktigt att rätten till förhindrande av graviditet och till sexuell hälsa 
förverkligas utgående från vars och ens egna utgångspunkter och öns-
kemål.

5 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar ärendet för ny beredning 
utgående från att Helsingfors i fortsättningen inom de gränser som la-
gen medger avstår från handlingar som leder till att människoliv avslu-
tas.

Ja-röster: 75
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajär-
vi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogo-
moloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, 
Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eero Hei-
näluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Ve-
ronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka 
Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Ta-
pio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Terhi Kou-
lumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, Silvia 
Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Mu-
urinen, Björn Månsson, Aleksi Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Ny-
gård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, 
Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mar-
cus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Osmo Soinin-
vaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Ul-
la-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 2
Mika Ebeling, Mauri Venemies
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Blanka: 5
Pia Kopra, Kauko Koskinen, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Juhani 
Strandén

Frånvarande: 3
Katju Aro, Wille Rydman, Thomas Wallgren

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

6 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Svaret till motionen återremitteras för ny beredning utgå-
ende från att det ska beaktas att sexuella förhållanden nuförtiden inte 
alltid begränsas till fasta parförhållanden. Förebyggandet av oönskade 
graviditeter kan därför inte alltid utgöra huvudperspektivet till främjan-
det av den sexuella och reproduktiva hälsan hos ungdomar. Sexuellt 
överförda sjukdomar ska förebyggas med minst lika stor prioritet. Det 
är motiverat att i första hand främja det mål som anges i motionen så 
att ungdomar under 25 år i större utsträckning än i nuläget erbjuds gra-
tis kondomer, sexualupplysningen effektiviseras och utbudet av att tes-
ta könssjukdomar görs mångsidigare. I preventivmedelsrådgivningen 
ska det beaktas att hormonala preventivmedel inte skyddar mot köns-
sjukdomar, utan det enda effektiva sättet att hindra sådana är att an-
vända kondom. Ungdomar ska dessutom informeras om andra än hor-
monala preventivmedel som medför skadliga och också allvarliga bief-
fekter för en del av användarna. Jämställdhet mellan könen ska beak-
tas i främjandet av den sexuella och reproduktiva hälsan hos ungdo-
mar. Att hormonala preventivmedel framhävs ger ungdomar en alldeles 
felaktig uppfattning om att förhindrande av graviditet i intima förhållan-
den är på kvinnans ansvar. Preventivmedelstjänsterna ska riktas till alla 
ungdomar oberoende av kön. Det är viktigt att rätten till förhindrande av 
graviditet och till sexuell hälsa förverkligas utgående från vars och ens 
egna utgångspunkter och önskemål.

Ja-röster: 67
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajär-
vi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogo-
moloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, 
Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eero Hei-
näluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Ve-
ronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kale-
va, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa 
Korkkula, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, Silvia 
Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Mu-
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urinen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Mia Nygård, Maria Ohisalo, 
Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti 
Parpala, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, 
Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, 
Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, San-
na Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 13
Mika Ebeling, Nuutti Hyttinen, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Terhi Koulu-
mies, Jussi Niinistö, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Petrus Penna-
nen, Mari Rantanen, Wille Rydman, Juhani Strandén, Mauri Venemies

Blanka: 3
Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Ulla-Marja Urho

Frånvarande: 2
Katju Aro, Thomas Wallgren

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Under diskussionen framställdes ett tredje förslag om återremiss:

Ledamoten Mari Rantanen understödd av ledamoten Juhani Strandén 
att stadsfullmäktige skulle återremittera ärendet till stadsstyrelsen för 
ny beredning utgående från att Helsingfors ska erbjuda avgiftsfria pre-
ventivmedel såsom hittills. Helsingfors satsar på att erbjuda avgiftsfria 
preventivmedel i första hand till dem som är under 20 år och till kvinnor 
i riskgrupper med missbruksproblem eller andra problem när det gäller 
att kontrollera sitt liv. Helsingfors satsar i främsta rummet på utdelning 
av kondomer och eftersträvar effektivare preventivrådgivning och infor-
mation med anknytning till sexualhälsan.

7 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Motionssvaret återremitteras för ny beredning utgående 
från att Helsingfors ska erbjuda avgiftsfria preventivmedel såsom hit-
tills. Helsingfors satsar på att erbjuda avgiftsfria preventivmedel i första 
hand till dem som är under 20 år och till kvinnor i riskgrupper med 
missbruksproblem eller andra problem när det gäller att kontrollera sitt 
liv. Helsingfors satsar i främsta rummet på utdelning av kondomer och 
eftersträvar effektivare preventivrådgivning och information med an-
knytning till sexualhälsan.
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Ja-röster: 72
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajär-
vi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogo-
moloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, 
Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eero Hei-
näluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Ve-
ronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kale-
va, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan 
Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Tuuli 
Kousa, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, Silvia Modig, Abdira-
him Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Johanna Nuorteva, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oska-
la, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, 
Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Ranta-
nen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, 
Satu Silvo, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka 
Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiai-
nen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 11
Mika Ebeling, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Terhi Koulumies, Jussi Niini-
stö, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Mari Rantanen, Wille Rydman, 
Juhani Strandén, Mauri Venemies

Frånvarande: 2
Katju Aro, Thomas Wallgren

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Ledamoten Seija Muurinen understödd av ledamoten Daniel Sazonov 
föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av svaret till mo-
tionen att i Helsingfors utreds möjligheten till effektivare samar-
bete mellan sektorerna i sexualfostran för ungdomar som en 
del av den större helheten med stöd inför vuxenlivet.

Ledamoten Otto Meri understödd av ledamoten Tapio Klemetti föreslog 
följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av svaret till mo-
tionen att det utreds om det är möjligt att årligen till den berörda 
nämnden ge en rapport över vad det kostar att erbjuda avgiftsf-
ria preventivmedel i större utsträckning och hur användningen 
av preventivmedel förändras.
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Ledamoten Mirita Saxberg understödd av ledamoten Mia Nygård fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av motionssvaret 
att Helsingfors följer hur sådana preventivmedel som är under 
utveckling för män finns att tillgå i Finland och utreder möjlighe-
terna att ta med dem i urvalet av avgiftsfria preventivmedel.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.

8 omröstningen

Ledamoten Seija Muurinens hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av svaret till 
motionen att i Helsingfors utreds möjligheten till effektivare samarbete 
mellan sektorerna i sexualfostran för ungdomar som en del av den stör-
re helheten med stöd inför vuxenlivet.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 78
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajär-
vi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogo-
moloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, 
Mia Haglund, Juha Hakola, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eero Heinälu-
oma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika 
Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Ar-
ja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivu-
laakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, Sil-
via Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Aleksi Niskanen, Dani Niska-
nen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, 
Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus 
Pennanen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazo-
nov, Satu Silvo, Juhani Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, 
Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, 
Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, 
Ozan Yanar

Blanka: 4
Jasmin Hamid, Hannu Oskala, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale
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Frånvarande: 3
Katju Aro, Ville Jalovaara, Thomas Wallgren

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Seija Muurinens förslag till hem-
ställningskläm.

9 omröstningen

Ledamoten Otto Meris förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig 
NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av svaret till 
motionen att det utreds om det är möjligt att årligen till den berörda 
nämnden ge en rapport över vad det kostar att erbjuda avgiftsfria pre-
ventivmedel i större utsträckning och hur användningen av preventiv-
medel förändras.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 36
Maija Anttila, Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mi-
ka Ebeling, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Nu-
utti Hyttinen, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Kle-
metti, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Silvia 
Modig, Seija Muurinen, Jussi Niinistö, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, 
Mia Nygård, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus 
Pennanen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Mirita Sax-
berg, Daniel Sazonov, Juhani Strandén, Ulla-Marja Urho, Juhana Varti-
ainen, Mauri Venemies

Nej-röster: 5
Eva Biaudet, Laura Finne-Elonen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Il-
kka Taipale

Blanka: 41
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Silja 
Borgarsdottir Sandelin, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte 
Harjanne, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Kati 
Juva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa 
Korkkula, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Petra Malin, Abdirahim Moha-
med, Elina Moisio, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, 
Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, 
Laura Rissanen, Satu Silvo, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesi-
kansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Frånvarande: 3
Katju Aro, Ville Jalovaara, Thomas Wallgren
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Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Otto Meris förslag till hem-
ställningskläm.

10 omröstningen

Ledamoten Mirita Saxbergs hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av motions-
svaret att Helsingfors följer hur sådana preventivmedel som är under 
utveckling för män finns att tillgå i Finland och utreder möjligheterna att 
ta med dem i urvalet av avgiftsfria preventivmedel. 
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 40
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Harry Bogomoloff, Mia 
Haglund, Juha Hakola, Atte Harjanne, Eero Heinäluoma, Eveliina Hei-
näluoma, Nuutti Hyttinen, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Pia Kopra, Vesa 
Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Petra 
Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Aleksi Niskanen, 
Mia Nygård, Maria Ohisalo, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpa-
la, Petrus Pennanen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, 
Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Juhani Strandén, Leo Stranius, Ilkka 
Taipale, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Anna 
Vuorjoki

Blanka: 41
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, 
Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Laura Finne-
Elonen, Jasmin Hamid, Joel Harkimo, Kaisa Hernberg, Mari Holopai-
nen, Veronika Honkasalo, Kati Juva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, 
Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Tuuli 
Kousa, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Björn Måns-
son, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, 
Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Ranta-
nen, Satu Silvo, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, 
Ulla-Marja Urho, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Frånvarande: 4
Katju Aro, Ville Jalovaara, Wille Rydman, Thomas Wallgren

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Mirita Saxbergs förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
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marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Reetta Vanhanen och 45 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden utreder vilka konsekvenser det skulle medföra för hälsa 
och välfärd att erbjuda avgiftsfria preventivmedel för ungdomar under 
25 år.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsstyrelsen hänvisar till social- och hälsovårdsnämndens utlåtande 
och konstaterar att kommunen som en del av främjandet av hälsa och 
välfärd enligt 2 kap. 13 § 2 mom. i hälso- och sjukvårdslagen ska se till 
att de som bor i kommunen har tillgång till preventivmedelsrådgivning 
och annan service som främjar den sexuella och reproduktiva hälsan.

Konsekvenser för hälsa och välfärd

Under de senaste fem åren har antalet aborter bland ungdomar under 
24 år minskat med 23 procent i hela landet. I Helsingfors har antalet 
aborter minskat med 22 procent under de senaste fem åren, i Esbo 
med 25 procent och i Vanda med 40 procent. Trots denna gynnsamma 
utveckling ökar antalet personer som tidigare gjort abort. Dessutom 
görs cirka 10 procent av aborterna av kvinnor som fött barn under sam-
ma eller föregående år. Ett effektivt skydd mot graviditet är viktigt efter 
en abort eller förlossning. Dessutom är det kostnadseffektivt.

Antalet könssjukdomssmittor (klamydia, syfilis, gonorré) hos helsingfor-
sare under 25 år har minskat med 6,5 procent under de senaste fem 
åren (1 142 smittofall under 2012 och 1 068 smittofall under 2016). Un-
der 2012 konstaterades 1 103 smittofall av klamydia hos helsingforsare 
under 25 år medan 1 037 fall konstaterades under 2016.
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Enligt omfattande internationella och även finländska undersökningar 
sparar avgiftsfria preventivmedel kostnader. Särskilt s.k. långtidsver-
kande preventivmedel (p-stavar, spiraler) är bland de mest kostnadsef-
fektiva. Hos dem som använder korttidsverkande preventivmedel är ris-
ken för oplanerad graviditet tiofaldig jämfört med risken hos dem som 
använder långtidsverkande metoder, även om preventivmedlen skulle 
vara avgiftsfria. I åldersgruppen 15–24 år förklaras oplanerade gravidi-
teter i över 80 procent av fallen med felaktig användning.

Kostnader för preventivmedel och aborter

Under 2016 bodde 40 468 kvinnor i åldern 15–24 år i Helsingfors och 
498 aborter utfördes i denna åldersgrupp. Priset för en abort är 565 eu-
ro i HNS. Dessutom uppgår mottagnings- och laboratoriekostnaderna 
inom primärvården till ca 365 euro. De totala kostnaderna för att avbry-
ta graviditeter uppgår till 459 000 euro om året.

Enligt uppskattning är hälften av kvinnorna i åldern 15–24 år sexuellt 
aktiva. Kostnaderna för preventivpiller beräknas uppgå till ca 50 eu-
ro/person årligen. Enligt en omfattande undersökning förbinder sig en-
bart 40–50 procent av användarna att använda avgiftsfria preventivpil-
ler. Således skulle kostnaderna för att erbjuda personer i åldern 15–24 
år avgiftsfria preventivpiller uppgå till ca 506 000 euro med 10 000 an-
vändare. Genom typisk användning blir ca 9 procent av användarna av 
preventivpiller gravida årligen. Man kan alltså anta att det görs 227 
stycken färre aborter årligen för användare av preventivpiller. På så 
sätt minskar det fakturerade värdet av aborter inom kommunen med 
uppskattningsvis 210 000 euro.

I Helsingfors erbjuds de första preventivpillren (startpaket för tre måna-
der), den första spiralen och den första p-staven avgiftsfritt. Avgiftsfria 
kondomer erbjuds vid skol- och studenthälsovården, vid preventivme-
delsrådgivningen, under uppbåden samt i viss mån vid ungdomsgår-
darna och under olika kampanjer med syfte att främja hälsan. Vid be-
hov får ungdomarna avgiftsfria akutpreventivmedel från skol- och stu-
denthälsovården.

Helsingfors stad har från och med 2007 bjudit på de första långtidsver-
kande preventivmedlen för kvinnor i alla åldrar. Anskaffningspriset för 
långtidsverkande preventivmedel, det vill säga hormonspiraler eller p-
stavar är ca 100 euro/styck och eftersom kostnaden delas på 4–7 år 
blir den årliga kostnaden i genomsnitt 20 euro. Under 2016 skaffade 
social- och hälsovårdsväsendet långtidsverkande preventivmedel för 
358 460 euro till sina verksamhetsställen (2 974 spiraler och 540 p-sta-
var).
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Om alla kvinnor i Helsingfors i åldern 15–24 i behov av skydd mot gra-
viditet skulle använda avgiftsfria långtidsverkande preventivmedel skul-
le kostnaderna uppgå till ca 405 000 euro per år. Om ca 80 procent 
skulle använda långtidsverkande preventivmedel skulle 400 färre abor-
ter göras i åldersgruppen och 367 000 euro i kostnader skulle sparas.

Avgiftsfria preventivpiller är till sin kostnad likartade som de långtidsver-
kande metoderna men mindre effektiva på att skydda mot graviditet. 
Den yngre åldersgruppen som består av personer i åldern 15–19 för-
binder sig i mindre skala än vuxna till att använda korttidsverkande pre-
ventivmedel. Av de 14 043 kvinnorna i åldersgruppen 15–19 är upp-
skattningsvis 3 500 sexuellt aktiva och skulle använda preventivpiller 
långvarigt. På årsnivå skulle kostnaderna uppgå till 176 000 euro. Anta-
let aborter skulle minska och ca 23 600 euro i kostnader skulle sparas.

Under de senaste åren har det i Helsingfors reserverats ca 45 000 av-
giftsfria kondomer för utdelning. Anskaffningspriset för kondomerna är 
0,12 euro per styck. En kondom per vecka för 20 000 användare skulle 
kosta 124 000 euro om året.

Det är motiverat att främja det i motionen föreslagna målet främst på så 
sätt att spiraler eller p-stavar erbjuds som långtidsverkande preventiv-
medel för ungdomar under 25 år. Att erbjuda p-ringar verkar däremot 
inte vara kostnadseffektivt med tanke på p-ringarnas högre pris och på 
grund av att det inte finns bevis för att unga i högre grad skulle förbinda 
sig till att använda p-ringar än andra preventivmedel. Om det trots det 
finns intresse för att inom ramen för social- och hälsovårdssektorns an-
slag utöka utbudet även till p-ringar kan social- och hälsovårdsnämn-
den fatta beslut om detta i samband med godkännandet av använd-
ningsplanen.

Eftergranskningen efter en abort är en naturlig tidpunkt att erbjuda 
långvarigt skydd mot graviditet. För att utveckla preventivmedelsrådgiv-
ningen för klienterna inom missbrukarvården är det nödvändigt att ord-
na nya samarbetsformer.

Den centraliserade preventivmedelsrådgivningen omfattar särskilt intro-
duktion av långtidsverkande preventivmedel. I det nya hälso- och väl-
färdscentret i Fiskehamnen ska resurser användas till detta. Att påbörja 
användandet av korttidsverkande preventivmedel fungerar väl i läroan-
stalter på andra stadiet, på hälsostationer och i samband med efter-
granskningen i mödrarådgivningen.

Social- och hälsovårdsnämnden anser det viktigt att staden ökar råd-
givningstjänsterna och kommunikationen gällande sexualhälsa samt ut-
delningen av avgiftsfria kondomer i samarbete med sektorerna. Dess-
utom har nämnden förutsatt att en utredning och jämförelse ska utföras 
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mellan den sexuella och reproduktiva hälsan hos ungdomar i åldern 
20–25 år under perioden 2016–2018 och kostnaderna för preventivme-
del och aborter i samma åldersgrupp under samma period.

Stadsstyrelsen anser att det i motionen föreslagna främjandet av av-
giftsfria preventivmedel för ungdomar under 25 år kan genomföras in-
om ramen för de anslag som stadsfullmäktige godkänt i budgetarna.

Stadsstyrelsen fastställer för sin del social- och hälsovårdsnämndens 
riktlinjer gällande avgiftsfria preventivmedel:

 Spiraler eller p-stavar erbjuds alltid avgiftsfritt för ungdomar under 
25 år. 

 Preventivpiller och p-ringar erbjuds för ett års tid avgiftsfritt för ung-
domar under 25 år.

 Genom sektorernas samarbete ökar Helsingfors stad tydligt både 
sin rådgivning om att förebygga könssjukdomar och om sexualhäl-
sa, och sin avgiftsfria utdelning av kondomer på preventivme-
delsrådgivningar, i skolor och vid ungdomsgårdar.

 I produktionen av preventivmedelstjänster ökas och fortsätts samar-
betet med hälsostationer, skol- och studerandehälsovården, möd-
rarådgivningen, den centraliserade preventivrådgivningen och and-
ra aktörer inom Helsingfors stad, såsom skolor och ungdomsgårdar.

 I enlighet med Vandamodellen börjar Helsingfors stad erbjuda av-
giftsfria spiraler eller p-stavar efter aborter och för klienterna inom 
missbrukarvården.

 Rätten till preventivmedel och sexualhälsa förverkligas utifrån var 
och ens egna utgångspunkter och önskningar och preventivme-
delstjänsterna riktas till alla unga oberoende av kön.

 Social- och hälsovårdssektorn utreder och lämnar rapporter till 
nämnden angående användningen av avgiftsfria preventivmedel 
hos ungdomar under 20 och 25 år, angående antalet aborter och 
könssjukdomar under 2017 och 2018 samt angående kostnaderna 
för de avgiftsfria preventivmedlen. Sektorn jämför dessutom siffror-
na med motsvarande siffror från 2016.

 Kommunikationen om avgiftsfria preventivmedel effektiviseras i de 
olika kanalerna.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor
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1 Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 29.11.2017 § 450

HEL 2017-007557 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet till stads-
fullmäktiges sammanträde 17.1.2018.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 20.11.2017 § 1068

HEL 2017-007557 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Reetta Vanhasen aloitteen 
loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

20.11.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Terhi Koulumies:

Lisätään perusteluiden Terveys- ja hyvinvointivaikutukset -kohdan 
loppuun uusi kappale:

"Kaupungin palveluvalikoimaa suunniteltaessa on muistettava, että su-
kupuolisuhteet eivät nykyään aina rajoitu vakiintuneisiin parisuhteisiin. 
Ei-toivottujen raskauksien torjuminen ei voi siten olla päänäkökulma 
nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisessä. Ehkäisyneu-
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vonnassa on otettava huomioon, että hormonaaliset ehkäisymenetel-
mät eivät suojaa sukupuolitaudeilta, joiden torjunnassa ainoa tehokas 
ehkäisymenetelmä on kondomin käyttäminen."

Korvataan Raskauden ehkäisyn ja -keskeytysten kustannukset -kohdan 
8 kappale seuraavasti:

"Ei-toivotut raskaudet eivät ole ainoa ennaltaehkäistävä seikka alle 25-
vuotiaiden nuorten seksuaaliterveydessä, vaan vähintään yhtä suurella 
painopisteellä tulee torjua sukupuoliteitse leviäviä tauteja. Niiden pitkä-
aikaiset terveyshaitat voivat olla vakavia. Käypä hoito -suositusten mu-
kaan seksitauteja ehkäistään parhaiten kondomilla. Aloitteessa esitet-
tyä tavoitetta onkin perusteltua edistää ensisijaisesti siten, että alle 25-
vuotiaille nuorille tarjotaan nykyistä enemmän maksuttomia kondomeja. 

Sukupuolten välinen tasa-arvo on huomioitava edistettäessä nuorten li-
sääntymis- ja seksuaaliterveyttä. Hormonaalisten ehkäisymenetelmien 
korostaminen antaa nuorille täysin väärän viestin siitä, että ehkäisy olisi 
intiimeissä suhteissa naisen vastuulla. Ehkäisypalvelut tulee suunnata 
kaikille nuorille sukupuolesta riippumatta. On myös tärkeää, että oikeus 
ehkäisyyn ja seksuaaliterveyteen toteutuu jokaisen omista lähtökohdis-
ta ja toiveista käsin. Nuorille on annettava tietoa myös muista kuin hor-
monaalisista ehkäisymenetelmistä, joilla on osalle käyttäjistä haitallisia 
ja vakaviakin sivuvaikutuksia.

Sukupuolten tasa-arvo, hormonaalisen ehkäisyn haittavaikutukset ja 
sukupuolitautien torjunta ovat vahva peruste sille, että kaupungin on 
tarjottava alle 25-vuotiaille nuorille ensisijassa maksuttomia kondomeja, 
tehostettava seksuaalivalistusta ja lisättävä sekä monipuolistettava su-
kupuolitautien testauksen tarjontaa." 

Korvataan Raskauden ehkäisyn ja -keskeytysten kustannukset -kohdan 
10 kappale seuraavasti:

"Keskitetyn ehkäisyneuvonnan palveluissa on huomioitava sukupuolten 
tasa-arvonäkökulma, hormonaalisen ehkäisyn haittavaikutukset ja su-
kupuolitautien torjunta. Kaupungin on tarjottava alle 25-vuotiaille nuoril-
le ensisijassa maksuttomia kondomeja, tehostettava seksuaalivalistus-
ta ja lisättävä sukupuolitautien testauksen tarjontaa. Seksuaali- ja li-
sääntymisterveyden edistämiseen on tarkoitus käyttää voimavaroja uu-
dessa Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa kuten myös toi-
sen asteen oppilaitoksissa, terveysasemilla ja jälkitarkastusten yhtey-
dessä äitiysneuvolassa. Kaupungin on lisättävä myös matalan kynnyk-
sen maksutonta seksuaalineuvontaa tarvittaessa yhteistyökumppanien 
kanssa."
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Korvataan Raskauden ehkäisyn ja -keskeytysten kustannukset -kohdan 
11 kappaleen viimeinen lause seuraavasti:

"Lisäksi lautakunta on edellyttänyt, että sosiaali- ja terveystoimi selvit-
tää ja raportoi lautakunnalle alle 20- ja 25-vuotiaiden maksuttomien eh-
käisymenetelmien käytön, raskaudenkeskeytyksien ja sukupuolitautien 
määrän sekä maksuttomien ehkäisymenetelmien kustannukset niiltä 
vuosilta, jotka on mahdollista arvioida kaupunkitasolla ennen maakun-
tauudistuksen voimaatuloa ja vertaa lukuja vuoden 2016 lukuihin."

Kannattaja: Wille Rydman

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa:

Lisätään perusteluiden loppuun: 

”Kaupunginhallitus vahvistaa osaltaan sosiaali- ja terveyslautakunnan 
linjaukset koskien maksutonta ehkäisyä:

 kierukka tai ehkäisykapseli tarjotaan aina alle 25-vuotiaalle maksut-
ta. 

 alle 25-vuotiaille nuorille tarjotaan ehkäisypillerit ja ehkäisyrenkaat 
vuodeksi maksutta. 

 Helsinki lisää selvästi sekä neuvontaa seksitautien ehkäisystä ja 
seksuaaliterveydestä että kondomien jakelua maksutta ehkäisyneu-
voloissa, kouluissa ja nuorisotaloilla toimialojen yhteistyöllä. 

 ehkäisypalveluiden toteutuksessa yhteistyötä terveysasemien, kou-
luja opiskeluterveydenhuollon, äitiysneuvolan, keskitetyn ehkäisy-
neuvonnan sekä Helsingin kaupungin muiden toimijoiden, kuten 
koulujen ja nuorisotalojen kanssa jatketaan ja lisätään. 

 Vantaan mallin mukaisesti Helsinki alkaa tarjota maksuttoman kie-
rukan tai ehkäisykapselin raskaudenkeskeytyksen jälkeen sekä 
päihdehuollon asiakkaille.

 oikeus ehkäisyyn ja seksuaaliterveyteen toteutuu jokaisen omista 
lähtökohdista ja toiveista käsin ja että ehkäisypalvelut on suunnattu 
kaikille nuorille sukupuolesta riippumatta.

 Sosiaali- ja terveystoimi selvittää ja raportoi lautakunnalle alle 20- ja 
25-vuotiaiden maksuttomien ehkäisymenetelmien käytön ja raskau-
denkeskeytyksien ja sukupuolitautien määrän vuosilta 2017 ja 2018 
sekä maksuttomien ehkäisymenetelmien kustannukset ja vertaa lu-
kuja vuoden 2016 lukuihin.

 viestintää maksuttomasta ehkäisystä tehostetaan eri kanavissa.”

Kannattaja: Reetta Vanhanen
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Terhi Koulumiehen ja Sanna Vesikansan vastaehdotuksista äänestetti-
in vastakkain, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänestettiin vastakkain 
esittelijän ehdotuksen kanssa.

1. äänestys

JAA-ehdotus: Terhi Koulumiehen vastaehdotus
EI-ehdotus: Sanna Vesikansan vastaehdotus

Jaa-äänet: 6
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, 
Wille Rydman, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Maria Ohisalo, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, 
Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi tässä äänestyksessä Sanna Vesikansan 
vastaehdotuksen äänin 6 - 9.

2. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sanna Vesikansan vastaehdotuksen mukaisesti muutettu-
na

Jaa-äänet: 6
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, 
Wille Rydman, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Maria Ohisalo, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, 
Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi Sanna Vesikansan vastaehdotuksen muka-
isesti muutetun ehdotuksen äänin 6 - 9.

13.11.2017 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.09.2017 § 252

HEL 2017-007557 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Reetta Vanhasen alle 
25-vuotiaiden nuorten maksuttoman ehkäisyn edistämistä koskevasta 
valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan esittelijän ehdo-
tuksesta poikkeavan lausunnon:

"Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on järjestettävä alueensa asuk-
kaille ehkäisyneuvontaa ja muita seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edi-
stäviä palveluja.

Valtakunnallisen vuoden 2015 kouluterveyskyselyn mukaan koko maan 
peruskoululaisista oli ollut yhdynnässä 18 prosenttia, lukiolaisista 38 
prosenttia ja ammattikoululaisista 60 prosenttia. Kolmasosa nuorista ei 
käyttänyt mitään ehkäisyä viimeisimmässä yhdynnässään (peruskoulu-
laiset 35 prosenttia, lukiolaiset 33 prosenttia, ammattikoululaiset 33 
prosenttia). Ehkäisymenetelmänä kondomi oli yleisin, jota käytti perusk-
oululaisista 39 prosenttia, lukiolaisista 32 prosenttia ja ammattikoululai-
sista 28 prosenttia. Hormonaalisen ehkäisyn käyttäjiä oli 17 prosenttia, 
32 prosenttia ja 28 prosenttia em. nuorista.

Alle 24-vuotiaiden raskaudenkeskeytykset ovat vähentyneet viimeisen 
viiden vuoden aikana koko maassa 23 prosenttia. Helsingissä keskey-
tysten määrä on pienentynyt viimeisen viiden vuoden aikana 22 pro-
senttia, Espoossa 25 prosenttia ja Vantaalla 40 prosenttia. Tästä suotu-
isasta kehityksestä huolimatta aiemmin keskeytyksessä olleiden määrä 
kuitenkin nousee. Lisäksi keskeytyksistä noin 10 prosenttia tehdään 
samana tai edellisenä vuonna synnyttäneille naisille. Tehokas raskau-
den ehkäisy niin raskauden keskeytyksen kuin synnytyksen jälkeen on 
tärkeää ja kustannustehokasta.

Vantaalla tarjotaan alle 20-vuotiaille nuorille yhdeksän kuukauden eh-
käisyvalmisteet maksutta. Vantaa tarjoaa myös kaikille ensimmäisen 
pitkäaikaisen ehkäisyvälineen maksutta. Raskaudenkeskeytyksen jäl-
keen tarjotaan uusi ilmainen ehkäisyväline. Vantaa on panostanut 
riskiryhmiin ja tarjoaa heille pitkäaikaisen ehkäisimen kuluitta. Päihderi-
ippuvaisilla ja jo keskeytyksen läpikäyneillä on suurempi riski uuteen 
raskaudenkeskeytykseen kuin muilla.

Espoossa ensimmäinen kuparikierukka on maksuton kaikenikäisille eh-
käisyä tarvitseville naisille, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet kupari- 
tai hormonikierukkaa. Alle 20-vuotiaat, jotka eivät ole aiemmin käyttä-
neet hormonaalista ehkäisyä, saavat maksutta yhdistelmäehkäisypille-
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rit, minipillerit tai ehkäisyrenkaan (3−9 kk:n ajaksi) tai hormonikierukan. 
Yli 20-vuotiaat, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet hormonaalista ehkäi-
syä, saavat maksutta yhdistelmäehkäisypillerit, minipillerit, ehkäisyren-
kaan tai ehkäisykapselin 3 kuukauden ajaksi. Synnyttäneet ja 20–24-
vuotiaat, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet hormonaalista ehkäisyä, 
voivat valita synnytyksen jälkitarkastuksen yhteydessä maksutta myös 
hormonikierukan tai ehkäisykapselin.

Helsingissä tarjotaan maksutta ensimmäiset ehkäisypillerit (kolmen ku-
ukauden aloituspakkaus), ensimmäinen kierukka ja ehkäisyimplantit. 
Maksuttomia kondomeja tarjotaan koulu- ja opiskelijaterveydenhuollos-
sa, ehkäisyneuvonnassa, kutsunnoissa sekä jonkin verran nuorisota-
loilla ja erilaisissa terveyden edistämiskampanjoissa. Tarvittaessa nuori 
saa maksuttoman jälkiehkäisyn koulu- tai opiskeluterveydenhuollosta.

Helsinkiläisten alle 25-vuotiaiden sukupuolitartuntojen (klamydia, kuppa 
ja tippuri) määrät yhteensä ovat vähentyneet viimeisen viiden vuoden 
aikana 6,5 prosenttia (vuonna 2012 1142 tartuntaa ja vuonna 2016 
1068 tartuntaa). Klamydiatartuntoja todettiin helsinkiläisillä alle 25-vuo-
tiailla nuorilla vuonna 2012 1103 ja vuonna 2016 1037, joista naisilla to-
dettujen klamydiatartuntojen osuus on pysynyt viiden vuoden aikana 
samana, noin 68 prosentissa. Kondomin käytöllä ja vastuullisella sek-
sikäyttäytymisellä ehkäistään seksitauteja. Ei ole kuitenkaan osoitettu, 
että kondomien maksuton tarjonta lisäisi niiden käyttöä.

Laajojen kansainvälisten ja myös suomalaisten tutkimusten mukaan 
maksuton ehkäisy säästää kustannuksia. Erityisesti ns. pitkävaikuttei-
set ehkäisymenetelmät (kapselit, kierukat) ovat kustannustehokkaim-
pia. Lyhytvaikutteisten menetelmien käyttäjillä suunnittelemattoman 
raskauden riski on 10-kertainen pitkävaikutteisiin verrattuna, vaikka eh-
käisy olisi maksutonta. 15−24-vuotiaiden ryhmässä suunnittelematon 
raskaus selittyy yli 80 prosentissa ehkäisyn käyttövirheellä.

Raskauden ehkäisyn ja -keskeytysten kustannukset

Helsingissä asui vuonna 2016 40 468 15−24-vuotiasta naista. Tässä 
ikäryhmässä tehtiin vuonna 2016 498 raskaudenkeskeytystä. Raskau-
denkeskeytyksen hinta on HUS:ssa 565 euroa. Lisäksi tulevat peruster-
veydenhuollon vastaanotto- ja laboratoriokustannukset noin 365 euroa. 
Raskaudenkeskeytysten kokonaiskustannukset vuodessa ovat näin ol-
len 459 000 euroa.

Arvioidaan, että puolet 15−24-vuotiaista naisista on seksuaalisesti aktii-
visia. Vuoden pilleriehkäisyn kustannukset olisivat noin 50 euroa/hen-
kilö. Laajan tutkimuksen mukaan vain 40−50 prosenttia käyttäjistä si-
toutuu maksuttomaankaan pilleriehkäisyyn. Näin ollen 15−24-vuotiaille 
tarjottavan maksuttoman pilleriehkäisyn kustannukset kaupungille olisi-
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vat 10 000 käyttäjällä laskettuna noin 506 000 euroa. Tyypillisellä 
käytöllä noin 9 prosenttia ehkäisypillerin käyttäjistä tulee raskaaksi vuo-
den aikana, joten ehkäisypillerien käyttäjille voidaan olettaa raskauden-
keskeytyksiä tehtävän vuodessa 227 vähemmän, jolloin raskauden-
keskeytysten kuntalaskutusten määrä vähenee arviolta 210 000 euroa.

Helsingin kaupunki on tarjonnut vuodesta 2007 ensimmäiset pitkävaik-
utteiset ehkäisymenetelmät kaikenikäisille naisille. Käyttäjät ovat voine-
et valita sekä hormonikierukan että ehkäisykapselit käyttöönsä yhteen-
sä jopa 11 vuoden ajaksi. Pitkävaikutteisen ehkäisimen korkeampi 
hankintahinta noin 100 euroa/kpl jakautuu 4−7 vuodelle ja vuosikustan-
nus on keskimäärin 20 euroa. Vuonna 2016 Helsingin kaupungin sosi-
aali- ja terveystoimi hankki toimipisteisiinsä pitkävaikutteisia ehkäisy-
menetelmiä 358 460 eurolla (2974  kierukkaa, 540 ehkäisykapselia), 

Mikäli kaikki 15−24-vuotiaat ehkäisyä tarvitsevat naiset Helsingissä 
käyttäisivät maksutonta pitkävaikutteisia ehkäisymenetelmiä, olisivat 
kustannukset vuodessa myös noin 405 000 euroa, mutta paremman 
ehkäisytehon vuoksi keskeytyksiä ei tehtäisi käyttäjille juuri ollenkaan. 
Käyttäjistä noin 80 prosenttia käyttää ehkäisymenetelmää pitkäaikai-
sesti, joten raskaudenkeskeytyksiä tehtäisiin ikäryhmässä jopa 400 vä-
hemmän ja kustannuksia säästyisi 367 000 euroa.

Ehdotettu maksuton pilleriehkäisy on kustannuksiltaan samankaltainen, 
mutta teholtaan huonompi kuin jo aikaisempien päätösten nojalla kaike-
nikäisille tarjottava pitkäkestoinen ehkäisy. Nuoremmassa 15−19-vuoti-
aiden ikäryhmässä lyhytvaikutteinen ehkäisymenetelmä ensimmäisenä 
ehkäisyvaihtoehtona saattaa olla houkutteleva, mutta sitoutuminen oh-
jeenmukaiseen käyttöön on heikompaa nuorilla kuin aikuisilla. 15−19-
vuotiaiden ikäryhmän 14 043 naisesta arviolta 3 500 on seksuaalisesti 
aktiivisia ja käyttäisi ehkäisypillereitä pitkäaikaisesti. Vuositasolla kust-
annukset olisivat 176 000 euroa. Raskaudenkeskeytyksiä tehdään täs-
sä ikäryhmässä 20−24-vuotiaita vähemmän, noin 8/1000 naista vuo-
dessa, ja tyypillisellä käytöllä voidaan olettaa raskaudenkeskeytyksiä 
tehtävän noin 26 vähemmän. Kustannussäästöä näistä syntyisi noin 
23 600 euroa.  

Helsingissä on varattu jaettavaksi viime vuosina noin 45 000 maksuton-
ta kondomia vuodessa hankintahinnan ollessa 0,12 euroa kappaleelta. 
Sosiaali- ja terveystoimen osuus oli noin 90 prosenttia (41 256 kpl). 
Kondomin hinnan ollessa 0,12 euroa kappaleelta ovat vuosikustannuk-
set 4 951 euroa. Kondomien tarve käyttäjien välillä vaihtelee huomatta-
vasti, eikä ole realistista olettaa kaupungin pystyvän logistisesti  tarjoa-
maan maksuttomia kondomeja kaikille 15−24-vuotiaille. Yksi kondomi 
viikossa 20 000 käyttäjälle maksaisi vuositasolla 124 000 euroa.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että Helsingin nykykäytäntöä te-
hostetaan seuraavilla tavoilla: kierukka tai ehkäisykapseli tarjotaan aina 
alle 25-vuotiaalle maksutta. Vantaan mallin mukaisesti Helsinki alkaa 
tarjota maksuttoman kierukan tai ehkäisykapselin raskaudenkeskeytyk-
sen jälkeen sekä päihdehuollon asiakkaille. Alle 25-vuotiaille nuorille 
tarjotaan ehkäisypillerit ja ehkäisyrenkaat vuodeksi maksutta. Tämän 
ikäryhmän pitkävaikutteisten ehkäisymenetelmien aloitus toteutetaan 
ensisijaisesti keskitetyssä ehkäisyneuvonnassa, jonka toiminta siirtyy 
helmikuussa 2018 Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen yh-
teyteen. Keskitetyn ehkäisyneuvonnan lääkäriresurssi, jota nime-
nomaan edellä mainittuihin ehkäisymuotoihin (kierukka tai ehkäisykap-
seli) liittyen tarvitaan, lisääntyy nykyisestä yhdestä lääkärin työpanok-
sesta kahteen, ja myös avustavan henkilökunnan määrää lisätään vas-
taavasti. Lisäksi Kalasatamassa ehkäisypalveluita pystytään tarjoa-
maan laajemmalla aukioloajalla. Helsinki lisää selvästi sekä neuvontaa 
seksitautien ehkäisystä ja seksuaaliterveydestä että kondomien jakelua 
maksutta ehkäisyneuvoloissa, kouluissa ja nuorisotaloilla toimialojen 
yhteistyöllä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan mielestä muiden toimialo-
jen rooli on keskeistä, myös ilman sosiaali- ja terveystoimialan koordi-
nointia tai osallistumista hankintaan ja jakeluun. Kondomeja on tarjolla 
nuorille säännölliseen käyttöön. Sosiaali- ja terveyslauta pitää tär-
keänä, että oikeus ehkäisyyn ja seksuaaliterveyteen toteutuu jokaisen 
omista lähtökohdista ja toiveista käsin ja että ehkäisypalvelut on suun-
nattu kaikille nuorille sukupuolesta riippumatta.

Ehkäisypalveluiden toteutuksessa yhteistyötä terveysasemien, koulu- 
ja opiskeluterveydenhuollon, äitiysneuvolan, keskitetyn ehkäisyneuvon-
nan sekä Helsingin kaupungin muiden toimijoiden, kuten koulujen ja 
nuorisotalojen kanssa jatketaan ja lisätään. Viestintää maksuttomasta 
ehkäisystä tehostetaan eri kanavissa.

Sosiaali- ja terveystoimi selvittää ja raportoi lautakunnalle alle 20- ja 
25-vuotiaiden maksuttomien ehkäisymenetelmien käytön ja raskauden-
keskeytyksien ja sukupuolitautien määrän vuosilta 2017 ja 2018 sekä 
maksuttomien ehkäisymenetelmien kustannukset ja vertaa lukuja vuo-
den 2016 lukuihin.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Tutkimusten mukaan maksuton, erityisesti pitkäaikaisten ehkäisymene-
telmien käyttö, on tehokasta suunnittelemattomien raskauksien ehkäi-
syssä ja niihin liittyvien niin yksilöä kuin terveydenhuoltojärjestelmää 
koskevan kuormituksen ja kustannusten vähentämisessä. Nuorten, niin 
naisten kuin miesten, ehkäisyn käyttöön kuuluu aina seksuaalikasvatus 
ja -neuvonta sekä turvalliseen sekä vastuulliseen seksikäyttäytymiseen 
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ohjaaminen. Asianmukainen ehkäisymenetelmien käyttö vähentää ei-
toivottujen raskauksien ja sukupuolitautien määrää."

Käsittely

19.09.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Poistetaan lausunnon toiseksi viimei-
sen kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia en-
simmäinen lause ja lisätään sen tilalle seuraava virke: "Sosiaali- ja ter-
veyslautakunta toteaa, että Helsingin nykykäytäntöä tehostetaan seu-
raavilla tavoilla: kierukka tai ehkäisykapseli tarjotaan aina alle 25-vuoti-
aalle maksutta."

Kannattaja: Jäsen Katriina Juva

Vastaehdotus 2:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään lausunnon toiseksi viimei-
sen kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia toi-
seksi lauseeksi: "Vantaan mallin mukaisesti Helsinki alkaa tarjota 
maksuttoman kierukan tai ehkäisykapselin raskaudenkeskeytyksen jäl-
keen sekä päihdehuollon asiakkaille."

Kannattaja: Jäsen Katriina Juva

Vastaehdotus 2 hyväksyttiin yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 3:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään lausunnon toiseksi viimei-
sen kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia kol-
manneksi lauseeksi: "Alle 25-vuotiaille nuorille tarjotaan ehkäisypillerit 
ja ehkäisyrenkaat vuodeksi maksutta."

Kannattaja: Jäsen Katriina Juva

Vastaehdotus 4:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään lausunnon toiseksi viimei-
sen kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia nel-
jänneksi lauseeksi: "Helsinki lisää selvästi sekä neuvontaa seksitautien 
ehkäisystä ja seksuaaliterveydestä että kondomien jakelua maksutta 
ehkäisyneuvoloissa, kouluissa ja nuorisotaloilla toimialojen yhteistyöllä. 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan mielestä muiden toimialojen rooli on 
keskeistä, myös ilman sosiaali- ja terveystoimialan koordinointia tai 
osallistumista hankintaan ja jakeluun. Kondomeja on tarjolla nuorille 
säännölliseen käyttöön."
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Kannattaja: Jäsen Seija Muurinen

Vastaehdotus 5:
Jäsen Karita Toijonen: Lausunnon toiseksi viimeiseen kappaleeseen 
ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia lisätään seuraava 
virke: "Helsingissä tarjotaan maksutta yksilölle soveltuva pitkävaikuttei-
nen ehkäisy (kupari- tai hormonikierukka, ehkäisyrengas, ehkäisykap-
seli tai ehkäisypillerit) kaikille alle 25-vuotiaille ja riskiryhmiin kuuluville, 
kuten päihteiden käyttäjät."

Kannattaja: Jäsen Tapio Bergholm

Vastaehdotus 6:
Jäsen Karita Toijonen: Lausunnon toiseksi viimeiseen kappaleeseen 
ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia lisätään seuraava 
virke: "Seksuaaliterveyden edistämiseksi ja ei-toivottujen raskauksien 
ehkäisemiseksi kondomien  ilmaisjakelua ja saatavuutta tehostetaan 
huomioiden erityisesti nuoret ja riskiryhmiin kuuluvat."

Kannattaja: Jäsen Tapio Bergholm

Vastaehdotus 7:
Jäsen Katju Aro: Lausunnon toiseksi viimeisen kappaleen ennen ter-
veys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia viidenneksi lauseeksi lisätään: 
"Sosiaali- ja terveyslauta pitää tärkeänä, että oikeus ehkäisyyn ja 
seksuaaliterveyteen toteutuu jokaisen omista lähtökohdista ja toiveista 
käsin ja että ehkäisypalvelut on suunnattu kaikille nuorille sukupuolesta 
riippumatta."

Kannattaja: Jäsen Katriina Juva

Vastaehdotus 8:
Jäsen Seija Muurinen: Lausuntoon lisätään seuraava kohta: "Sosiaali- 
ja terveystoimi selvittää ja raportoi lautakunnalle alle 20- ja 25-vuotiai-
den maksuttomien ehkäisymenetelmien käytön ja raskaudenkeskeytyk-
sien ja sukupuolitautien määrän vuosilta 2017 ja 2018 sekä maksutto-
mien ehkäisymenetelmien kustannukset ja vertaa lukuja vuoden 2016 
lukuihin."

Kannattaja: Jäsen Mari Rantanen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Vastaehdotus 1 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa): Pois-
tetaan lausunnon toiseksi viimeisen kappaleen ennen terveys- ja hyvin-
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vointivaikutusten arviointia ensimmäinen lause ja lisätään sen tilalle 
seuraava virke: "Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että Helsingin 
nykykäytäntöä tehostetaan seuraavilla tavoilla: kierukka tai ehkäisykap-
seli tarjotaan aina alle 25-vuotiaalle maksutta."  
EI-ehdotus: Vastaehdotus 5 (jäsen Karita Toijonen): Lausunnon toisek-
si viimeiseen kappaleeseen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten 
arviointia lisätään seuraava virke: "Helsingissä tarjotaan maksutta yk-
silölle soveltuva pitkävaikutteinen ehkäisy (kupari- tai hormonikierukka, 
ehkäisyrengas, ehkäisykapseli tai ehkäisypillerit) kaikille alle 25-vuoti-
aille ja riskiryhmiin kuuluville, kuten päihteiden käyttäjät."

Jaa-äänet: 9
Katju Aro, Leo Bergman, Saku Etholen, Maritta Hyvärinen, Katriina Ju-
va, Seija Muurinen, Daniel Sazonov, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 3
Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Karita Toijonen

Tyhjä: 1
Mari Rantanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
san vastaehdotuksen äänin 9 - 3 (tyhjää 1).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa): Poiste-
taan lausunnon toiseksi viimeisen kappaleen ennen terveys- ja hyvin-
vointivaikutusten arviointia ensimmäinen lause ja lisätään sen tilalle 
seuraava virke: "Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että Helsingin 
nykykäytäntöä tehostetaan seuraavilla tavoilla: kierukka tai ehkäisykap-
seli tarjotaan aina alle 25-vuotiaalle maksutta."

Jaa-äänet: 1
Mari Rantanen

Ei-äänet: 12
Katju Aro, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Et-
holen, Maritta Hyvärinen, Katriina Juva, Seija Muurinen, Daniel Sazo-
nov, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0
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Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
san vastaehdotuksen äänin 12 - 1.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa): Li-
sätään lausunnon toiseksi viimeisen kappaleen ennen terveys- ja hy-
vinvointivaikutusten arviointia kolmanneksi lauseeksi: "Alle 25-vuotiaille 
nuorille tarjotaan ehkäisypillerit ja ehkäisyrenkaat vuodeksi maksutta."

Jaa-äänet: 4
Leo Bergman, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Mari Rantanen

Ei-äänet: 8
Katju Aro, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Saku Etholen, Katriina 
Juva, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Daniel Sazonov

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
san vastaehdotuksen äänin 8 - 4 (tyhjää 1).

4 äänestys

JAA-ehdotus: Vastaehdotus 4 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa): Li-
sätään lausunnon toiseksi viimeisen kappaleen ennen terveys- ja hy-
vinvointivaikutusten arviointia neljänneksi lauseeksi: "Helsinki lisää sel-
västi sekä neuvontaa seksitautien ehkäisystä ja seksuaaliterveydestä 
että kondomien jakelua maksutta ehkäisyneuvoloissa, kouluissa ja nuo-
risotaloilla toimialojen yhteistyöllä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan mie-
lestä muiden toimialojen rooli on keskeistä, myös ilman sosiaali- ja ter-
veystoimialan koordinointia tai osallistumista hankintaan ja jakeluun. 
Kondomeja on tarjolla nuorille säännölliseen käyttöön."
EI-ehdotus: Vastaehdotus 6 (jäsen Karita Toijonen): Lausunnon toisek-
si viimeiseen kappaleeseen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten 
arviointia lisätään seuraava virke: "Seksuaaliterveyden edistämiseksi ja 
ei-toivottujen raskauksien ehkäisemiseksi kondomien  ilmaisjakelua ja 
saatavuutta tehostetaan huomioiden erityisesti nuoret ja riskiryhmiin 
kuuluvat."

Jaa-äänet: 11
Katju Aro, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Etholen, Maritta Hy-
värinen, Katriina Juva, Seija Muurinen, Mari Rantanen, Daniel Sazo-
nov, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa
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Ei-äänet: 2
Tapio Bergholm, Karita Toijonen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
san vastaehdotuksen äänin 11 - 2.

5 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 4 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa): Li-
sätään lausunnon toiseksi viimeisen kappaleen ennen terveys- ja hy-
vinvointivaikutusten arviointia neljänneksi lauseeksi: "Helsinki lisää sel-
västi sekä neuvontaa seksitautien ehkäisystä ja seksuaaliterveydestä 
että kondomien jakelua maksutta ehkäisyneuvoloissa, kouluissa ja nuo-
risotaloilla toimialojen yhteistyöllä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan mie-
lestä muiden toimialojen rooli on keskeistä, myös ilman sosiaali- ja ter-
veystoimialan koordinointia tai osallistumista hankintaan ja jakeluun. 
Kondomeja on tarjolla nuorille säännölliseen käyttöön."

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 13
Katju Aro, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Et-
holen, Maritta Hyvärinen, Katriina Juva, Seija Muurinen, Mari Ranta-
nen, Daniel Sazonov, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikan-
sa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
san vastaehdotuksen äänin 13 - 0.

6 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 7 (jäsen Katju Aro): Lausunnon toiseksi vii-
meisen kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia 
viidenneksi lauseeksi lisätään: "Sosiaali- ja terveyslauta pitää tärkeänä, 
että oikeus ehkäisyyn ja seksuaaliterveyteen toteutuu jokaisen omista 
lähtökohdista ja toiveista käsin ja että ehkäisypalvelut on suunnattu kai-
kille nuorille sukupuolesta riippumatta."
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Jaa-äänet: 5
Leo Bergman, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Mari Rantanen, Da-
niel Sazonov

Ei-äänet: 8
Katju Aro, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Saku Etholen, Katriina 
Juva, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Katju Aron vastaehdotuk-
sen äänin 8 - 5.

7 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 8 (jäsen Seija Muurinen): Lausuntoon li-
sätään seuraava kohta: "Sosiaali- ja terveystoimi selvittää ja raportoi 
lautakunnalle alle 20- ja 25-vuotiaiden maksuttomien ehkäisymenetel-
mien käytön ja raskaudenkeskeytyksien ja sukupuolitautien määrän vu-
osilta 2017 ja 2018 sekä maksuttomien ehkäisymenetelmien kustan-
nukset ja vertaa lukuja vuoden 2016 lukuihin."

Jaa-äänet: 2
Katriina Juva, Tuomas Tuure

Ei-äänet: 11
Katju Aro, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Et-
holen, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Mari Rantanen, Daniel Sazo-
nov, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Seija Muurisen vastaeh-
dotuksen äänin 11 - 2.

12.09.2017 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Satu Suhonen, lääkäri, puhelin: 09 310 45564

satu.suhonen(a)hel.fi
Mervi Korpela, toiminnansuunnittelija, puhelin: 09 310 42683
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mervi.korpela(a)hel.fi
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§ 18
Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om tillämpning av 
offentlighetsprincipen i fråga om stadens lednings möten

HEL 2016-011747 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Olli Lahtinen, specialplanerare, telefon: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta mo-
tionen som slutligt behandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Yrjö Hakanen och 22 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att stadens ledning och centrala ledande tjänstemän börjar upprätthålla 
en offentlig kalender om sina möten som gäller tjänsteutövning. 

Enligt Avd. IX 30 kap. 11 § i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter inom åtta månader. Om stadsfullmäktige beslutar återremittera en 
motion för ny beredning, ska motionen föreläggas fullmäktige på nytt 
inom åtta månader. 

Stadsfullmäktige återremitterade 3.5.2017, § 213, ärendet till stadssty-
relsen för ny beredning utgående från att det ska utredas om en kalen-
der i stil med EU-kommissionens öppna kalender kan tas i bruk för 
borgmästarnas och sektorchefernas tjänsteutövning i Helsingfors. 

EU-kommissionens öppenhetsprincip

EU kommissionen har 25.11.2014 fattat beslut om offentliggörande av 
information om möten som hålls mellan kommissionsledamöter och or-
ganisationer eller egenföretagare (2014/839/EU). I 3 punkten förklaras 
att beslutet har fattats i syfte att underlätta unionsmedborgarnas delta-
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gande i unionens demokratiska liv. För att beslutsfattningen ska vara 
så öppen som möjligt, i enlighet med artikel 10.3 i EU-fördraget, är det 
viktigt att medborgarna får veta vilka kontakter kommissionsledamöter-
na och medarbetarna vid deras kanslier har med organisationer och 
egenföretagare.

Kommissionsledamöterna ska, i enlighet med bestämmelserna i artikel 
1, offentliggöra information om alla möten som de själva eller medarbe-
tare vid deras kanslier håller med organisationer eller egenföretagare 
om frågor som rör utformning och genomförande av politiken i unionen. 

Detta beslut gäller inte EU-medborgarnas rätt att få tillgång till institutio-
nernas handlingar, eftersom detta har bestämts i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1049/200.

I beslutets 2 och 3 artikel begränsas olika ärenden och organisationer 
som offentlighetsprincipen inte gäller. Bland dessa finns möten som 
hålls på unionsnivå med medlemsländernas myndigheter, representan-
ter från tredje länder och internationella organisationer, arbetsmarkna-
dens parter eller möten med kyrkor, religiösa sammanslutningar eller 
samfund samt med filosofiska och konfessionslösa organisationer eller 
företrädare för politiska partier.

Dessutom anges i beslutets 4 artikel 2 punkt med hänvisning till öppen-
hetsförordningen följande: ”Informationen behöver inte offentliggöras 
om ett sådant offentliggörande skulle kunna undergräva skyddet av ett 
av de intressen som avses i artikel 4.1, 4.2 och 4.3 i förordning (EG) nr 
1049/2001, särskilt den enskildes liv, integritet eller privatliv, unionens 
finansiella, monetära eller ekonomiska politik, marknadsstabilitet eller 
känsliga affärsuppgifter, ett korrekt genomförande av domstolsförfaran-
den eller inspektioner, utredningar, revisioner eller andra administrativa 
förfaranden, eller skyddet av varje annat viktigt allmänintresse som er-
känns på unionsnivå."

Namnen på enskilda personer, förutom tjänstemän vid kommissionen, 
som deltar i möten ska inte offentliggöras om de inte otvetydigt har 
lämnat sitt samtycke. 

I det s.k. öppenhetsregistret sammanställs uppgifter om organiserade 
intressegrupper. Där registreras intressegrupper som håller kontakt 
med EU:s organ och beslutsfattare. Av registret framgår vilka intressen 
som företräds och av vem och hur mycket som investeras i arbetet. På 
så sätt får allmänheten och andra intressegrupper insyn i verksamhe-
ten och kan granska lobbyisterna. Intressegrupperna förbinder sig att 
följa en uppförandekod.  
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Uppgifter om möten publiceras på varje kommissionärs egen webb-
plats inom två veckor från och med mötet. I tabellen kan man se datum 
och plats för varje möte, vilka som deltagit samt mötets tema. På kom-
missionens hemsida samlas dessutom den närmaste tidens möten från 
alla kommissionärers sidor. 

För att skydda viktiga privata och gemensamma intressen läggs inte 
uppgifterna om alla möten i kommissionärernas kalendrar. Oavsett det-
ta är tumregeln att offentliggjorda möten allmänt ökar insynen i admi-
nistrationen, motarbetar påtryckningsförsök mot kommissionen och 
skaffandet av information på olaglig väg. 

Öppenhetsprincipen i Helsingfors

I Helsingfors nya ledarskapssystem har borgmästarna och biträdande 
borgmästarna samt kanslichefen och sektorcheferna en central ställ-
ning vid handläggningen av ärenden som tas upp i beslutsfattandet. I 
motionen hänvisas bl.a. till stadens verksamhet som tjänsteanordnare, 
planläggare, byggherre, fastighetsägare och upphandlare. 

Stadsstyrelsen understöder förslaget om att det är motiverat att vidta 
åtgärder för att offentliggöra de ledande förtroendevaldas och tjänste-
männens möten med tredje part, för att förstärka målsättningen om god 
förvaltning som konstaterats i stadsstrategin, och då mötet har en 
koppling till planering och genomförande av stadens verksamhet. 

Listningen av offentliga möten på kommissionens sidor är tekniskt en-
kel att genomföra. På Helsingfors stads webbplats kan man snabbt ta i 
bruk ett liknande förfarande.         

Det är möjligt att ha en lägre tröskel för mötenas offentlighet än den 
som föreskrivs i 2–4 artikeln i EU-kommissionens beslut. I samarbets-
frågor bör statens representanter följa statens offentlighetsklassificering 
(t.ex. säkerhets- och beredskapsplanering, polisärenden). Personupp-
gifter bör med anledning av dataskyddsbestämmelserna inte offentlig-
göras i förteckningarna över möten. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Olli Lahtinen, specialplanerare, telefon: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Komission päätös kokouksia koskevan tiedon julkaisemisesta
2 Kommissionens beslut om offentliggörande av information om möten
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Bilagematerial

1 Hakanen Yrjö ym. valtuustoaloite Kvsto 26.10.2016 asia 9
2 EU:n avoimuusasetus 1049/2001
3 EU:n avoimuusrekisteri
4 EU:n hyvä edunvalvontatapa

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.12.2017 § 1133

HEL 2016-011747 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

18.04.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Stadsfullmäktige 03.05.2017 § 213

HEL 2016-011747 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för 
ny beredning. 

Behandling

03.05.2017 Återremitterades

Ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten Sami Muttilainen 
föreslog att ärendet återremitteras till stadsstyrelsen för ny beredning 
utgående från att det ska utredas om en kalender i stil med EU-kom-
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missionens öppna kalender kan tas i bruk för borgmästarnas och sek-
torchefernas tjänsteutövning i Helsingfors. 

3 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att 
det ska utredas om en kalender i stil med EU-kommissionens öppna 
kalender kan tas i bruk för borgmästarnas och sektorchefernas tjäns-
teutövning i Helsingfors.

Ja-röster: 34
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Timo 
Elo, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, 
Fatbardhe Hetemaj, Maritta Hyvärinen, Katja Ivanitskiy, Helena Kanto-
la, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, 
Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Timo Raittinen, Mar-
cus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, Ulla-Mar-
ja Urho, Pertti Villo

Nej-röster: 40
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Yrjö 
Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene 
Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Otso 
Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, 
Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Sil-
via Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Hannu Oska-
la, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, 
Tuomas Rantanen, Leo Stranius, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Blanka: 4
Pentti Arajärvi, Ville Jalovaara, Tarja Kantola, Heimo Laaksonen

Frånvarande: 7
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Suzan Ikävalko, Jan D Oker-Blom, 
Mari Puoskari, Olli Sademies, Sanna Vesikansa

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för 
ny beredning. 

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Olli Lahtinen, specialplanerare, telefon: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi
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§ 19
Den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen om lösning av 
invånarlokalen Mellaris situation

HEL 2016-012652 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Helena Kantola väckta 
motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsstyrelsen beslutade 2.5.2017 (466 §) återremittera ärendet för ny 
beredning på så sätt att invånarhuset som upprätthålls av Mellunmäki-
seura garanteras stadigvarande lokaler antingen i det nya köpcentret 
eller i övrigt. Samtidigt söker staden tillsammans med Mellunmäki-seu-
ra tillfälliga lokaler för verksamheten ska kunna fortgå.

I 30 kap. 11 § 3 mom. i förvaltningsstadgan anges det att om den i 2 
mom. utsatta tiden överskrids på grund av att stadsstyrelsen beslutar 
återremittera en motion för ny beredning, behandlas motionen vid det 
fullmäktigesammanträde efter den utsatta tiden då motioner nästa gång 
behandlas, eller också besvaras den av stadsstyrelsen inom tre måna-
der efter återremissen. Det följande fullmäktigesammanträdet där mo-
tioner behandlades var 27.9.2017. 

Invånarlokalen Mellari har varit hyresgäst hos social- och hälsovårds-
verket i byggnaden vid Korvatunturivägen 2. Mellunkylä-seura har an-
svarat för invånarlokalen Mellaris verksamhet. Staden ägde aktierna i 
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Kiinteistö Oy Mellunmäen liike- ja toimintakeskus vilka berättigade till 
besittning av de lokaler som Mellari använde. Fastighetsbolagets delä-
gare inledde ett fastighetsutvecklingsprojekt och som ett resultat av 
detta godkände stadsfullmäktige en detaljplaneändring 2.3.2016. På 
tomten för affärs- och aktivitetscentrumet i Mellungsbacka ska byggas 
bostäder samt affärslokaler i någon mån. Rivningen av den gamla 
byggnaden började i juni och de nya bostäderna och affärslokalerna 
blir klara på våren 2019. Staden kommer inte att äga några lokaler i de 
nya byggnaderna. De nya affärslokalerna ägs av A-Kruunu Oy. 

Mellunmäki-seura ry har fått stöd för invånarverksamheten för en tillfäl-
lig lokal vid Saariselkägränden 1 under 2017. Föreningen har kommit 
överens med hyresvärden om att invånarlokalen kan verka i lokalen än-
da tills de nya lokalerna står färdiga våren 2019.

Mellunmäki-seura ry har ansökt om bidrag för invånarverksamheten av 
staden för 2018 för att kunna flytta invånarverksamheten från tillfälliga 
lokaler till de nya affärslokalerna ägda av A-Kruunu Oy våren 2019. De 
nya lokalerna finns på platsen för det gamla köpcentret. Stadsstyrelsen 
beslutar om understöd för invånarhus för 2018 under slutet av 2017. 
Mellunmäki-seura ry ingår hyresavtal om lokalerna med A-Kruunu Oy. 
De ovan nämnda åtgärderna gör det möjligt för Mellunmäki-seura ry:s 
invånarverksamhet att fortsätta i nya lokaler.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.12.2017 § 1132

HEL 2016-012652 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Helena Kantolan aloitteen 
loppuun käsitellyksi.
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02.05.2017 Palautettiin

24.04.2017 Pöydälle

18.04.2017 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.04.2017 § 102

HEL 2016-012652 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Helena Kantolan Mellarin asukastilan tilanteen korjaamista koskevasta 
valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

"Sosiaali- ja terveysviraston päivätoimintaa varten virastolla oli aiemmin 
vuokrattuna tiloja Mellunmäessä osoitteessa Korvatunturintie 2 sijaitse-
vassa rakennuksessa. Mellarin asukastila toimi silloin sosiaali- ja ter-
veysviraston vuokralaisena samoissa tiloissa.

Sosiaali- ja terveysvirastolla ei ole enää päivätoimintaa Mellunmäen 
ostoskeskuksen kiinteistössä ja virasto on luopunut vuokratiloistaan. 
Ostoskeskuksen kiinteistö tullaan purkamaan kesällä 2017. 

Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa uusien tilojen järjestämisestä ja vu-
okraamisesta Mellunmäki-seuralle.

Mellunmäki-seuran asukastila ei ole sosiaali- ja terveysviraston toimin-
taa."

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 30.03.2017 § 24

HEL 2016-012652 T 00 00 03
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Lausunto

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Asukastila Mellari on ollut Mellunmäessä sijaitseva n. 650 m2 asukas-, 
kulttuuri- ja vapaa-ajantila. Se on otettu käyttöön vuonna 2008 paikalli-
sen asukasjärjestön aloitteesta. Mellarin toiminta on pyörinyt Mellunmä-
ki-seuran sekä kaupungin eri toimijoiden yhteisvoimin. Se on tarjonnut 
tilat erilaisille tapahtumille, kursseille, kokouksille, paikallisille kehittä-
mishankkeille ja projekteille sekä sosiaali- ja terveysviraston palveluille. 
Tällä hetkellä asukastila Mellari on suljettu, koska Mellunmäki-seura ei 
ole saanut avustusta aiemman hallituksen epäselvän taloustilanteen 
takia. Asukastilat tullaan purkamaan kesäkuussa 2017. Tällä hetkellä 
Mellarilla on käytössään samassa rakennuksessa oleva aulatila 
31.5.2017 asti. 

Mellunmäki-seura on kartoittanut uusia tiloja Tilakeskuksen kanssa 
kaupungin tyhjistä tiloista, mutta ne eivät ole olleet sopivia yhdistyksel-
le.

Nuorisoasiainkeskus näkee tärkeänä asukastoiminnan turvaamisen ja 
tilaratkaisun löytymisen toiminnalle jatkossakin. Asukastila on tärkeä 
osa alueen palveluverkkoa, joka huomioi kaikki ikäryhmät, vaikka pai-
notus onkin aikuisväestössä. Alueen asukkaiden palveluita kehitettäes-
sä on myös tärkeää huomioida nuorten kuuleminen uuden kuntalain 
sekä nuorisolain mukaisesti.

Nuorisoasiankeskuksella ei ole tiloja Mellunmäessä, mutta sen lähei-
syydessä sijaitsee Vesalan nuorisotalo (700m metroasemalta), jonka ti-
lojen mahdollinen käyttö asukastila Mellarin toimintaan voisi ainakin 
osittain olla mahdollista. Nuorisoasiankeskuksen tilat ovat maksuttomia 
yhdistyksille joiden kotipaikka on Helsinki.

Mellunmäessä sijaitsee myös Me-säätiön Me-talo osoitteessa Jänkä-
polku 1 G. Talon toimintaa koordinoi 09 HHR (Helsinki Human Rights). 
Me-talojen tavoitteena on vähentää eri asuinalueiden välistä eriarvo-
istumista ja parantaa ihmisten hyvinvointia. Mellunmäen Me-talossa toi-
minnan tarkoituksena on koota alueen eri toimijat kehittämään asukkai-
den toiveista ja tarpeista nousevaa toimintaa. Erityistä huomiota kiinni-
tetään moniammatilliseen yhteistyöhön kunnan palveluiden, koulujen, 
päiväkotien, seurakuntien, järjestöjen ja muiden alueiden toimijoiden 
kanssa. Me-talosta ei tällä hetkellä kuitenkaan löydy Mellarin toiminnal-
le tiloja koska mm Laakavuoren ala-aste tarvitsee sieltä tiloja remontin 
takia.

Esittelijä
osastopäällikkö
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Katri Kairimo

Lisätiedot
Sari Nybäck, suunnittelija, puhelin: 310 89043

sari.nyback(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 23.03.2017 § 135

HEL 2016-012652 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu 
Helena Kantolan yms. valtuustoaloitteesta, joka koskee Mellarin asu-
kastilan tilanteen korjaamista, seuraavan lausunnon:

Mellarin asukastila on toiminut sosiaali- ja terveysviraston vuokralaise-
na Mellunmäessä osoitteessa Korvatunturintie 2 sijaitsevassa raken-
nuksessa. Kaupunki omistaa Mellarin käyttämien huonetilojen hallin-
taan oikeuttavat Kiinteistö Oy Mellunmäen liike- ja toimintakeskuksen 
osakkeet. Yhtiön osakkaiden vireille panemana kiinteistössä on käynni-
stynyt kiinteistökehityshanke, jonka myötä vanha ostoskeskusrakennus 
puretaan ja tilalle rakennetaan asuintalo ja jonkin verran liiketilaa. Pur-
kutyöt alkavat tämän hetken tietojen mukaan kesäkuussa. Kaupungin 
omistukseen ei tule tilaa uudesta hankkeesta.

Kiinteistöviraston tilakeskus hankkii kaupungin omaa palvelutuotantoa 
varten tarvittavat tilat joko ostamalla, vuokraamalla tai rakennuttamalla. 
Hallintokunnat maksavat tiloista kustannusperusteista vuokraa. Ulkopu-
oliseen käyttöön kaupunki ei hanki tiloja. Kaupunki voi tarjota ulkopuoli-
sille käyttäjille tiloja kaupungin omistamasta tilakannasta, joka ovat va-
pautuneet kaupungin omasta käytöstä.

Myös aravayhtiöiden liiketilat ovat kiinteistöviraston vuokrauksessa ja 
niitä tarjotaan vuokralle ulkopuolisille tahoille. 

Kaupungin omistamat vapaat liiketilat löytyvät kiinteistöviraston tila-
keskuksen sivuilta. Kiinteistövirasto perii kaupungin ulkopuolisilta vuo-
kralaisilta markkinavuokraa. Kiinteistövirasto ei voi subventoida vuokri-
en kautta ulkopuolista toimintaa, vaan tuesta vastaa toimintaa lähinnä 
oleva hallintokunta.

Mellarin asukastilalle on etsitty vaihtoehtoja kaupungin tyhjistä tiloista. 
Tarjotut vaihtoehdot eivät ei ole olleet sopivia yhdistykselle.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen
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Lisätiedot
Sisko von Behr, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 40366

sisko.von.behr(a)hel.fi
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§ 20
Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om lösgöring av 
Vanda Energi från Fennovoimas kärnkraftsprojekt

HEL 2017-000741 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Atte Malmström, koncernstyrningschef, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Emma Kari väckta motio-
nen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Emma Kari och 20 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
Helsingfors stad i samverkan med majoritetsägaren Vanda inleder 
ägarstyrningsåtgärder med syfte att lösgöra Vanda Energi Ab från Fen-
novoimas kärnkraftsprojekt.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsfullmäktige behandlade motionssvaret 17.5.2017, § 239, och be-
slutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning.

I enlighet med 30 kap 11 § 4 mom. i förvaltningsstadgan ska en motion 
föreläggas på nytt inom åtta månader från och med beslutet om återre-
mittering, om stadsfullmäktige beslutar återremittera en motion för ny 
beredning.

Stadsstyrelsen konstaterar att Vanda Energi Ab:s verksamhetsområde 
är affärsverksamhet som omfattar el, värme och naturgas och annan 
energiförsörjning och framställning och försäljning av därtill hörande 
produkter, energitjänster och annan affärsverksamhet i branschen. 
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Helsingfors stad äger 40 % och Vanda stad 60 % av aktierna i Vanda 
Energi Ab.

I enlighet med majoritetsprincipen i 1 kap. 6 § i aktiebolagslagen 
(624/2006) utövar aktieägarna sin beslutanderätt på bolagsstämman.
Enligt 5 kap. 2 § i lagen beslutar bolagsstämman i princip endast om 
ärenden som uttryckligen föreskrivs i aktiebolagslagen eller bolagsord-
ningen. Styrelsen kan föra ett enskilt ärende som hör till dess allmänna 
behörighet till bolagsstämman för avgörande. Dessutom kan aktieägar-
na enhälligt på bolagsstämman besluta om ett ärende som hör till sty-
relsens allmänna behörighet, såsom en fråga som gäller affärsverk-
samheten.

En minoritetsägare skyddas i bolagsrätten bland annat av rätten att fö-
ra fram ärenden till behandling på bolagsstämman. I enlighet med 5 
kap. 4 § i aktiebolagslagen ska man hålla extra bolagsstämma t.ex. då 
en ägare till sammanlagt en tiondel av samtliga aktier kräver det för be-
handling av ett visst ärende. Enligt 5 kap. 5 § i lagen har en aktieägare 
rätt att be om att ett ärende som enligt aktiebolagslagen hör till bolags-
stämman ska behandlas på bolagsstämman om aktieägaren begär det 
skriftligen av styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i stämmo-
kallelsen.

På basis av sitt aktieinnehav har staden rätt att kräva att Vanda Energi 
Ab sammankallar en extra bolagsstämma och/eller att ett ärende som 
enligt aktiebolagslagen ska behandlas på bolagstämman tas upp. Fen-
novoimas kärnkraftsprojekt hör till bolagets affärsverksamhet och även 
till styrelsens allmänna behörighet. Bolagets styrelse har inte fört pro-
jektet till bolagsstämman för beslutsfattande, varför aktieägarna enligt 
aktiebolagslagen endast enhälligt kan fatta beslut i saken.

Enligt en förhandsbedömning finns det ingen sådan garanti för en lös-
göring av Fennovoima från kärnkraftsprojektet på basis av aktieägar-
nas enhällighet att det skulle vara ändamålsenligt att ta upp frågan på 
en extra bolagsstämma. Stadsstyrelsen konstaterar att det är bäst att 
ta upp frågan om Vanda Energi Ab:s lösgöring från kärnkraftsprojektet i 
förhandlingar mellan bolagets aktieägare samt reda ut möjligheterna för 
att hitta en gemensam vilja innan man tar upp ärendet på bolagsstäm-
man.

På basis av preliminära diskussioner mellan tjänstemän vid koncern-
ledningen i Helsingfors och Vanda städer kommer man att starta en ge-
mensam utredning om de juridiska frågorna och omfattningen av de 
ekonomiska konsekvenserna av en lösgöring från Fennovoimaprojek-
tet. Utgående från utredningen kan man med tillräcklig information be-
döma vilka följder en lösgöring från projektet innebär för bolagets eko-
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nomiska ställning samt med hänsyn till de faktiska förutsättningarna för 
Vanda Energi Ab att lösgöra sig från projektet med tanke på avtals-
rättsliga ansvar.

Utredningen kommer att göras i samarbete med Vanda Energi Ab på 
så sätt att den blir klar senast våren 2018 så att ärendet kan tas upp på 
bolagets ordinarie bolagstämma 2018.

Efter att utredningen är klar rapporterar man om den till stadsstyrelsens 
koncernsektion som ansvarar för verkställandet av stadskoncernens 
koncernstyrning och -kontroll samt för att dessa fungerar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Atte Malmström, koncernstyrningschef, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1 Kari Emma ym. valtuustoaloite kvsto 18.1.2017 asia 46

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Stadskansliet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.12.2017 § 1131

HEL 2017-000741 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Käsittely

18.12.2017 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Jasmin Hamid
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02.05.2017 Ehdotuksen mukaan

24.04.2017 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Stadsfullmäktige 17.05.2017 § 239

HEL 2017-000741 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för 
ny beredning.

Behandling

17.05.2017 Återremitterades

Ledamoten Emma Kari understödd av ledamoten Silvia Modig föreslog 
att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till stadsstyrel-
sen för ny beredning utgående från att stadsstyrelsen ska uppmanas 
att inleda ägarstyrningsåtgärder i syfte att sammankalla en extra bo-
lagsstämma för att lösgöra Vanda Energi från Fennovoimas kärnkrafts-
projekt.

4 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar motionen för ny beredning 
utgående från att stadsstyrelsen ska uppmanas att inleda ägarstyr-
ningsåtgärder i syfte att sammankalla en extra bolagsstämma för att 
lösgöra Vanda Energi från Fennovoimas kärnkraftsprojekt.

Ja-röster: 37
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bo-
gomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik 
Gayer, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Nuutti Hyttinen, Ville Ja-
lovaara, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Laura Kolbe, Kauko Koski-
nen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Lan-
dén, Harri Lindell, Jape Lovén, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Sari Mä-
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kimattila, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Mika Raa-
tikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Raut-
ava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho

Nej-röster: 39
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Jussi Chyde-
nius, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honka-
salo, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Emma Kari, Otso Ki-
vekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Eija Loukoila, 
Hannele Luukkainen, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Ter-
hi Mäki, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, 
Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, 
Pekka Saarnio, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, 
Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikan-
sa, Anna Vuorjoki

Blanka: 8
Pentti Arajärvi, Nina Huru, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Björn 
Månsson, Sara Paavolainen, Jaana Pelkonen, Tomi Sevander

Frånvarande: 1
Juha Hakola

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för 
ny beredning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Atte Malmström, koncernstyrningschef, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 21
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2018-000639, 2018-000640, 2018-000641, 2018-000642, 2018-000643, 2018-000644, 2018-000645

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

 Motion av ledamoten Seija Muurinen m.fl. om en frisbeegolfbara till 
Degerö

 Motion av ledamoten Otto Meri m.fl. om en Lotta Svärd-staty till Hel-
singfors

 Motion av ledamoten Hannu Oskala m.fl. om daghemsbussar till 
Helsingfors

 Motion av ledamoten Abdirahim Mohamed m.fl. om trafikljus till 
Åbohusvägens avsnitt mellan Östra centrum och Puhos

 Motion av ledamoten Emma Kari m.fl. om avstående från stenkol på 
Sundholmens kraftverk

 Motion av ledamoten Mari Rantanen m.fl. om rätt för närståendevår-
darna att använda Helsingfors stads motions- och idrottstjänster 
gratis

Motioner som hör till stadsstyrelsens befogenheter

 Motion av ledamoten Arja Karhuvaara m.fl. om tydligare adressbe-
teckningar

Stadsfullmäktige återremitterade motionerna till stadsstyrelsen för be-
redning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1, 2, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ja 21 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 3, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10 §: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 seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet
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Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, jolla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2018 351 (361)
Kaupunginvaltuusto

17.01.2018

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

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 11 ja 12 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen
 viranomainen 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 seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

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. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista pää-
töstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Mak-
sua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli 
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen 
on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

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
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

1, 2, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 och 21 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

3, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 § 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 sju dagar efter att proto-
kollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

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 
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midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inläm-
nas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

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

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

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

 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079

Telefonnummer: 029 56 42000

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-
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ter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla doku-
mentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia 
 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utred-

ning över när besvärstiden har börjat 
 de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin be-

gäran, om dessa inter redan tidigare har tillställts myndigheten

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 250 euro för be-
handlingen av ärendet. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överkla-
gade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsav-
gift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på be-
gäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskon-
tor.

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

11 och 12 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas
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 av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part)

 av en kommunmedlem
 av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den 

markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som 

hör till dess verksamhetsområde.

Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista 
dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt 
anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns till-
gängligt i det allmänna datanätet.

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

Besvär 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 i vilket ändring söks
 på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas

 på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun upp-
ges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga fö-
reträdare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort be-
svären, ska i besvärsskriften 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 i vilket ändring söks genom besvär, 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-
handling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltnings-
domstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssö-
kanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ärende-
grupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i 
lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig 
och avgiften gäller per besvärsskrift.
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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
 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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HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO

HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

Tuuli Kousa
puheenjohtaja
ordförande

Harry Bogomoloff
puheenjohtaja
ordförande

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Mari Rantanen Ville Jalovaara

Jenni Pajunen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 31.01.2018.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 31.01.2018.

Lauri Menna
johtava asiantuntija
ledande sakkunnig


